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 اليمنى في اليد   شأنالم ي  رض   جزئي   شلل   تدبير   
 

 

في  يبقى األمل   . العصب في تحرير   وحيد   خيار   عنإال  ة  العالجي   الخيارات   قائمة   ة تضيق  العصبي   ة  أكثر من عام على األذي   بعد مضي  

داخل الت   قرار واثقاً من الهدف. ة  ي  بالت الحس  ق؛ وهو عمر المستةالعصبي   ة  عوام من عمر األذي  مشروعاً حتى عشرة أ استعادة الحس  

 .كيد على هذه الفكرةأة للت  ريري  هذه الحالة الس   لألصابع، أعرض   ، مندهشاً من سرعة عودة الحس  على العصب لتحريره الجراحي  

 

في نهاية العقد الثالث ، ب.خراجع الشاب تعرضه لجرح قاطع على الوجه األمامي للمعصم األيمن،  علىعام أكثر من  عدب

هام األيمن، اإلبفي  األولىعلى  الثانيةمية عدم القدرة على ثني السالبشكوى شلل اإلبهام األيمن،  ، العيادة الخاصةمن عمره

. تم دعم في باحة العصب المتوسط األيمن( أي)للبنصر النصف الوحشي و األولى ةفي األصابع الثالثغياب تام للحس 

 (.3و 2و 1) الشكلانظر  الموجودات السريرية بتخطيط عضلي كهربائي.

 
 

 (:1)الشكل 

 

 المسافة بين اإلبهام؛ الحظ ضيق يمنإلبهام األفي االتبعيد شلل 

 ا اليسرى.هتفي األيمن مقارنة مع نظير السبابةو

 

 مالحظة: ي طلب من المريض محاكاة حركة اليد اليسرى السليمة.

 

 
 

 

 

 (:2الشكل )

 

شلل المقابلة في اإلبهام األيمن؛ الحظ عدم قدرة اإلبهام األيمن 

 ابة.أو السب مقابلة لب األصبع الوسطى على

 

 

 
 

 

 

 (:3الشكل )

 

قابضة اإلبهام الطويلة؛ الحظ عدم قدرة ر العضلة انقطاع وت

 على ثني المفصل بين السالميتين في اإلبهام األيمن. المريض

 

 
 

 (بالجّراحمن األرشيف الخاص )

 

 
   

 :في زمن واحد أجري للمريض التدابير الجراحية التالية

 ؛على مستوى المعصمتحرير العصب المتوسط األيمن   

 (؛4صل بين السالميتين لإلبهام األيمن )الشكل ائي للمفإيثاق نه  

 المقابلة.نقل وتر العضلة باسطة السبابة الخاصة على وتر العضلة مبعدة اإلبهام القصيرة لتحسين فعل التبعيد و  

 

 

 

 



 

 

 

 (:4الشكل )

 

 إيثاق نهائي للمفصل بين السالميتين لإليهام األيمن؛

 الثاني مائل مانع للدوران.دهما محوري وأح نرالحظ سيخي كيرش

 

 

 
 

 (بالجّراحيف الخاص ألرشمن ا)

 
 

 بعد العمل الجراحي كانت على النحو التالي:المتابعة 

 ا في السبابة؛ماستمرار غيابهاإلصبع الوسطى واأللم لإلبهام األيمن وفي اليوم الثاني بعد الجراحة: عودة حس اللمس و

 .(8و 7و 6، 5) الشكلانظر جراحة: بعد ال 48في اليوم 

 .الوسطىتحسنه في اإلبهام وفي السبابة و غياب الحسلجراحة: استمرار بعد ا 48ي اليوم ف

 
 

 

 

 (:5) الشكل

 

 سبابة. -استعادة الكماشة إبهام

 )الملقط الثنائي(

 
 

 
 

 (:6) الشكل

 

 الوسطى.استعادة المقابلة بين اإلبهام و

 السبابة الخاص عند قاعدة اليد. باسطة الحظ المسار الجديد لوتر

 

 

 
 
 (:7الشكل )

 

 .صرخن -استعادة فعل المقابلة إبهام

 ي أمكن تقريب لب اإلبهام من الخنصرالنقل الوترالحظ أن 

 غريزياً مستوى لكن دون إمكانية تدوير اإلبهام ليأخذ ظفر اإلبهام

 .موازياً لراحة اليد

 

 

 
 

 

 

 

 (:8الشكل )

 

 إلبهام األيمن في وضعيةنهائي للمفصل بين السالميتين ل إيثاق

 المكان. درجة. الحظ سيخي كيرشنر في 20الثني 

 

 
 

 (احبالجر  من األرشيف الخاص )



 مناقشة الحالة:

 
 وظيفة فّعالة لليد تعتمد أساساً على إمكانيات التشكيل التالية: إن  قبل الخوض في حيثيات العالج، أقول 

( لألعمال وسطى -سبابة -إبهامالملقط الثالثي )وسطى( لألعمال الدقيقة، و -أو إبهام سبابة -إبهامالملقط الثنائي )  

 القوية؛

ثني السالمية القاصية الملقط الثنائي مضافاً إليه ثني السالمية القاصية لإلبهام على سالميته الدانية متناغماً و  

 األجسام الدقيقة؛  لتقاطللسبابة على سالميتها المتوسطة، أو ثني القاصية للوسطى على وسطاها، ال

 وسط.عل؛ أي سالمة الحس في باحة العصب المتواألهم هو اإلحساس باألشياء موضوع الف  

لبعض الوظائف الدعم ويبقيها للحمل وغياب الملقط و/ أو اإلحساس يلغي وظيفة اليد في تنفيذ الفكر أو تحقيق الغاية، و

 البدائية. 
 

 
  
 :(9) الشكل

 سبابة. -إبهام الكماشةلفعل  فعالة وقوية استعادة 

 

 (حبالجّرامن األرشيف الخاص )

 

 
أو في مهلة التزيد عن الشهرين، فإن الجدل مازال  إسعافياً حتمية إعادة وصل العصب المقطوع،  اً فيمإذا كان األمر محسو

لدن أسدتفيض هندا فدي تفصديل كدل اإلحتمداالت  خطأ بيدد غيدر خبيدرة.حيال تدبير األذيات العصبية المهملة أو المعالجة  كبيراً 

 وسأكتفي في مناقشة الحالة السريرية الراهنة. ية ممكنة المصادفة في الحياة العمل

 

حدد  الجدرح بدأداة العشرين من عمره، مع قطع تام للعصب المتوسط األيمن في مستوى المعصدم. أمامنا شاب في التاسعة و

يدات د قصة إصالح جراحي للعصب المقطوع بيد غير خبيدرة. رافدق األذيدة العصدبية األذنيف. توجتعود األذية لعام وحادة. 

ار العضدلة قابضدة األصدابع في وتر العضدلة فابضدة اإلبهدام الطويلدة، قطدع فدي أوتد قطعالتالية: قطع في الشريان الكعبري، 

لدم تدنجم محاولدة إصدالحها.  إندهع هدذه األذيدات أو لنقدل يالسطحية، قطع في الفرع السطحي للعصب الكعبري. تم إهمال جم

ُدّعمدت السددريريات تيجدة غيدر واضدحين. بنبالتدالي هر مدن األول لهددو ويدذكر المدريض قصدة تدداخل جراحدي ثدان بعدد أشدد

 بتخطيط عضلي كهربائي.

 

علدى  القددرة، عددم الثالثدي(الثندائي وغيداب الملقدط ) التبعيد في اإلبهام األيمدن؛ شلل في المقابلة والترجمة السريرية لما سبق

، غياب الحس بشكل كامدل فدي لدب األجسام الدقيقة( التقاطعلى  غياب القدرة) ثني المفصل بين السالميتين في اإلبهام األيمن

مسديطرة ال هييمنى اليد الذلك أن  إلى يُضاو. غياب اإلحساس باألشياء() لليد اليمنى األصابع الثال  المجاورة لبّ اإلبهام و

 (. شلل اليد المسيطرة) فطرةبال

 

الثالثدي. اسدتعادة فعدل الملقدط الثندائي وو المتوسدط،العصدب سدتعادة الحدس فدي باحدة باجدراح اليدد  ينشدغلفي مواجهة كهذه، 

 حماقة ما بعدها حماقة.مؤكدين أن اإلخفاق في تحقيق الغاية األولى يجعل من محاوالت تحقيق الثانية 



 

 إعدادةو الوسدطى. أكدان ذلدك باستلصدال الدورم العصدبي السدبابة و/ أوالستعادة الحدس فدي اإلبهدام وبذل كل المقدور يُ حسياً، 

 .هذا األخير هو أضعف اإليمانوبتحرير العصب العصب، مباشرة أو بطعم عصبي، و/ أو وصل 

العصبون قدرته حينها ؛ إذ يفقد واهية جداً  الوصلو االستلصالتبدو إمكانية  ،شهرين من اإلصالح البدئي للعصببعد عام و 

أقصى ما يمكن فعله عند هذا المريض هدو تحريدر العصدب مدن محيطده المتليدف مدن جهدة، ومدن لفافتده على تجديد محوره. 

استلصدال النصدف خوفداً علدى ترويدة العصدب، اكتفيدت بهدذا مدا تدم. لكدن، ومدن جهدة أخدرى. والخانقة المتسمكة والخارجية 

 . الخارجية للعصب األمامي من اللفافة

 
؛ إذ تتخدرب المسدتقبالت تعصديب عضدالت إليدة اليدد تُصدبم محاولدة إعادتده بدال طائدلحركياً، بعدد أكثدرمن عدام علدى زوال 

 هو اللجوء إلى عمليات النقل الوتري لتحريك العضالت المشلولة. تم اختيار وتدر العضدلة الباسدطة الصحيم الحركية بعدها.

 تالية:للسابة ألسباب ال الخاصة

 أذية أوتار العضلة القابضة السطحية لألصابع؛  

 أذية وتر العضلة الراحية الطويلة، الذي قد يكون الحل األمثل في حال وجوده؛  

عدم مناسبة العضلة مبعدة الخنصر لهذه الحالدة: سدالمة العضدلة مقربدة اإلبهدام المعتمددة علدى العصدب الزنددي   

 بعيد في اإلبهام المشلول وليس للتقريب؛يُعطي األولوية الستعادة حركة الت

الخاصة للسبابة، عندما يُحرو مساره باتجداه وتدر العضدلة مبعددة اإلبهدام القصديرة حاضدناً الحافدة  وتر الباسطة  

 هذه هي الغاية؛العظم الحمصي باإلتجاه الداني، يعطي فعالً مبعداّ أكثر منه مقرباً و متقدماً علىالزندية للساعد و

إن كان يُفقدها استقالليتها عن بقية األصدابع بة ووتر الباسطة الخاصة للسبابة ال يتسبب بعجز في بسط السبا نقل  

 الطويلة. يجب التأكد من وجود وتر الباسطة المشتركة للسبابة قبل قطف الوتر الخاص.

 

إلدى زوال الثداني بعدد العمدل الجراحدي  الوسدطى فدي اليدومالحدس لإلبهدام وبعد غياب تام ألكثر من عام، يمكدن تفسدير عدودة 

مما سدمم بمدروربعض مدن السدياالت العصدبية كافيدة العصب نفسه  علىعلى الورم العصبي وخارجية الخانق للفافة ال الفعل

يدر أن لنقل الحس الوقائي؛ حس اللمس وحس األلم، باتجاه المركز. صحيم أن الشدحنة الدواردة إلدى الددماي ضدعيفة نسدبياً، غ

بدين  مليمتدرات خمدس تعادة حدس راق؛ أقدل مدنمدع مروندة الددماي فدي هدذا العمدر ستسدمم باسد التأهيل متضامنينب والتدري

عدددد ب. ال يمكددن قددول األمددر ذاتدده علددى الشددحنة الحركيددة الصددادرة إلددى العضددالت باعتبددار أن الحركددة منوطددة أساسدداً نقطتددين

مدن جهدة أخدرى، علدى المحاور العصبية السالكة، مدن جهدة. و دعلى عداألوامر الحركية الواصلة إلى العضالت الهدو أي 

 أصبم بحال مردية غير قابلة للعكس. كالهما.  والعضالت نفسهاسالمة على لمستقبالت على سطم العضالت واسالمة 

 

بعطددف ، ائيددةلددعم وظيفددة اليددد فدي التقدداط األجسددام الدقيقددة تدم إيثدداق المفصددل بدين السددالميتين فددي اإلبهددام األيمدن بصددورة نه

اإليثداق ، إّن سالمة سطحيه المفصدليين شدعاعياً ، والميتين لإلبهامة المفصل بين السوبسبب ليوننظرياً أقول، درجة.  عشرين

مدن وتدر قابضدة اإلبهدام الطويلدة  غير أن غياب القسم القاصدي .مبرمجاُ أساسأً  يكنلم الحل األمثل، و نيك مالنهائي للمفصل ل

جعالنددي أضددحي  ،للسددبابةحرصددي علددى عدددم رض المسددار الجديددد لددوتر الباسددطة الخاصددة و ،راحدديمددن سدداحة العمددل الج

مدن وتدر قابضدة اإلبهدام  لمزيدد مدن اإليضداح أقدول، كشدف الطدرو القاصدي. منقدولللدوتر ال سدهلبالمفصل لصالم اندزالق 

قاً بدأن وتدر الباسدطة الخاصدة للسدبابة أي قيدد القابضدات(. وعلمندا مسدب) ط الرسدغي األمدامياالطويلة كان ليستلزم قطدع الربد

 رجحا الخيار باإليثاق. ،وصوالً لهدفه الجديد من مساره سيتكئ على هذا الرباط في قسم كبير

 

مدن ثدم يُبندى علدى انتظدار النتدائو ولماذا الكل في زمن واحد؟ أما كان جدير بك تحرير العصدب أوالً وأخيراً، قد يقول قائل و

 الشيء مقتضاه؟ 

 ، ولكن...!نعموابي له جو

 

 

 ما زلت انتظره إلى لحظتي هذه.عمل الجراحي للتوثيق. وبعد ال اً لماكهربائي اً عضلي اً تخطيط طلبتمالحظة: 

 

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

 

 المقاالت  الت الية:أنصح بقراءة في سياقات  أخرى، 
 
ي ةِ؟ - وكيِّ وذيِل الفرس الرض   هل يفيُد الت داخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذي اتِ النخاعِ الش 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الض 

 
 Action Potentialsلعمل في النقل العصبي، كموناُت ا

https://drive.google.com/open?id=1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9


 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتي اراتِ الكهربائي ةِ العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي اراُت الكهربائية العاملة

 
 الثةِ للنقل العصبيِّ األطواُر الث  

 
 المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة ا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ 

 
انية في ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ   وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الث 

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الث 

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل  -
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 The Spinalأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدو   -

Injury, The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorاتِّساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركي ُة العديدة للمنعكس الشوكي 

 .. ويعّف عن محاوره الحّسيّةالتنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and 

Conserves its Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ   wWallerian Degeneration (Innovated Vie( الت نكُّ

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(الت جدُّ

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكي ُة، المفاهيُم القديمة 

 
وكي ُة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الش 

 
 ع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ ُخلقتِ المرأُة من ضل

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

وُح والن فُس.. َعطي ُة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ  -  الرُّ

  الن اس.. في المرامي والَدالالتخلُق الس ماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ  -

 
 ُتف احة آدم وِضلُع آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

اُء.. هذه -  حــــــــــو 

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص -
 المصباح الكهربائي، بين الت جريِد والت نفيذ رحلة ألِف عام -

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل -
ةِ  - ةِ الفكرِ وفكرِ القو   فقهُ الحضاراتِ، بين قو 

قةٍ  - ُة االختالو بين ُمطل  ُة وِعل    وأرملةٍ ذاتِ عفاوالِعد 
وجاتِ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ  - ُد الز   تعدُّ

 
 ُد، وفرضي ُة الن جِم الس اقطِ الث قُب األسو
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 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجي ةِ الخلقِ 

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقرِّ

 
 القدُم الهابطة، حالٌة سريري ةٌ 

 
اَء من ضلعِ آدَم، حقيقٌة أم أسطورٌة؟  خلُق حو 

 
فيرةِ العضدي ةِ الوالديُّ   Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الض 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( الت شريُم الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( تقييُم األذي ةِ العصبي ةِ 2) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ األذي اُت  ض   ( الت دبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) الر 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( تصنيُف األذي ةِ العصبي ةِ 4) األذي اُت الر 
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