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 جديدة   ة  ــــــ  جراحي مقاربة  

 

 Foot Drop    الهابطة القدم  

 القديمة   ة  ضي  الر   ظوي  الش   العصب   ات  أذي  

Fibular Nerve Injury 
 عوم  العصبي ة  في عملي ة  اإلصالح  العصبي ،فيها الط   ستعملت  ا  ة  حالةٍ سريري ةٍ نادرةٍ لمشاهد

ابط  انقر على هذا الر 

شية. بعد زمٍن لما ر  تعث  و مالقد من هبوط   ه العميق، يعاني المصاب  المشترك أو فرع   ظوي  المهملة للعصب الش   ات  في األذي  

إلى  العصبي   القطع   بين طرفي   الفجوة   قاصياً. تزداد   دى محدودٍ ملدانياً و مهم   بشكلٍ  العصب   مش  ينك ،ة  العصبي   ة  من األذي  

ما حجماً في طرف القطع القريب، بين هام   ليفي   -عصبي   ورم   ل  ة. يتشك  ليه في لحظة األذي  عا كانت ها عم  أضعاف   ة  ست  

 الورم   ل  ااستئص ب  يتطل   العصبي   اإلصالح   ة  لعملي   العصب   اً، تحضير  ه البعيد. تقليدي  في طرف   الحجم   ضئيل   ليفي   ورم   ن  يتكو  

 ناأنفس   العصب. غالباً ما نجد   بين طرفي   ة  في طول الهو   ةً إضافي   ا يعني زيادةً قاصياً مم   يفي  الل   الورم  و دانياً  العصبي  

لنا معها، تبقى  ال حيلة   معروفةٍ  ةٍ بنيوي   ألسبابٍ القطع.  بين طرفي   ة  الهو   لجسر   عم العصبي  جوء إلى الط  الل  إلى طرين مض  

عم الط   استخدام  و ستئصال الورم العصبي  ى المأمول. حالياً، بدالً من اوتحت مست ة  عوم العصبي  بالط   صالح  اإل نتائج  

 -العصبي   أبقي على الورم  . اإلصالح العصبي   ة  نفسه في عملي   الليفي   -العصبي   الورم   استخدام   ة  إمكاني   رس  ، أدالعصبي  

 عليها، أستكمل   قة  ضي  م  لا ة  يفي  سج الل  من الن   ما يلزم   صل  ه، استأداخل   ة  العصبي   الحزم   ر  القطع القريب، أحر   في طرف   يفي  الل  

 ةً سريري   فيم يأتي حالةً  المتوافقة. سأعرض   ة  العصبي   بين الحزم   المباشرة   ة  المجهري   بالخياطة   العصبي   صالح  إلا ة  عملي  

الورم  ة. نظراً لطول  ظي  المشترك في مستوى عنق الش   ظوي  في العصب الش   ةٍ تام   ةٍ من أذي   من عامٍ  عانت ألكثر   ةٍ لشاب  

 ستحدث  الم   ه  وج  هذا الت  و اإلصالح العصبي   ة  في عملي   ة  قليدي  الت   رق  الط   بين ويل، فاضلت  ط  ال ة  األذي   عمر  و الليفي   -العصبي  

 اً. جد   مشجعة   القريبة   تائج  ه اآلن. الن  الذي أعرض  

ُلحادثُ 23ُ،ُص.مُالمريضةُ ُضتُ وأكثر،ُتعرُ ُعامُ ُمنذُ  اليسرى؛ُُاقُ السُ ُناحيةُ ُقاطعُ ُنجمُعنهُجرحُ ُسيرُ ُعاماً،

سرىُمحدثاًُقطعاًُتاماًُفيُاليُ ُةُ ظيُ الشُ ُهاُعنقُ ساقُ ُجرحُ ُالبُ ص.ُعندُمرورهُمنُالخلفُلألمام،ُرجيُ وجههاُالخا

ُبعدالمشتركُ ُظويُ العصبُالشُ  ُتقرُ ةُ العصبيُ ُراسةُ الدُ ُاستكمالُ وُتوثيقُ ُ. ُالعصبُُالجراحيُ ُالعملُ ُرُ ، إلصالح

ُيسر.ألاُالمشتركُ ُظويُ الشُ 

ُاأليسرُ ُظويُ الشُ ُالعصبُ ُله.ُظهرُ ُابقُ السُ ُرُ صوُ عنُالتُ ُدةًُبعيُةُ الجراحيُ ُالموجوداتُ ُلمُتكنُ وُالجراحيُ ُداخلُ التُ ُتمُ 

ُبشكلُ  ُفجوةُ ُكاملُ ُمقطوعاً ُوجود 2ُُمع ُطرفيُ سم ُالثُ ُكبةُ الرُ وُالقطعُبين ُحالة ُيرتفعُ نيفي ُُالفقدُ ُ. سم5ُإلى

الحجمُعندُُضئيلُ ُليفيُ ُآخرُ عندُطرفُالقطعُالقريب،ُوُهامُ ُليفيُ ُ-عصبيُ ُلُورمُ كُ البسط.ُتشفيُحالةُُكبةُ الرُ و

كل  ال انظر  ، البعيدُطرفه ُالـُسم،ُو3ُليفيُ الُ-بيُ العصُالورمُ ُبلغُطولُ  (.1) ش  فيُُيفيُ الورمُالل ُُطولُ ُسم0،5لمُيتعد 

ُُطرفُالقطعُالقاصي.

ُ

ُ

 
ُ(1)ُكلالشُ 

ةُ جرُموجوداتُ  ُاحي 

Per-op Viewُ

https://youtu.be/xf_nRvRfP0A
https://youtu.be/xf_nRvRfP0A


ورةُ فيُ ُالمشترك.ُظويُ الشُ ُفيُالعصبُ ُالقطعُ ُطرفيُ ُ،ُنجدُ ةُ الخلفيُ ُالص 

ُكبة.لرُ اسمُعندُبسط5ُُإلىُُسم،ُيرتفعُ 2ُالعصبُ ُةُ دُ فيُماُياعُ ،ُبلغُالضُ درجة80ًُُنيُالثُ ُةُ فيُوضعيُ ُكبةُ الرُ 

ُورة.الصُ ُمنموقعُالقدمُُفيُ احالجرُ ُمساعدُ ُيدُ ُطبوغرافياً،ُاعتبرُ ُهُ وجُ لسهولةُالتُ 

ورة ُ ُسم.3ُُيفيُ الل ُُ-العصبيُ ُالورمُ ُطولُ ُالقطعُالقريب.ُبلغُ ُعندُطرفُ ُالليفيُ ُ-العصبيُ ُاًُالورمُ جليُ ُسرى،ُيظهرُ اليُ ُةُ فليُ السُ ُاويةُ عندُالزُ ُالص 

 

ُأةُ العصبيُ ُمباًُالستخدامُالطعوتجنُ ،ُوإلصالحُالعصبيُ جلُاأمنُ فيُالمكانُُالليفيُ ُ-ورمُالعصبيُ علىُالُتُ بقي،

ُتحريرُ وُالليفيُ ُسيجُ النُ ُكتلةُ ُباستئصالُمعظمُ ُالليفيُ ُ-العصبيُ ُالورمُ ُتحضيرُ ُالعصب.ُتمُ ُةُ سمُمنُمادُ 3توفيراًُلـُ

رُ القاصيُرفُ هاُمعُماُيوافقهاُمنُالطُ هُتمهيداًُلوصل ُداخل ُُةُ العصبيُ ُالحزمُ  ُالمشتركُدانياًُيُ ظوشُ الُالعصبُ ُرُ .ُح 

ُأسهلُ اًُمنُأجلُصياقو لوُعلىُالقطعُوُطرفيُ ُمقابلةُ ُهاية،ُأمكنُ فيُالنُ العصب.ُُلطرفيُ ُإضافيُ ُطولُ وُمنابلة 

كلال انظر  ،ُاًُمجهريُ ُالعصبيُ ُالقطعُ ُفيُطرفيُ ُالمتوافقةُ ُيطتُالحزمُ .ُخُ درجة45ًُُُـبُكبةُ حسابُثنيُالرُ  ُ(.2) ش 

ُ

 

 

 

 

 

ُ(2)ُكلالشُ 

ةُ جرُموجوداتُ  ُاحي 

Per-op Viewُ

ُجاهين،باالتُ ُظويُ العصبُالشُ ُتحريرُ بوُيفيُ الل ُُ-الورمُالعصبيُ ُىبالمحافظةُعل:ُةُ الخلفيُ ُرة ُوصُ الُ

ُدرجة.45ُُُبـكبةُ ثنيُالرُ ُعندُالعصبيُ ُالقطعُ ُطرفيُ ُمقابلةُ ُأمكنُ 

ُانقة.الخُةُ االرتكاسيُ ُيفيُ سيجُالل ُالنُ ُهُمنُكتلةُ داخل ُُةُ العصبيُ ُالحزمُ ُتحريرُ ُيُ فيالل ُُ-الورمُالعصبيُ ُتحضيرُ ُةُ عمليُ ُبُ تتطل ُ

ُُرةُ)مجهر(.ُُمكبُ ُوسيلةُ ُستعمالُ اُتستلزمُ ُقيقةُ دُ الُةُ هذهُالعمليُ 

ُالمشتركُظويُ القاصيُمنُالعصبُالشُ ُالطرفُ (ُوحضيربعدُالتُ )ُالليفيُ ُ-بينُالورمُالعصبيُ ُةُ المجهريُ ُةُ العصبيُ ُ:ُالخياطةُ ةُ األماميُ ُورة ُالصُ 

العميق.ُوُطحيُ لسُ انُاالمشتركُاألساسيُ ُيُ ظوهماُفرعاُالعصبُالشُ ُ،الليفيُ -العصبيُ ُالورمُ ُتينُداخلُ حزمتينُعصبيُ ُتمييزُ ُ.ُأمكنُ حضيرُأيضاً(بعدُالتُ )

ُة.علىُالحزمُالعصبيُ ُعالقةًُُماُزالتُالمستأصلةُ ُالليفيُ ُسيجُ ىُمنُكتلةُالنُ يمكنُأنُتالحظُماُتبقُ 

 ُنحنُفيُغنىُعنها.ُةُ انيُ مجُ ُةُ منعاًُألذيُ ُنظيفُ التُ ُةُ فيُمتابعةُعمليُ ُلمُأجدُضرورةًُ

 :ة  الحال   مناقشة  

ُُةُ عومُالعصبيُ إلىُالطُ ُجوءُ الل ُُيبقى ُةُ صاباتُالعصبيُ اإلجميعُراًُتماماًُفيُبرُ مُ ُالعصبُ ُةُ فيُمادُ ُياعُ الضُ ُلتعويض 

ُالوحيدُ ُحُ قدُيصبله.ُوُلةُ سهُ المُ ُالمناوراتُ ُالقطعُفيُالعصبُرغمُكلُ ُبينُطرفيُ ُقاربُ التُ ُتحقيقُ ُلُ حينُيستحي

ُللعصبونُأنُترفعُ ُالعاليةُ ُةُ جدديُ التُ ُقةُ االطُ ُالحديثة،ُتستطيعُ ُةُ عصبيُ الُاتُ فيُاألذيُ ُة.الهامُ ُياعاتُ فيُالضُ ُتاحُ المُ 

ُة.عومُالعصبيُ الطُ ُكفاءةُ اًُنسبيُ 

ُالورمُ ُاستئصال)ُلقطعُ اُيُ فطرلُتحضيرُ ُمن؛ُصالحُالعصبيُ فيُاإلُةُ قليديُ رقُالتُ إلىُالطُ ُكونُ الرُ ُبإمكانيكانُ

ُةُ العصبيُ ُعومُ الطُ ُاستخدامُ فيُطرفُالقطعُالبعيد(،ُوُالليفيُ ُالورمُ كماُالقريب،ُُالقطعُ ُفيُطرفُ ُالليفيُ -العصبيُ 

ُُةُ قليديُ التُ  ُمادُ ُلتعويض  ُمن ُف قد ُالعصبُةُ ما ُُمردودُ الُبرداءةُ ُالمسبقُ ُعلميُ ُلكنُ . ُاستحداثُ دفعني ُطريقةُ ُإلى

ُبحث.ُالُهيُموضوعُ ُ،جديدةُ 

ُتناُهذه:حال ُلُالعصبيُ ُلإلصالحُ ُوسيلةًُُتُ عتمدُ فيُحالُا ُُةُ قليديُ التُ ُريقةُ الطُ ُاتُ ي ُبعنُسلُثُ ،ُأتحدُ بدايةًُ



ُاألعصابُ ُتختلفُ .ُاإلصالحُالعصبيُ ُةُ فيُعمليُ ُالحلولُ ُأسوأ ُُةُ العصبيُ ُمُ وعالطُ ُاستعمالُ ُطلق،ُي عتبرُ بالمُ  -1

ُها.ُأضفُإلىُذلك،داخل ُُامُ الضُ ُسيجُ إلىُالنُ ُالعصبيُ ُسيجُ النُ ُبنسبةُ ُتلفُ كماُتخُاًُفيماُبينهاُبنيويُ ُةُ المحيطيُ 

ُليستُنفسُ ُالعصبُ ُبنيةُ ُأنُ  ُالعصبيُ ُعمُ الطُ ُكفاءة ُُتنقصُ ُلذلكُكل ه،ُه.منُطول ُسم1ُُكلُ ُعلىُحال هاه

 .هطول ُُبازديادُ 

ُطرفيُ  -2 ُتحضير ُالعصبُ ُالقطعُ ُبعد ُُفي ُالمقطوع، ُمادُ ُيُ المادُ ُعُ ياالضُ ُلُ طوُيبلغُ قد ُالعصبُ ُةُ في

ُعنُاتجُ النُ ُالعصب،ُإلىُالفقدُ ُةُ فيُمادُ ُالحقيقيُ ُياعُ الضُ ُافةُطولُ منُإضُىُهذهُالقيمةُ تتأتُ سم.ُُ(8-10)

ُالعصبيُ ُطرفيُ ُاشُ مانك ُطولُ منُ الزُ ُبعاملُ ُالقطع ُإلى ُللوصولُستأصلُ المُ ُالليفيُ -العصبيُ ُالورمُ ُ،

 اً.ُنسبيُ ُيعيُ طبُإلىُمقطعُعصبيُ 

ُالزُ ُةُ جدديُ الت ًُُالقدرة ُُتتناقصُ  -3 ُبمرور ُللعصبون ُعامُ من. ُمن ُأكثر ُاألذيُ ُبعد ُة،صبيُ العُةُ على

 رميم.هُعلىُالتُ درتُ قُمنُنصفُ ُأكثرُ ُلعصبونُ اُيخسرُ 

ُواحصائيُ  -4 ُالظُ اً، ُتختالمتماثلةُ ُروفُ في ُجيُ آلُعصبُ ُمنُةُ العصبيُ ُالخياطةُ ُنتائجُ ُلفُ ، ُهي فيُُدة ُخر.

ُفيُُمنُذلكُبكثيرُ ُأقلُ وهيُعلىُسبيلُالمثال،ُُنبوبيُ الظُ وُطالمتوسُ ُالعصبين العصبُوُنديُ الزُ العصب 

 المشترك.ُظويُ الشُ 

ُاجتمعتُ ُفكيفُهوُالحالُ  ُ،(شهرا14ًُُ)ُةُ العصبيُ ُةُ األذيُ ُمُ دُ قُ فواحدة.ُُةُ سريريُ ُمعاًُفيُحالةُ ُةُ ربعاألُالعواملُ ُإذا

،ُاإلصالحُالعصبيُ ُةُ لتمامُعمليُ ُةُ العصبيُ ُعومُ الطُ ُاستخدامُ ُ،(سم10ُ-8)ُالعصبُةُ فيُمادُ ُهائيُ النُ ُياعُ الضُ ُطولُ 

ُمتواضعة.ُنتيجةًُتعنيُجميعاًُأمالًُخائباًُو،ُالمشتركُ ُظويُ هوُالعصبُالشُ ُالمصابُ و

بمرورُُالليفيُ ُ-العصبيُ ُرُالورمُ يتطوُ ُفيُطرفُالقطعُالقريب.ُليفيُ ُ-عصبيُ ُورمُ ُلُ يتشكُ بعدُانقطاعُالعصبُ

ُةُ علىُبنيتهاُلمسافةُهامُ ُةُ العصبيُ ُالحزمُ ُ،ُتحافظُ الليفيُ ُ-فيُالورمُالعصبيُ ُديدُ الشُ ُفُ غمُمنُالتليُ علىُالرُ من.ُالزُ 

ُقطعُ ُُإلىُسطحُ وصوالًُُالليفيُ ُ-إلىُاستئصالُالورمُالعصبيُ ُنعمدُ ُةقليديُ التُ ُاإلصالحُالعصبيُ ُةُ .ُفيُعمليُ داخله

ُالعصب.ُةُ فيُمادُ ُيُ المادُ ُياعُ الضُ ُبذلكُطولُ ُيزدادُ اً.ُنسبيُ ُطبيعيُ 

ُالعص ُاإلصابات ُحالُ نسبيُ ُالقديمةُ ُةُ بيُ في ُفي ُالورمُ ُاً، ُهامُ ُالليفيُ ُ-العصبيُ ُبلغ ُيستحيلُ طوالً ُاً

ُ ُُالعصبيُ ُالقطعُ ُطرفيُ ُتقريبُ ُاستئصالهبعد ُبعضهما، ُالمن ُمن ُيكون ُحكمةُ قد ُةُ العصبيُ ُالحزمُ ُاستثمارُ ُهنا

انيُالدُ ُالعصبيُ ُالقطعُ ُبنيةُطرفيُ فيُُالًُتماثذلكُُرُ يوفُ ها.ُل ُاستئصاُبدلُ ُالليفيُ ُ-فيُكتلةُالورمُالعصبيُ ُنطمرةُ المُ 

ةًُإمكانُمماُيعنيُالقاصيو ُةُ العصبيُ ُالخياطاتُ ُعددُ ُتنقصُ ُاكم.ُقةالمتوافُةُ الحزمُالعصبيُ بينُُأمثلُ ُلمقابلةُ ُأفضلُ ُي 

ُزمنُ معهُويقلُ ُ،صفُ إلىُالنُ ُةُ المجهريُ  ُُالعملُالجراحيُ ُا ُتتضافرُ ُجهدُ كما ُلرفعُُالجراح. ُالعواملُجميعاً هذه

ُة.كفاءةُالخياطةُالعصبيُ 

ُةُ ضوئيُ ُتكبيرُ ُاستعماالًُلوسيلةُ ًةُوخاصُ ُعنايةًُُالليفيُ ُ-الورمُالعصبيُ ُداخلُ ُةُ الحزمُالعصبيُ ُتحريرُ ُبُ يتطل ُأخيراً،ُ

ُالقولُ ُاحُ بها.ُيبقىُللجرُ ُالمحيطُ ُفُ ليُ التُ ُمنُةُ الحزمُالعصبيُ ُغاليُكثيراًُبتنظيفُ رة(.ُالُنُ ةُمكبُ نظارةُعينيُ ُ-مجهر)

ُوُلتحديدُ ُالفصلُ  ُيلزم ُما ُالُيلزم ُتتمُ التُ ُةُ عمليُ ُفيما ُغالباً، علىُحسابُثنيُُاإلصالحُالعصبيُ ُةُ عمليُ ُحرير.

ُةُ جبسيُ ُنيُبجبائرُ صلُبحالةُالثُ علىُالمفاُفظُ .ُبعدُتمامُاإلصالح،ُنحاةُ العصبيُ ُةُ المفاصلُالمجاورةُلموقعُاألذيُ 

ُبُةُ لمدُ ُمناسبةُ  ُالجراحيُ أسبوعين ُالعمل ُيتمُ عد ُالبسطُ بعدُ ُ. ُإلىُالبسطُالتُ ُجُ رُ تدُ المُ ُها خاللُُامُ للمفصلُوصوالً

ُ.ُآخرينأسبوعينُ

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

ُة:الي، أنصح بقراءة المقاالت الت  بهةسياقاٍت مشافي 

؟- ي ة  ُالفرسُالرض  ُوذيل  ُالش وكي  ُالنخاع  ُفيُأذي ات  ُالفوري  ُالت داخل ُالجراحي  ُهلُيفيد 

،ُبينُمفهومُقاصرُوجديدُحاضر- ُالنقلُالعصبي 

ُThe Neural Conduction.. Personal View vs. International Viewُ

ُُآلليةُالعرضُتمثيليُ - ُفيُالليفُالعصبي  Innovated View of Neural Conductionُنقلُالعصبي 

ُالمستقبالتُالحسي ة،ُعبقري ةُالخلقُوجمالُالمخلوق-
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ُs of Creation and the Beauty of Creatureeptors, The GeniuThe Sensory Recُ

The Neural Conduction in the Synapsesُةُالنقلُفيُالمشابكُالعصبيُ -

ُ(PowerPoint Presentationالنقلُفيُالمشابكُالعصبي ةُ)-

qualizerThe Node of Ranvier, The Eُعقدةُرانفييه،ُضابطةُاإليقاعُ-

رُلدورُعقدةُرانفييهُكضابطُإيقاعُفيُالنقلُالعصبيُ - ُعرضُمصو 

ُNode of Ranvier, The Equalizer (PowerPoint)ُ

The Pain is Firstُفيُفقهُاألعصاب،ُاأللمُأوالًُُ-

The Philosophy of Formُفيُفقهُاألعصاب،ُالشكل..ُالضرورةُ-

ُائي،ُبينُالحقيقيُوالموهومتخطيطُاألعصابُالكهرب-

l Shock (InnovateThe Spinaُ(d Conceptionالصدمةُالنخاعي ةُ)مفهومُجديد(ُُُ-

ُفيُآلياتُالحدوث- ،ُاألعراضُوالعالماتُالسريري ة،ُبحث  ُأذي اتُالنخاعُالشوكي 

ُThe Spinal Injury, The Symptomatologyُ

ي ة- ُعنُمحاورهُالحس  ُالتنك سُالفاليريني،ُيهاجمُالمحاورُالعصبي ةُالحركي ةُللعصبُالمحيطي..ُويعف 

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves its Sensory Axonsُ

 

ُ:أخرى بقراءة رؤى جديدة في سياقاتٍ أنصح كما 

ُالعلميُ ُ-ُُُُُُ ُوالمجاز  ُاإليحاءُالفلسفي  جل،ُرائعة  منُضلعُالر  ُالمرأةُ  لقت  ُخ 

ُجسيمُبارُ)ُ-ُُُُُُُ جل،ُوالش اهد  منُضلعُالر  ُالمرأةُ  لقت  ُ(PowerPointنعم،ُخ 

رُ ُ-ُُُُُُُ تقر  عيالمرأةُ  جلُيد  ُوليدها،ُوالر  ُ!ُجنس 

 (PowerPointكماُالنطاف،ُهناكُبويضةُمؤن ثةُوأخرىُذكرُ)ُ-ُُُُُُُ

       -ُُ ة ُخالق  طي  ..ُع  ُوالن فس  وح  نيالر  ُعة ُمخلوقُ وص 

الالت-ُُُُُُُ ُالن اس..ُفيُالمراميُوالد  ُمنُخلق  ُأكبر  ُواألرض  ماوات  ُالس  ُخلق 

ُومعنىُ-ُُُُُُُ اء..ُدالالت  اءُمنُضلعُآدم،ُحو  ُحو  ُم كاشفاتُقرآني ة،ُت ف احةُآدم،ُخلق 

..ُهذهُ-ُُُُُُُ اء  ُحــــــــــو 

ُخالصُ-ُُُُُُُ ُنوح،ُطوقُنجاةُالُمعراج  ُُسفينة 

ُوُ-ُُُُُُُ ُعامالمصباحُالكهربائي،ُبينُالت جريد  نفيذُرحلةُألف  ُالت 

ُُهكذاُتكل مُابراهيم ُالخليلُ-ُُُُُُُ

ةُ ُ-ُُُُُُُ ُالقو  ُوفكر  ة ُالفكر  ،ُبينُقو  ُالحضارات  ُُفقه 

ُاالختالفُبينُ-ُُُُُُُ ل ة  وع  ةُ  د  ُعفافُالع  طل قة ُوأرملة ُذات  ُم 

ُاليمُ-ُُُُُُُ ُوملك  وجات  ُالز  د  ُاآلجلُ ين..ُتعد  ُالمنسوخ 

ُ
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