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 رةالمدو   ة  الكاب   العضلة   مُتالزمةُ 
Pronator Teres Muscle Syndrome 

 
ا ، منهاكل  ل ي  جراحال العالج   تقني ات  مع  ب  األسبا هم  أيعرُض تفصياًل لمشاهدة  فيلٍم قصيرٍ        بطانقر على هذا الر 

 
سا بمتالزماة فقا   لالعتقاا نا ت  غالبي ه  العصب المتوسط يتوج   في باحة   ي  حس   ل  تبد  أمام   أن   غيار   .منطقاي   ه  جاُّ تو .الرُّ
 رفا علا  مساتوا الم فيها العصاب   القليلة التي ينضغط  غير  حاالت بتمييز بعض ال ألعراض تسمح  ل ة  متأفي    راسة  

 بعاد عاالج جراحاي   رة  المادو   ة  العضالة الكابا   متالزماة   تشايي    أن يأتي   رة(. الغالب  المدو   ة  اب  الك العضلة   متالزمة  )
س  فق    لمتالزمة   فاشل   ساغ قا   ضامن الن   قشار    مجد  لساتيروييد   غير   حقن  بعد و/ أو  الرُّ  أعرض فيماا يلاي. ساة  ي  الرُّ
 ب .ما سل ة  وصقي   حالة  
 

ة  مالحظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  اماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
با    ،ذات  منشأ افضاغايي  اإلصابات   . المتوس ط  العصب   ات  أذي   وم، تز ا   عل  فحو  متسارع  بعد  ييوما   تصايب  الشا 

ابات   فهو بعد أن كان قد . لناحية  الس اعد  األمامي ة   ن  العضلي ة  تحت الب   العصب  فيها ينضغط   أغلب الحاالت.في والش 
لات  اه  البنا  ،    ارا  وأقاام  معهاا   نا  اه  الب   ف  أل   بحثات  فاي  للعصاب . مؤذياة   نا  قاساية  غيار  أليقاة  إلا  ب   ة  أفجاتحو 
َ   اه  القاورة  فاي هااتف  المحماول  ماا  او الفعا!   .في الهااتف  المحماول   ضالتيوالمسب بات ، فوجدت   سبا   األ أحاد

َ  إف ه   و من كما حاالت  الحدوَ .  وساتتيك! بياان  فعلاه  الحقاا  فاي . أيضاا   الم حااف    العاالج   حياال  العصايان   ك  ذاأحاد
 قاش.فصل  الن  

 
ة للياد اليمنا  األفساي   ة  فاي األصاابا األربعا ،فمالو ر  مان داد ،ة  مزعجا ات  إحساستشكو  والمريضة  عديدة  أشهر   منه  
. ة  نزليا  يام باألعمال المقء الأثناعند الجهد و اعد  لس  في ااألل!  شعور   ما  ها الحس   شواش   ييتلط  في الينصر.  ا أشد  

أللا!  ال توجاد ساابقة  ) وم  أثناء النا    ليال  تيفُّ  ة  ي  الحس   واالضطرابات اليمن . األل!  عل  يد ا  معتمدة   ،عاملة   المريضة  
سا   منطقاة  للعصاب المتوساط األيمان فاي جراحاي   إلا  تحريار   المريضاة   (. دضاعت  المريضاة يوق    ليلي    ون  الرُّ
َ   لكن تكثر   ،اإلصابة في جهة حركي   ف  ال يوجد ضععراض. األ ن  تحسُّ   .يد  اشياء من ألا سقوي   حوا 
 

في  كهلكلليد الموافقة،  ة  األفسي   األيمن، الحافة   اعد  للس   عل  الوجه األفسي   صا  في الحس  قف رير ُّ الس   أظهر القح   
العصاب  ا . كهلك كان قارع  كان إيجابي   ة  ن في الميزابة المرفقي  يماأل فد   العصب الز   رع  ق.  ة  األفسي   ة  األصابا األربع

 ة  العصاب المتوساط تحات قاوع العضالة الكابا   مارور ، أ  في منطقاة  اعد  من الس   علو   المتوسط األيمن في الثلث ال
  رجة، 90بعيد  الت   في حالة ، الكتف  واالستلقاء هر   البسط الظ   ة  في وضعي   المعص!  و ،ثني المرف  ادتبار   ة.المدور  
 .(ةقياا  فااي القناااة المرف فااد   ز  كشااف متالزمااة افضااغاي العصااب ال ادتبااار  ) ة علاا  مسااتوا الينصاار  بشااد   إيجااابي  

 
 المتوساااط. علااا  مساااتوا باحاااة العصاااب ا  إيجابيااا   كاااان مقاوماااة   ضاااد  اعد السااا   اساااتلقاء ماااا ثناااي المرفااا  ادتباااار  

، بدا ادتبار  . مامي ةاأل ة  المرفقي   ة  الثني   د مقاومة ألما  أسقل  لوسط  ضإلصبا اا ثني  ض حر   ،لثملاب  اعد  السا   كب   أديرا 
 .(رةدو  المااا ة  بمتالزماااة العضااالة الكابااا   ة  ديااارة داصااا  األ الثاااة  الث   االدتباااارات  )  اااو ا دااار ا  إيجابيااا   مقاوماااة   ضاااد  
 
ساا  علاا  فقاا    العماال الجراحااي   باال  ق ل  األو  ن؛ يتماار   الكهرباااييُّ  العضااالت   جاار  تيطاايط  أ   العماال  باال  في قاالثاا  ، والرُّ

 العصااب  و فااد   ز  ال العصااب   داا   مااا يف ة  رضااي  الم   ة  يطيطياا  الت الت  كال مااا دااال ماان التبااد  ، علاا  المرفاا  الجراحااي  
 .*في الطرف األيمن ط  المتوس  

 
ا تماامي كان ، تيطيط العضالت الكهربايي   ة  من سلبي   غم  لر  ابو، ر   ريالقح  الس  و ة  المرضي   ة  عتما ا  عل  القص  ا

رة الا   يحيد  جهة   ة  المادو  ال   Pronator Teres Muscle Syndromeمتالزمة  العضلة  الكابا  ومتالزماة  القنااة   ،أو 
ة    .الجراحااي   دل  ادة التاا  روربضاا ر  قايعااا  قااراكااان  عليااه  و .ثافيااا   yndromeS Tunnel Cubitalالاا   المرفقياا 

ة  علا  مساتوا  فد   ز  إل  تحرير العصب ال الجراحيُّ    د ف  العمل   ط علا  العصاب المتوسا   تحريار  ، والقنااة  المرفقيا 
 لة.بالبحث الحقا  في مناقشة الحا ا  األدير سأتوس   في  هاو. في الوقت  ذات ه  مستوا المرف  

 

https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4


 .  ط. بالمقابال، اساتمر  المتوسا   باحاة العصاب مانتماماا   يُّ الحسا   ا   طر، زال االضا  ي  بعد العمل الجراحو ها ما كان 
تقريباا  مان عادم  لعاام  و المريضاة    ها األدير لثالثة أساابيا. كماا شاكت   دقيف في الينصر. استمر   بيدر   حساع  اإل
كوا داص  تماما   معافاة   لمريضة  ا  فاا حالي  أم   ل البر .تحم    . اية  الحك أصل   ة  صبي  لعا الش 
 

 :ةالحال   مناقشةُ 
 

تحاات  Median Nerveالاا   ط  المتوساا   العصااب   ة، يماارُّ األمامياا   اعد  ضااد إلاا  فاحيااة الساا  الع ماان فاحيااة   افتقالااه أثنااء  
 ة  باا  ة الكالالعضاا سااي  أبااين ر ، ثاا!  Biceps Aponeurosis الاا  ة  العضاادي   ؤوع  الاارُّ  ة  للعضاالة ثنايياا   الباسااط   ع  سااااالت  

  ة  طحي  السااا   األصاااابا بضاااة  قاالعضااالة  قاااوع  تحااات   إلااا ، ومنهاااا Pronator Teres Muscle الااا  رةالمااادو  
 العميقااة.و طحية  الساا   األصااابا قابضااتي  بعااد ا بااين  يسااتمرُّ . Flexor Digitorum Superficialis Archلاا  

مان تلاك  أو أكثار   د  حاوا تحات   أن ينضاغط   ،ان بهااهفي فسابة ال ي سات ،Median Nerveال   صفاالن   يمكن للعصب  
 ة.ريحي  ش  الت  نالب  
 

َ  غالباً  من  العضد ُّ  أع  نشأ الر  ي .ةالمدور   ة  الكاب   العضلة   ط عند مرور  بين رأسي  المتوس   العصب   افضغاي   ، يحد
 رأسي  بين  االلتقاء في منطقة  و فد. أحيافا ،الز  ! ظلع  اتئ المنقارالن  ن م فد ُّ ها الز  شأ رأس  نيللعضد. و ة  األفسي   قيمة  اللُّ 

العضلة  رأسي   بين ط  المتوس   العصب   يمرُّ   .  ه ة  الحا    االلتقاء تمأل زاوية   ة  قوسا  ليقي  ، فجد رةة المدو  الكاب   العضلة  
تحت  ا  ، أو يتوض  رة  المدو   ة  لكاب  ا ة  ضلعلل العضد    أع  الر   ب  العص ا  ييترق  قليلة جد   الت  في حا رة.المدو   ة  الكاب  
 .(1) كلالش   انظر   ؛! مباشرةل  العظع العضلة   رأسي  

 
رة، انقر  لة  الكاب ة  ضالع قوس  ل من أجل  مُشاهدةٍ جراحي ةٍ  ابط  الت الي:المُدو    على الر 

 
 
 
 

 

 

 
 
 (1) الش كل

رة   الكاب ة   العضلة   قوسُ   المُدو 

)Arch TMP( Arch Muscle Teres Pronator 
 االفضغايي ة   الم تالزمة   سبا   أ في

 
رةللعضلة  الم غه    حركي  لاه  فرعكما ب المتوس ط  عصلل أفضل   ؤية  من أجل ر  ،الكاب ة  المدو 
 .رةالمدو   ة  لكاب  للعضلة ا( الس طحي  ) د   عضال أع  الر  أفسي ا   الجراحيُّ  د  بع  الم   يزيح  

ط   العصب   الح      .ةعضللا رأسي  ما  الحميمة   ه  عالقت  و المتوس 

 
 (احبالجر   الخاص   من األرشيف  )

 
 

 
 

https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
https://youtu.be/MCzuwy0F-Do
https://youtu.be/MCzuwy0F-Do


 فسي ة   األقيمة  لُّ ال فوق   ن اتئ  ال
Medial Epicondyle 

 يمة  األفسي ة  قاللُّ  فوق   المنقار  
Supracondylar Spur 

 ط  المتوس   ينضغط  العصب   أن   َ  يحد ما ،( راسة  شيصي ة  ) أ مي ة  اب   الس   مت ه!  ال يتلو حدوَ   تر  بتواو ،كثيراً و
 (.2) الش كل انظر ؛isSuperficial orumDigit Flexorال   ةالس طحي   األصابا   لعضلة قابضةا قوع   تحت  

 
ابط  الت الي:، انقر قابضة  األصابع  الس طحي ة  لة  ضالع قوس  ل ةٍ هدةٍ جراحي  من أجل  مُشا   على الر 

 
 
 

 
 

 
 (2) كللش  ا

 ي ة  قابضة  األصابع  الس طح العضلة   قوسُ 

)Arch FDS( Arch Muscle Superficialis torumDigi Flexor 
 االفضغايي ة   م تالزمة  لا سبا   أ في

 
رة، و (FDS Archالس طحي ة  ) األصابا  قوع  العضلة  قابضة  ال تظهر    المباعدة  بين  رأسيها.من ث!  إال  بعد  قطا  قوع  العضلة  الكاب ة  المدو 

افت رة )مباشرة  بعد  قوع  العضل أتيتو، ة  أل مي  في ا ة  ي  حتلُّ المرتبة  الث   .(PTM Archة  الكاب ة  الم دو 
ا ما  ط  المت لعصب  لم تالزمة  العصبي ة  االفضغايي ة  لالت أسيس  ل تشارك  القوسان  فيتكثيرا  جد    .وس 

 
احبالج الخاص   رشيف  من األ)  (ر 

 

 

و و  رباي   .Ligament Struther'sال   ستروثر رباي  عن ة  الفضغايي  ا لم تالزمة  ج!  اد  تنق، نادرةٍ وفي حاالتٍ 
 عاد    يفاو  و  ا دار   استثنايي ا   يظهر   ،اذ  ش عضد    عظمي   منقار   و و   ،الزمة  وجو     ف. الوجو    تثنايي  سا متين  ليقي  

ا   ل  يلق اذُّ   ُّ عضادال العظمايُّ  ر  نقااالم ي سام   . )%1)أقال  مان  األشاياص ن  ما جاد  قيماة  األفساي ة   منقاار  بال الشا  أعلا  اللُّ
اتئ   ذ  وباين  االشا   عظماي  ال البارع!   ها  بين  رباي  ستروثر   تد  مي. Spur Supracondylarل  ا للعضد    ريحي  شاالت   النا 
، ثنايسااتا   كااها تشاريح   ناا، وفااي مثاال   .Medial Epicondyleللعضاد الاا  قيمااة  االفسااي ة  لُّ لا أعلا  َ  ي   يضاااأ يحااد

 (.3) الش كل   انظر   ؛اذ  ش باي  ر  كها تحت  العصب  المتوس ط   ينضغط   أن   
 
 

   
 (3الش كل )

 Ligament Struther's ـال ستروثر رباطُ 
 االفضغايي ة   الم تالزمة   سبا   أ في

 Struther's Ligament ال  رباي  ستروثر

 عظ!  العضد
Humerus Bone 

https://youtu.be/8VXQ_XvjRAc
https://youtu.be/8VXQ_XvjRAc
https://youtu.be/8VXQ_XvjRAc


 
اذ  وبين   عضد    عظمي   برع!   بين  رباي  ستروثر   يمتد    .Medial Epicondyleللعضد ال   االفسي ة  قيمة  لال أعل  الن اتئ   ش 

َ   ،(البشر  من   %1 >) في حال  ُوجد   اذ   تحت  العصب  المتوس ط   ينضغط   أن   يحد باي  الش   . ها الر 
 
 :هام ة   مالحظة  

اذُّ عل  صورة  الظهر  البرع!  العظميُّ في حال   بهة  بوجو   رباي  ستروثارتقع   عاعي ة  عضد  الشُّ الش   ر،ت  الشُّ
 الم تالزمة  االفضغايي ة. عن  باي  ر  ال  ها ة  تمالي ة  مسؤولي  حواز ا ت  معه  ا

 
 
 

 .Ligament 'sLike -Strutherال   بشبيه  رباي  ستروثرما يمكن  تسميت ه  قط ف حاالتٍ  ع  أرببيد  أف ي وجدت  في 
با يمتدُّ  بيه   ي  الر  ؤوع  العضدي ة  ا ستروثر اي  ربب الش   Biceps Brachii Muscleل  من لقافة  العضلة  ثنايي ة  الرُّ
أع   ،(البعيد  ها لث  )ث  Pronator Teresال   )ثلث ها القريب( رة  الم كب ة  و  للعضلة  المد العضد   إل  لقافة  الر 

Muscle's Humeral Head. 

 
باي   يشبه   ؤوع  العضدي ة   ت ساع  الباسط  في امتدا   اال  ها الر   Lacertus Fibrosusال   للعضلة  ثنايي ة  الرُّ

(Bicipital Aponeurosis)   ه أع  أقر   منه   بيد  أفُّ يت ه  أعل  اليط   Strutherفشبيه  رباي   .إل  الر  متواجد  بكل 
 ف  في اللقافة  العضدي ة  األفسي ة  ه  تكثُّ يبدو وكأف   ه  أف    حت   .Epicondylar Lineالواصل  بين اللقيمتين ال  

قلي ة واقعا ؟لح ف  تكثُّ  أو  و ،hial FasciaMedial Bracال    .(4) الش كل   انظر   افت ها السُّ
 

ابtLike's Ligamen-rStrutheـ الحول  شبيه  رباط  ستروثر مزيٍد في الت فصيل  ل  :ط  الت الي، انقْر على الر 
 
 

 

 
 (4كل )ش  ال

 Ligament 'sLike -Struther ـال ستروثر رباطشبيهُ 
 االفضغايي ة   الم تالزمة   سبا   أ في

 
 شخصي . هادٍ ُف هو  محُض اجتالت سميُة كما الوص ،غير  موصوف  سابقا  ، فا ر  الحدوَ   و  

ؤوع  من لقافة  العضلة  ث entligam like's -Strutherال   ستروثررباي   بيه  ش يمتدُّ   ،(عيد  الب)ثلث ها  Brachii Muscle Bicepsالعضدي ة  ال  نايي ة  الرُّ
أع    .Pronator Teres Muscle's Humeral Headال   )ثلث ها القريب( رة  الم كب ة  و  للعضلة  المد العضد   إل  لقافة  الر 

   

 :هام ة   مالحظة  
 

. و Struther'sة ، رباي  لمرضي  ت ه  ادا   ، كما في تأثيرايشبه  في موقعه ، امت  ي حيثي ة  واحدة .ييتلف  معه  فالحقيقي 

 .Medial Epicondyleال   د للعضاألفسي ة  اللقيمة  ؛  و  الن اتئ  فوق  عظ!  وينتهي في  ،العضد   ؛  و  عظ!  يبدأ من  يقيُّ فالحق  
بيه  لابينما  ؤوع  العضدي ة ،العضلة  ثنايي ة  ال سقاق   ي   ؛لقافة  فيبدأ من  ش  رة. سقاق   ي   ؛بلقافة  هي وينت رُّ  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 
 

ة  الارُّ  اساط  الب سااع  الت   !  اي ساا ، فقاد  بات  الم تالزماة  االفضاغايي ة  عناد   اه   الحادو ب  م سوال تنتهي  ناييا   ؤوع  للعضالة  ث 

تالزماة   للم  ضاي ة  امرالت شاكيلة  اإل فاي أحيانااً  rosis)Lacertus Fibrosus (Bicipital Aponeuالعضادي ة  الا  
 قاء  واساتل عناد  ثنايساي ما  ال، قد  يضغط  عنيقا  عل  العصب  المتوس ط   باسط  فام  فات ساع   .Pathologiesال   العصبي ة  

 .(5) ل  الش ك انظر  ضد  مقاومة ؛ ف   المر Supination -Flexionال  

https://youtu.be/dZiHuKEMlOo
https://youtu.be/dZiHuKEMlOo


 

 
 

 (b -5الش كلُ )
 جراحي ة   مشا دة  

 (a -5الش كلُ )
 الوصقيُّ  شريح  ت  ال

 
 (5الش كل )

ؤوس  العضدي ةلعل االت ساُع الباسطُ   ضلة  ُثنائي ة  الر 
 eurosisApon Bicipital( Fibrosus Lacertus( ـال

 ضغايي ة  فاال الم تالزمة   سبا   أ في

 
ؤوع  العضدي ة البعيد   وتر  ال من االت ساع  الباسط   أ  يبد  Distal Tendon of Biceps Muscle  ال العضلة  ثنايي ة  الرُّ

لث   وينتهي في  قاق   ب  من  القري الثُّ  Flexor Muscle Groupال   ابضة  ضالت  القكتلة  العب الياص   Muscular Fasciaال   الس 
 فسي.في األ ا  واألصاب للمعص!   

 

 هام ة   مالحظة  
 .Struther- Like's Ligament  ستروثررباي   شبيه   لمرضي ة ،امتدا   ، كما في تأثيرات ه  افي  الباسط   االت ساع   يشبه  

ل   ة  واحدة .وييتلف  معه  في حيثي   ي فاألو  قمتين  باألفقي  المار   اليط   تحت  ت ه  يقا  في كل   العضدي تيناللُّ
افي بينما  ،ar LineEpicondylال    (.4)الش كل  انظر  ؛ أعال  فيقا  الث 

 
 

 :ة  هامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   مالحظاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  
 
اً عمااالً  28فااي  ط  المت ب  صااغايي ة  للعإلاا  معالجااة  المتالزمااة  االفضاا  اادفت    جراحياا  المرفاا   ومااا حول هااا،  فاحيااة  وساا 

ها اكثيرا  ما تشاركت  و ادتلقت  األسبا     لتظهير  الم تالزمة  العصبي ة .لبعض   ما بعض 
 

 سبا   عل  الباقي بصاورة   األأحد   نا، سيطر  . ممرض   الياص  بكل  عامل   الحدوَ  فسب   تجدون   أ فا ،ل  في الجدو
 الم تالزمة.ل  عن  المسؤو األساع   ر  قويا  العتبار   العامل  الم بر  ، فكان  ال لبس  فيها جلي ة  
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Pronator Teres Muscle Arch (PTM arch): رة  قوع  العضلة  الكاب ة  المدو 
Flexor Digitorum Superficialis Muscle Arch (FDS arch)  قابضة  األصابا  الس طحي ة   العضلة  : قوع 

Lacertus Fibrosis (LF)  ؤوع  العضدي ة: االت ساع  الباسط  للعضلة  ث نايي  ة  الرُّ
ط  المتو العصب   ي صالب   Abnormal Muscular Artery غير  اعتيا ي ةعضلي  كبير  القطر  بصورة   شريان   *   مام.ألا من   س 

 رة.ة الكاب ة  الم دو  ع  الس طحي  للعضلأالر   ط  ، ادترق  العصب  المتوس  الت  في واحدة  من  الحا** 
ا  وضاغط.أ، بدا الر  دراوفي حالة  أ      رة  فام  جد   ع  العمي   للعضلة  الكاب ة  الم دو 

 

 
ساااااا     لمتالزمااااااة فقاااااا بتلااااااك شاااااابيهة   رة  و  دماااااالة االكاباااااا   لة  لمتالزمااااااة العضاااااا ة  ريري  الساااااا   األعااااااراض    الرُّ

 الياد   إلياة   عضاالت   . تضاعف  طب المتوسا  باحاة العصا فاي اإلحسااع   يانق    .Carpal Tunnel Syndromeالا  
 ضااد  لعل لي  قلسااُّ ا لااث  الثُّ  فااي ل!  بااأ المااريض   ر  يشااعة. ماان األذيا   مااة  تقد  فااي المراحاال الم Thenar Musculatureالا  
 زُ يمياا   مااا اً،ياا  عمل. ة  صاا  دا نظيااف  الت  و الجلااي   ، أعمااال  يلااة  قالث   األوزان   ماال  كحالجهااد؛  دعناا د  اعلساا  ين للااوي  الع لثااينالثُّ و

 وم. ن  أثناء ال األعراض   هجوعُ هو  غسالر  نفق  ة  تالزمعن م ة  رو  المد ة  الكاب   ضلة  الع متالزمة  
 



 .ة  ريري  ض الساا  األعاارا جملااة  وة ي  ضاارالم ة  سااا  علاا  القصاا  أسا يعتمااد   ةرالماادو   ة  باا  الكا العضاالة   متالزمااة   تشاايي   
َ   اك ناا. المرفاا  ا  فااي منطقااةإيجابياا   العصااب   قاارع   ، يصاابح  ة   العصاابي  ة  األذياا   نماا ر  هأشاا بعااد  ة  ياا  حرك ادتبااارات   ثااال

 .ة  شد   ا ة و/ أو تزيد  ريري  ظهور األعراض الس  في  ب  يمكن لها أن تتسب  
 

 Biceps الا  باساط  لا سااع  ت  اال ة  ولي  مساؤ يكشاف   مقاوماة   ضاد   اعد  السا   ءقااساتلو ثناي المرفا   عناد  األعراض   ر  ظهو

Aponeurosis  ة  فاي وضاعي      فاالمرو، مقاوماة   ضاد   اعد  السا   كاب  د عن راض  ألعا ظهور   ،بالمقابلمة. تالزالمعن 
، ظهاور  المادو   ة  الكابا   العضالة   مباشرة   ه!  لألصابا، يت   ةالعضلة القابض في الثني إلراحة المعص!  البسط و  رة. أديارا 

قاوع إل  مشاركة  ير  فيش ة  ممقاو ضد   ط الوس لألصبا   القريب   المي  السُّ  -المي  السُّ  قصل  لما عطف  عند  ض  اعراأل
 ة.في اإلمراضي   ةطحي  س  با الااألصقابضة العضلة 

 
ساا  ضااة  قاب ، العضاالة  رة  الماادو   ة  للعضاالة الكاباا   ةالكهربايياا   راسااة  عنااد الد   ة  ياا  طييطالت   الت  باادُّ الت   تظهاار    ة،عبرياا  لكا الرُّ

 ةيااا  يبيع ة  يااا  ايهربك  راساااة    أن  ماااا  عل. ة  ن األذيااا  مااا ماااةد  المتق راحااالالمفاااي ، ة  طحي  السااا   األصاااابا   قابضاااة   لعضااالة  ا
 قادم اعتماا ا  علا  حايُّ جراال الحالُّ  ي طار    مااكثيرا  و .الجراحي   دادل  الت   ة  لغي إمكافي  ت الو لمتالزمة  ا وجو    قيتن ال 

 ا عنااد إجااراء اشااتدا   و/ أو  ألعااراضظهااور اعلاا   ،المرفاا  فااي منطقااة   إليجااابي  صااب االع قاارع    علااكوا، الشاا  
 ة.دتبارات الحركي  اإل
 

 ة  المجهدة الظرفي   ل  مااألع بعض   حين  تتسب ب  رة، دو  ملا ةالكاب   ة  لمتالزمة العض الباكرة من بعض الحاالت   يف يمكن  
 مدعوماة   ة  راحي   -ةي  ساعد -ةة عضدي  قي  دل العالج المحاف  بجبيرة   ربة  لجأ إل  تجاألعراض، أن فهور في ظ تة  المؤق  
 احاة  الر   شاريطة   ج  المان العا بعاد أساابيا   اض  األعار تازول   ،عاا ة   .ةيدي  ويلستيرير اغها  ات اإللتمن مضا  ببعض  

ا تحدياد المساتو ة  لصاعوب مساتطب   فغير   موضعي ا   ة  شري  الق الستيروييدات   أما حقن   مة.بالمتالز ه!  ت  الجهد الم   إيقاف  و
  .اأدر من جهة   ة  ق  الد   بالغة   ة  ة تشريحي  في  كها منطقها فقس   حقنال ة  عملي  ليطورة ، وهة  من ج لالفضغاي ي  يقالحق
 
 عضاالت  الط علا  ميطا   ة  طيا  ييطت الت  تباد   أو ظهاور   /ا ووكبالشا   العهد   ل  يوا  عند جراحي   دادل  الت   ر  قر  لمقابل، ي  اب

، ة  المرفقيا   ة  ثنيا  .  أعلا  الةقيا  المرف ة  نيا  أسقل الثأعل  و مستمر   جراحي   ش    عبر يُّ الجراح دل  مدال يكون  . الكهربايي  
 ، ينحارف  ة  المرفقيا   ة  نيا  سانتمترات. عناد الث ة  ة لعاد  العضادي  ن يسأذات الر   للعضلة   ة  األفسي   بة  الميزا جر ال دطُّ  يساير  
الجاار   طُّ دا ر  عاد ا، يغياا  ب ة.عضادي  أسااين الت الر  العضالة ذا وتار حتاا  ة  يا  عباار الثن ة  بحاد   الياارج   فحااو لجار   ا داطُّ 
 (.6) كلالش   انظر   ؛اعدتصف الس  ا  حت  منيبي  مسارا  ج ا  ليأده    أفسي  مسار  

 
 
 

 
 

 (6كل )الش  
 دي  الت قلي الجراحي   مدخلُ لا

 احة  الجر بعد   مشا دة  
 

 الجراحي   العملن م سبوعينأ عدب الجراحي   مللعا فدبة   
،    الجراحي  للش   الهام ة   ة  مالي  بعات  الجفظرا  للت   كل وال  من الن احية  ر  قبكثة  أحي  جراة  رباعتمدت  مقا التقليد    .(7) ل  كش  ال انظر  ؛ ة  ي  الش 

 

 
  



 

 
 

 
 احي ة  ة  جرمشاهد
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 (7كل )الش  

 يثُ الحد الجراحي   دخلُ الم
 الجراحة   بعد   وأدرا، جراحي ة   ة  م شا د

 
 .المرف    ما حول   في المنطقة   وس طالمت العصب   ة  لمقارب أعال    الموصوف  الجراحي      الش   مدت  اعت

 ريبا  تق عضد  ة للي  سللقيمة األفصوال  إل  اامي ة وة األمفقي  المر ة  حتلُّ الثني  ت للجر  والتي األفقي ة   ة  بالمرك  ن  ت مك  
 أعل  المرف . احية  في الن  المتوس ط  عصب  لا حرير  تث!   منو ،ساالوا كشف  من ال

اقو دي ةعضال بة  فهايي ا  عن المرك  ستغناء في اال نجح  ك فبهل  (.3) كلش  ال انظر؛   القدي!للجر  ة لي  الش 
 .ةزتاممالية نتايج جم  وب، الس اب من الجر   أقصر   جر    جةتيوالن  

 
احرشيف ال)من األ  (خاص بالجر 

 
 

 ة  كابا  اللة ضاعلا بين رأسي   الكامل   القصل  ، ةأسين العضدي  ر  سط للعضلة ذات الالبا ساع  ت  اال ا  قط إل  راحة  الج تهدف  
، للعضالة ضاد   لعا أع  الار   إيالاة   وأ قطاا   ،فاي حاال وجادت بينهما ة  الليقي   القوع   قطا   ،فد   الز  و د   عضال رةو  المد
 فااز    بوجاو    نيعلا  يبقتا  رلجاا ، ي غلا   فهاية العمل الجراحي   . فيةطحي  لس  العضلة قابضة األصابا ا قوع   قطا  
 ؛حاي  للعمال الجرا الياة  الت   الثاة  ا الث  األساابي داالل رفا   للم ة  لطيقا بحركاة   ي سامح   يومين. ة  لمد   انمكفي ال ي ترك   ماص  
  .(8) كلالش   انظر  

 

 
 (8) كلالش  

 وس طتالم للعصب   تام   رير  تح
 جراحي ة   م شا دة  

 
 ،رةالمدو   ة  العضلة الكاب   القصل بين رأسي   ة  ط بعد عملي  لعصب المتوس  ل لواساسار امال  إل شير  ي يخسلالت    ُّ مق

 .ةللعضل    ضدلعا أع  الر   تطويل  و ،امبينه ة  ع الليقي  القو قطا  
 للعصب ألفسي  ، جميعها ينشأ من الوجه اط  متوس  ال العصب   ع  فرو الح 

 . لمتوس ط(صب اعلل حيث ينشأ من الوجه الوحشي   مي  عظام األمالا نبي قرع   و ال الوحيد   )االستثناء  
 ي.األفس  جارة بات  و  المد ة  اب  ضلة الكعلل (طحي  الس  ) د   العض أع  ر  يأده ال الجراحيُّ  د  مبع  لا



 :ة  م  ها مالحظة  
 

رة   م تالزمة  العضلة  الكاب ة   أسبا   وفي   و  شريان  عضلي  و .م حتملة   السبا    األيمكن  لي ان  أ ضيف  سا ع   ،الم دو 
ة  ثقل  بحك!   مزمنة  لعصب  بصورة  اويضغط  عل   .مام  من  األ المتوس ط   العصب   ي صالب   ر  كبير  القط ، وبصورة  الما  

ة   ة  بحك!    SystoleCardiacفبضة  قلب ال  عند  كل   حا   ريافي ةن بضة  لاقو   . الش 
 
يافا  رش ،حي ة   الس طقوع  العضلة  قابضة  األصابا   قطا  د عبوجدت   ،افعة  عند شاب ة  يو رة  ا الن   الت  احإحدا القي ف 
بصورة  ثابتة ، بيد  أن    موجو    و  شريان  عضلي   .عصب المتوس ط  العل   ضاغطا    المسارعرضافي    القطر  ير  بك

 ثابت   ة  عرضافي   ات  مسار هاكوبه ي ة  عضل شرايين   كها  مثل   و   جوف .بدا أكبر  من  أن  يحتمل ه  العصب   قطر    
رال واحد  من  ه    حج!   ريحي ة . بيد  أن  من وجهة  الن ظر  الت ش بقعل   ما  الوقت   وأس س   ،ة   و  ما فرض  اإلشكالي   ايينش 

 ايي ة.االفضغ  العصبي ة  لمتالزمة  ل لمتوس ط  االحتكاك  ا ث!  ما  العصب  ا

 
 :هام ة مالحظة  

 
ة  فسب  اإلصابة  بمتارتقعت رة، يدألا وات  نفي الس   رةزمة  العضلة  الكاالبصورة  حا   ب  فس ك! جنحت   .ب ة  المدو 

غي الحدوَ  فحو ها  فيترك  رة . والقاس!  المشاألعمار  الص   .للهاتف المحمول االستعمال  الكثيف   و جميع 
 ر  يستنقا  ، جميعني في وضعية  الث  المرف   و ء  اوهلافي  ة  يد  معل قمول، والالمح الهاتف  عل  رُّ مستمفالقبض  ال

، ودصوصا  لللمرف ،  بضة  الت  القاالعض كوفي  هل   اتقلُّ  صابا. ألللمعص!   اعضالت  السُّ
 فتهاومر  منكثيرا   نق   ن  العضلي ة  ويلب  ا قس ي  ي  فه أن شأ من Static Contractionال   

 ة  االفضغايي ة  بي  حدوَ  المتالزمات  العص في فسب   كبير   اع  تقار احصيت هأا كم تيجة  والن  . ايوفتهكما ل
ر Nerve Compression Syndromesال   مت ها متالز فيوالعلوي ين  ينففي الط  رةالعضلة  الكاب   مة  مقد   .ة  المدو 

 
 :هام ة مالحظة  

 
رة   راف   تتما  (شيصي ة    راسة   حسب   حاالت  ال من %90 <)ا  كثيرا  جد   مة  الزومتمتالزمة  العضلة  الكاب ة  الم دو 
س    ألوتار  العضالت  القابضة   Tenosynovitisال  غما   األ والتها   ، Carpal Tunnel Syndromeال   فق   الر 
 .Muscles endons Of Flexor DigitorumTال   لألصابا  

 
.............................................................................................................. 

 
ر أ إل جلأال حاليا ، ( *) عصاب األ طُ يتخط " مقاال  لي بعنوان:راجا  .إجرايي ة ض  مح ات  يغال لألعصا   إال   الكهربايي ة   اسة  الد 

 "الحقيقي  والموهومبين  ..الكهربائي  

 

 
 ة:الي، أفصح بقراءة المقاالت الت  دراسياقات  افي 
 

 
،ك  الصبون  الم حر  الع ي ات  ذأ  ريري ة  العالمات  الس  ضي ة  لألعراض  والقيزيولوجيا المر علو  
ysiology of SymptomatologInjuries, Pathophyer Motor Neuron Upp 

ي ة ؟وكي  وذيل  القالنياع  الش   القور ُّ في أذي ات  راحيُّ دادل  الجيقيد  الت   ل  -  رع الرض 

 
ي ة  العظم  ليواإللياف  العضلة  المددل  عبر  أ . احية  اإلليوي ة.حي ا  في الن  مقاربة  العصب  الوركي  جرا

The ch of Sciatic Nerve vs. Approa Gluteal -nsraT ت قليد   الابل  المددل  مق

onal ApproachesitidTra 

 
، بينالنقل الع  حاضرصر وجديد مقهوم قا صبي 

iewView vs. International Vuction.. Personal The Neural Cond 

 
غفي النقل العصبي  essure WavesAction Prلعاملة ا ط  ، موجات  الض 

 
 ntialsAction Poteمل في النقل العصبي، كموفات  الع

 
 ربايي ة  العاملةالكه ارات  العمل والتي   ت  افكمو قة  وظي

 
  tsAction Electrical Curren لكهربايية العاملةت  اي، التي اراالنقل العصب يف
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 للنقل العصبي   ة  ثالاأليوار  الث  

 
 الميلوققري ة اليل  وجمال الحسي ة، عبالمستقبالت 

 
  SynapsesNeural Conduction in the Theبي ة مشابك العصال يلنقل فا

 
 alizerEqu er, TheThe Node of Ranviإليقاع افقييه، ضابطة اة رعقد

 
 ierNode of Ranv The Functions ofه ة  رافقيايف  عقدظو

 
 عاملة  ل  في ضبط  معايير الموجة  الوقيه، الوظيقة  األوظايف  عقدة  راف

 
ارافقيه، الوظيوظايف  عقدة    لة  امعلموجة  امسار الفية في ضبط  قة  الث 

 
الثة  فعقدة  روظايف    العملي توليد  كموفات  افقيه، الوظيقة  الث 

 
  is FirstThe Painألعصا ، األل! أوال  في فقه ا

 
 y of FormThe Philosophضرورة ال .الشكل. في فقه األعصا ،

 
 مو وموال ن الحقيقيربايي، بيا  الكهتيطيط األعص

 
 hock (Innovated CThe Spinal S(onceptionة )مقهوم جديد( الصدمة النياعي  

 
، اتأذي    The Spinalت الحدوَ ي ة، بحث  في آليااألعراض والعالمات السرير النياع الشوكي 

tomatologyhe SympInjury, T 

 
 Clonusما ر  ال

 
 xiaerrefleHyperactive Hypلمنعكس الشوكي اشتدا   ا

 
 torcflex SeExtended Reالشوكي االشتدا    نعكسباحة  المات ساع  

 
 ponsesBilateral Resا   ستجابة ثنايية الجافب للمنعكس الشوكي االشتداال

 
 esponsesR Motor Multiple ة  العديدة للمنعكس الشوكياالستجابة  الحركي  

 
س القاليرتنال ي ة المحيطي.. ويعف  عن عصبلركي ة ل ، يهاج! المحاور العصبي ة الحك   محاور  الحس 

rve and ured Nettacks the Motor Axons of Injn Degeneration, AWalleria

Conserves its Sensory Axons 

 
س    w)(Innovated Vietion allerian DegeneraWالقالير ، رؤية  جديدة   الت نكُّ

 
، رؤية  جديال  ated ViewRegeneration (Innoval rNeu(دة  ت جدُّ   العصبيُّ

 
 t Conceptionslexes, AncienSpinal Refالقديمة  ي ة ، المقا ي!  المنعكسات  الشوك

 
وكي ة  المنعك  nnovated Conceptionexes, ISpinal Refl، تحديث  المقا ي! سات  الش 

 
لق جلمرأة  م ات  د    والمجاز  العلمي  ل، رايعة  اإليحاء القلسقي  ن ضلا الر 

 
ر  جنس  والمرأة  ت جل يد عيقر   !ليد ا، والر 

 
.. ع طي   و   والن قس  نيعة  الرُّ  ميلوق   ة  دال   وص 

 
 مي والد الالتي المرارض  أكبر  من دل   الن اع.. فالس ماوات  واأل دل   

 
لا  آ م ، وجهان لم و احة آت ق    صورة  اإلفسان. ض 

 
..  ح        اء   ه    و 

 
 الصعراج  دسقينة  فو ، يوق فجاة ال م

 
  عامه رحلة ألف  لت جريد  والت نقين ايبايي، بالمصبا  الكهر

 
  ليليل! ابرا ي!  ا كها تكل  

 
ة  افقه  الحضارات ، بين ق ة  و   لقكر  وفكر  القو 
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وجات  ت  ن.. المنسوخ  ا جل   وملك  اليميعدُّ   الز 

 
، وفرضي ة    الن ج!  الس اقط  الث قب  األسو  

 
سي!  بار،  اليل   مقتا   أحجي ة   ج 

 
، اصبي   ر   أم بنت   ألمُّ ت قر 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلا  آ م ، حقيدل     قة  أم أسطورة ؟حو 

 
قي  Palsyus xial Plerical BrachObstet الوال  ُّ رة  العضدي ة  شلل  الض 

 
ض  األ  قيُّ والوظيقيُّ الت شريح  الوص (1) حيطي ة  ي ة  لألعصا   المذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصا   المحيطي ة  األذ ض   ة  العصبي ة  ( تقيي!  األذي  2) ي ات  الر 

 
ي ة  لألعصا   المحيطي ة  الر  األذي ات    الت دبير  واإلصال   الجراحيُّ ( 3) ض 

 
ض    ألذي ة  العصبي ة  ( تصنيف  ا4) ة  ي ة  لألعصا   المحيطي  األذي ات  الر 

 
رة  قوع    eres Muscle Arcader ToPronat العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers... ike Ligamentl -Struthersرباي  شبيه  

 
 adial Palsyn Transfers for RTendoتر   في تدبير شلل  العصب  الكعبر   قل  الوعملي ات  الن  

 
ر  جنس  الوليد )م ي (من ي قر   تصر 

 
كا َ  اله  .. زا   مسافر  ثالو كاء  القطر ُّ  ء  ..، اإلفسافيُّ اله   قات  والمتالت  بحث  في الص   ، واالصطناعيُّ

 
قري ة .. الحداث  هاة ، مالها وما عليالمعا الت  الص 

 
 ndromeerve SyPosterior Interosseous Nيلقي عصب بين العظام المتالزمة ال

 
، فم  لا  وكيُّ  Physiologyeflex, Innovated Spinal Rيزيولوجيا جديدة  نعكس  الش 

 
وكيُّ االش  ed tHyperreflex, Innovaي ة القيزيولوجيا المرض في ،تدا  ُّ الم نعكس  الش 

yPathophysiolog 

 
وكيُّ االشتدا  ُّ )الم ن  a, Hyperreflexiة  المنعكس لوجيا المرضي ة لقو  زيوي(، الق1عكس  الش 

y of Hyperactive HyperreflexPathophysiolog 

 
ة  الجافب  للمنعكس الستجابة  ثنايي  القيزيولوجيا المرضي ة ل (،2 االشتدا  ُّ )وكيُّ س  الش  الم نعك 

eflexrResponse Hyper -thophysiology of Bilateralxia, PaHyperrefle 

 
وكيُّ االالم نعك  Extended الت ساع  ساحة  العمل مرضي ة  (، القيزيولوجيا ال3شتدا  ُّ )س  الش 

gyex, PathophysioloHyperrefl 

 
وكيُّ االشتدا  ُّ الم نعكس  ا لحركي ة  جيا المرضي ة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  اقيزيولو(، ال4) لش 
rreflexResponse hype-tiof Mul ologyflexia, PathophysiHyperre 

 
ما )  ة  زيولوجيا المرضي  (، القرضي ة  األول  في القي1الر 

 
ما ) افية في الق(2الر   يا المرضي ة  يزيولوج، القرضي ة  الث 

 
اء ، ومدل   آ م  ودل    ه كافت حو   حو   Adam & Eve, Adam's Ribاء  ن ضلع 

 
ا د    Barr Body, The Witnessوالبصيرة  جسي!  بار، الش 

 
 معن جدلي ة  المعن  والال  

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)يُّ لليد  الميلبي ة الت دبير  الجراح

 
 sMitosiتساو  ال  االفقسام  اليلو ُّ الم  

 
بالما    ، ة  الص  بغيُّ  n, Chromatid, ChromosomeChromatiبغيُّ ال  لص  االجس!  غي ة، الص 

 
  مقيدة  ألجسامنا؟ا  ق   ل  ي ح، Nutritional Supplementsال  الغهايي ة   الم تم مات  
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ف ال  اليلو ُّ الم   االفقسام  isMeiosنص 

 
با   الد  itamin DVفيتامين     اي!، ضمافة  الش 

 
.. وكثير    ضار  ج، قلي6Vitamin B 6 فيتامين  ه  مقيد  ا  ل   د 

 
، من قص   البطو. ش.المهنة  و    لة  والقداءهيد 

 
  ال ه   وااألسو   والن ج!  الث قب  

 
 مي  الم ت صل  ة  الكون  الس ديألرض ، فرضي  دل   الس ماوات  وا

 
ن س    Sweeperslating Circuال  الجوار  الك 

 
!  المجتما  عند ؟ما ينقص  لين  يقاء   .. لمن تتجم 

 
اتي لمقصل  الت صنيا  ا  lastyArthrop -Elbow Auto المرف   له 

 
وفان  األ ، يوفان  بال سالطُّ  قينة  دير 

 
ف  الم ست ور .. ش  اية ، فت كون  اله وي ة  م ا  ا ك  كاالس!  ت كون  الب د  ات مة  الح   ية   د 

 
  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة ؟اجتماع   فسان  أ و  اجتماع  فطرة، أم  م جتما  اإل

 
يرة  الهواييُّ عظ  eumatic PetrousPn!  الص 

 
ناييُّ الجافب  للعصب  ادلا  وال  فد      ث  Ulnar Nerve  ongenital BilateralC لز 

Dislocation 

 
اء  قبل  به ن  ححقيقتان ال ت  و 

 
 ytogenesisOocم لق حات ال  إفتاج  الب ويضات  غير  ال

 
 esisSpermatogenال   اج  الن طاف  إفت

 
 حض  ت ر  ات؟ قيقة   ي  أم   ي  م، حت البناأمُّ 

 
ننت هالبنين  حقيقة  لطأمُّ ا لين الما ظ   من  قوات  األو 

 
بة  البغ   اء   ه   ل   وقليل  بنين تل د  كثير  بنات   نات، حو 

 
ل ب ة  الب  اء   ه   تل د  كثير  بنين  وقليل  بناتنين، حو  غ 

 
 ني ات هاعديد  ب  اء   ه  يكافئ  عديد  بنيها حو    لعدل  أحيافا  وال أفقي عنها ا

 
 ركت هوم، وال يطي   مشاام   يدع!  وظيقة  الكالسيلمغنيزيوم بان  للعظا

 
اء     كوين ت  لحق   ا  م  فعل  الت مكين، ولحو 

 
يان  اال(1المقا ي! )يان    ه    قتصا :   ه 

 
 (، معلومات  ال غن  عنها2يزيوم )المغن

 
 يزون )مقاربة  شيصي ة (ة  بحقن  الكورتة  تناذر  العضلة  الكمثري  م عالج

uscle Injection (Personal Approach)ormis MPirif 

 
 عرض  موس ا (ة () حقن  الكورتيزون )مقاربة  شيصي  لة  الكمثري ة  بم عالجة  تناذر  العض

h)(Personal ApproacPiriformis Muscle Injection  

 
.. من بعد  السُّ فيروع  كورو ، عفا الم ستجدُّ قات  لوك   ين ه  عل  الص 

 
يان  ال يان  الل  2مقا ي! )  ه   يل  والن هار(:   ه 

 
حيح   رأة  أن  ت ل د  أدا  ا، قول  كا  ت  الم   ربي ةلكن   ص    بنكه ة  ع 

 
 Fibromyalgiaزمن الت عب  الم متالزمة  

 
 ل  األفبو  ، ليس  أفضل  الم مكن  يق

 
رو   العبثي ة .. ع    متحان  م ستدام ؟ها    اي!  أم  ا  الح 
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.. في الق يال الع قل  الع قل  القي اع  و   في الت جريم جر    ، و  ور  ول  اع  قص   د  وص 

 
يب  الم نقال د  ه  ، حين  ي صبح  الت وحُّ  محض  ق رار  ال  م قازة  ر  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي ا   Trigger Fingerعالج  اإلصبا القافزة ال  

 
. ، وأم ا الجديد  . القدي!  فكب  األوحش  فرافكنشتاين الجديد  ب ه  أفت  أساسا  أيُّها  فمنكورض  وما يزال 

 اإلفسان 

 
  tionClaw Hand (Brand Opera(د(حيُّ )عملي ة  برافجرالصال   االيد  الميلبي ة ، اإل

 
  ون.. ال  واة  ترحال  و جرة  بريد  حقيقيُّ سعاة  

 
وف ا الم  فير دُّ )كوفيد وع  كور  ين   (: من  ب عد  91-ست ج  ، ع  لوك  ل  الص  السُّ  قات  ه  ع 

 
 Hoffman Signة  وفمان عالم

 
ة  الح   طور  س   ن  فسازيف  اإلر م ة .. شمشون  الحكاية ، وسيق يق ة  اله  األ 

 
س  القالير  الت الي لألذ     العصبي  وعملي ة  الت جدُّ  ي ة  العصبي ة ،الت نكُّ

 
ب   و الت صلُّ ببي ة ، اللُّ : العالقة  الس  ويحلغلقافي  والت صلُّ بين الت ي ار  ايحيُّ الم تعد     ي  الم تعد  ؟ب  اللُّ

 
فزف  عريل  بسبب   رم  وعايي  كبد   يُّ اإلسعافيُّ لواالستئصال  الجراح :رم  الوعاييُّ في الكبد  الو

 الورم  ادل  كتلة  

 
رةالعضلة  م تالزمة    Pronator Teres Muscle Syndrome  الكاب ة  المدو 
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