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 ةاإلليوي   احية  في الن   ا  جراحي   الوركي   العصب   مقاربة  
 ي  قليدالت   المدخل   مقابل   العظمى ة  اإلليوي   العضلة   ألياف   عبر   المدخل  

chespproaA raditionalT heT .vs erveN iaticSc of pproachA lutealG -ransT 

 

 ة  للعضلة اإلليوي   مل  كا رفع  عبر  يتم   ه اإلليوي  جزئفي  ب الوركي  صإلى الع جراحي  ال خل  كان المد ،قريب إلى زمن  

كشفًا  هذا المدخل   ن  . يؤم  نبوبي  الظ   الحرقفي   بيل  الس  و ىرعلى الحدبة الكب مرتكزها الفخذي   ظمى اعتبارًا منالع  

 كثرة   .الخلفي   ذي  الفخ ه  مسكنة، حتى لكمثري  ضلة العا تحت   من وضي  من مخرجه الح الوركي   واسعًا للعصب  

 .لهااحترامًا  أكثر   مقاربة   جاه  بات   لعظمى دفع  ا ة  لى العضلة اإلليوي  ع هذا المدخل   ات  مرضي  

بعض   .ًا من سابقهرض   أقل   هسعًة لكن   أقل  كشفًا  ن  يؤم   العظمى ة  عبر ألياف العضلة اإلليوي   الجراحي   خل  لمدا

 بيل.الس  طبعًا على لطافة  للعصب مع المحافظة كفيلتان برفع كفاءة الكشف الجراحي   ،قليٌل من المنابلة، وة  ي  فالحر

 .ة  أخيرًا شخصي  قديمة ، حديثة ، و ة ،؛ تشريحي  الوركي  تباعًا جملة  مقاربات  للعصب  سأعرض  

 

 :ة  شريحي  الت   المقاربة  

 القطني   هم  ؛ خمسة   ة  عصبي   لجذور   ة  من االنقسامات األمامي   Sciatic Nerve الـ ي  الورك العصب   ل  يتشك  

 ة  العصبي   للجذور   ة  الخلفي  قسامات من االن، و(S1,S2,S3) (3و) (2و) (1) العجزي  ، و(L4,L5) (5و) (4)

  Tibial Nerveالـ  نبوبي  الظ   ب  عصال ة  األمامي   االنقسامات   ل  تشك   .L4 & L5 & S1 & S2الت الية   األربعة  

 Peroneal Nerveالـ  ظوي  الش   الفرع   ة  الخلفي   ات  االنقسام ل  ، بينما تشك  من العصب الوركي   اخلي  الد   الفرع   أي  

 .ركي  وال من العصب الخارجي  الفرع   أي  

 الكبرى ة  ركي  الو ة  بقحتى مستوى الث   لعصبي  ا الندماجا ة  عملي  في  تستمر  في الحوض و ة  العصبي   تلتقي الجذور  

  ة  من الحوض تحت العضلة الكمثري   الوركي   العصب   . يخرج  Greater Sciatic Foramen الـ

 Gluteus Maximusالـ  ظمىالع   ة  لة اإلليوي  حت العضها في المسافة تبعد   ع  وض  تلي Piriformis Muscle لـ

Muscle.   للخط   ة  العلوي   هاية  الن  و ة  الكمثري   للعضلة   ة  فلي  الس   فةت الحامن تح العصب الوركي   اق  انبث نقطة   ل  تشك 

 .األفقي   ىوالمست ذات   Intergluteal Foldالـ  بين اإلليتين اصف  الن  

 الخارجسفل وأل لئلً ه مامسير   العصب  يبدأ ظمى. الع   ة  تحت العضلة اإلليوي   ةً هام   مسافةً  العصب الوركي   يسير  

 الوهدة  في  ي  الورك ب  العص ينحدر  . فلي  الس   رف  ًا مسايرًا لمحور الط  شاقولي   ليصبح   ة  حاد   بصورة   عطف  ين ثم  

  Ischial Tuberous الـ ة(الوركي  ) ة  كي  اإلس الحدبة  و Greater Trochanter الـ الكبرى ة  بة الفخذي  دبين الح

  .(1) كل  الش   انظر  ؛ ة  الخلفي   ناحية الفخذ   ليسكن   ة  يوي  تحت اإلل المسافة   الوركي   لعصب  يغادر ا. افي منتصفه

 

 :Traditional Approachالـ  القديمة   قاربة  الم  

 ه  مقاربت  بدايًة  احو األعصاب  جر   ل  ، استسهالعظمى ة  عميقًا تحت العضلة اإلليوي   العصب الوركي   ع  بسبب توض  

ما هذا . وكتاب كصفحة   اً ي  ها أنسي  ط ثم  ومن  ا الفخذي  العظمى من مرتكزه ة  يوي  العضلة اإلل كامل   برفع   ة  الجراحي  

  .Infragluteal Approachلعظمى ا ة  رف اصطلحًا بالمدخل أسفل العضلة اإلليوي  ع  

 



 

 (1كل )الش  

 ية  في منطقة  اإلل الوركي   العصب  

 

 اآلخر  و انسيابي   اإلليوي   ه  مسقط   .Question-mark Incision ()?علمة االستفهام  شكلعلى  جراحي  ال ق  ش  ال

سم 2 اعتبارًا من ينطلق  . حيث  األعلى إلى األسفلمن  الجراحي   ق  الش   يمتد   .مواز  لمحور الط رف مستقيمٌ  الفخذي  

جاه ت  با ة  وي  لياإل االستدارة  مسايرًا  Intergluteal Cleftالـ بين اإلليويتين  اصف  الن   لم  للث   القريبة   هاية  الن   حشي  و

 ة  اإلليوي   ة  ي  منتصف الط  وصواًل إلى  ينحرف  أنسي اً  ثم   ،Greater Trochanterالـ  الكبرى ة  الفخذي  الحدبة 

 ة  اإلليوي   بة  رك  الم انتهت   حيث  من ابتداًء  بعيداً  الجراحي   ق  من الش   ة  الفخذي   بة  رك  الم   تمتد   .Gluteal Foldالـ 

 .(2كل )لش  نظر  اا ؛فلي  الس   رف  للط   بة  سبالن  ًا ي  محورو

 

 

 

 (2كل )الش  

 Incision mark – Question 

 .هامإشارة استف شكل  على  كبير   جراحي   شق   عبر   تقليدي ا   الوركي   العصب   ارب  ي ق

 

 ،رىالكب ة  الفخذي   الحدبة   جاه  بات   اصف  الن   للخط اإلليوي   ة  العلوي   هاية  الن   سم وحشي   2 الجراحي   ق  الش   يمتد  

 لب.ذلك حسب الط  و رف  بعيدًا موازيًا لمحور الط   الجراحي   ق  الش   د  د  مبعدها، ي   مسايرًا استدارة اإللية. ة  الفخذي   ة  اإلليوي   ة  ي  إلى منتصف الط   ومنها 

 

ومًا حتفاظ دمع اال Gluteal Region الـ اإللية   حيةان الوركي   للعصب واسع   ف  بكش الجراحي   ق  الش  هذا  يسمح   

 العجزي   منشئهاالعظمى من  ة  اإلليوي  العضلة بكشف كامل  يسمح  و. كما ناحية  الفخذ  الخلفي ة   عيداً ب تمديد هبإمكانية 



 على العضلة   بقاء  إلأنا منهم، ا، ول البعض  ض  تبارًا من هذا األخير. ي فتمهيدًا لرفعها اع الفخذي   م رتكز هاإلى 

بالمحافظة  العضلي   -الجلدي   ن  للمكو   ة  دجي   ة  تشكيًل واحدًا. نحافظ بذلك على تروي الجلدي   اء  غطالالعظمى و ة  اإلليوي  

 ًا. اآلخر دموي   جاه  منهما ات   كل  اهمة على مس

نبوبي   الحرقفي   بيل  الس   علىالكبرى و حدبة  الى عل العظمى ة  العضلة اإلليوي   مرتكز   نقطع    Iliotibial الـالظ 

Tract. هاخلل  عملي ة  القطع  هذه نحرص  على ت إلصابة بًا لتجن   سم أنسي الحدبة 1.5 رك مسافة  أمان  وقدر 

. كبرىة المن الحدب القطاع القريب  ا ضمن هذ فلي  الس   ريان اإلليوي  من الش   اعد  الص   الفرع   يمر   حيث   ةرياني  ش  ال

على  الوركي   العصب   نكشف  يعندها، جاه األنسي. بات   كتاب   نطويها كورقة  و بسهولة  العظمى  ة  اإلليوي   العضلة   نرفع  

منتصف المسافة  دانيًا حتى خروجه إلى ناحية الفخذ Piriformis Muscle الـ ة  كمثري  من العضلة ال طوله الممتد  

 الجراحي   كشف  ال. برى في الوحشي  لكا ة  الفخذي  الحدبة و في األنسي   Ischial Tuberous ة  اإلسكي  الحدبة  بين

 رًا.ه سهًل يسيأطياف   بكل   من اإلصلح العصبي   نالعمق يجعل وقليل   الواسع  

العضلة  ادة زرع  إعب ة  يوي  اإلل احية  للن   اخلي  الد   إلى ترتيب البيت   صاب نعمد  الم   بعد تمام العمل على العصب الوركي  

 خياطةً  هازرع   إعادة   ب  يتطل  . اً جد   ةٌ قوي   ضلةٌ ظمى عالع   ة  يوي  اإلل العضلة  ف. برىلحدبة الكظمى على االع   ة  اإلليوي  

 ة  العضلي   الخياطة   ق  ، يبقى تمز  الحيطة   رغم  مع ذلك ومتصاص. لل قابلة   غير   ثخينة   بخيوط  و ة  يدعد ات  على مستوي  

 ًة، من صعوبة  ذلك سوداوي   إليها ما هو دون   ف  . نضيوركي  لاللعصب  ة  احي  هذه المقاربة الجر مضاعفات   أهم  

 الدموي   الورم  و، ة  حتى شفاء الخياطة العضلي   طويلة   رة  فتالمصاب خلل  رف  دًا على الط  حركة المريض اعتما

 .Subgluteal Abscessالـ  ةتحت اإلليوي   ي  القيح ع  جم  ، الت  Subgluteal Hematomaالـ  ة  ي  تحت اإلليو

 ل  تبد  العظمى. حيث ي ة  ي  العضلة اإلليو عن قطع اجمة  الن  أحيانًا و حتملة  الم   غير   ة  الجمالي   الكلفة   ه  إلى ذلك كل   نضيف  

ًا الذي يعني غالبًا عمًل جراحي  ل وقابالم رف  الط  ها مع تناظر  وها استدارت   فقد  وت العمل الجراحي   ة  اإللية ناحي   محيط  

  .هشو  الت    لتصحيح  ثانياً 

 

 :New Approachالـ  ثة  الحدي ة  قاربالم  

 Intergluteal Cleft  الـصف  االن   اإلليوي   لخط  ا سم وحشي   5من  يمتد  و ،ةاإلليوي   احية  الن   الجراحي   ق  الش   ط  يتوس  

 . (3)كل الش   انظر  ؛  chanterTroGreaterـ ال الكبرى ة  خذي  لفا الحدبة  إلى 

 

 

 (3كل )الش  

 العظمى ة  عبر العضلة اإلليوي   للعصب الوركي   ة  ي  راحالج المقاربة  

Approach Transgluteal 

 

 .ة الكبرىالفخذي   لحدبةجاه ابات   اصف  الن   اإلليوي   الخط   شي  سم وح 5 د  يمت ،يلً منحن  قل ي  الجراح ق  لش  ا



 

 دًا مع واحتشكيلً هذه األخيرة  ؤخذ  العظمى. ت   ة  العضلة اإلليوي   ة  لفاف تحت الجلد تكون   حمي  الش   سيج  الن  و د  جللاد بع

ليس من ف .هاعديد   بكامل  ليس وها طول   بتمام   العظمى ة  العضلة اإلليوي   بالكامل ألياف   لتنكشف  ه شحم  الجلد و

 ها،على كامل طول   لعضلة  من ألياف ا تاح  الم   العظمى. بالمقابل، كشف   ة  ي  العضلة اإلليو كامل   كشف   روري  الض  

 .إلى العصب الوركي   أوسع   افذة  لي بنابالت  و ر  أكب ة  ليفي   -بين سمح بمباعدة  ، يرتكز  من المنشأ إلى الم  

 المباعدة   أن تكون   يجب  . ل  مائ محورها؛ أي بشكل   وفق   لة  ضعألياف ال تبعيد   عبر   كون  ت العصب الوركي   مقاربة  

 وفق  من العضلة و فلي  س  ال لث  الث   ن  الذي يبط   فلي  الس   لعصب اإلليوي  ا على اهل  خل . نحرص  ة  ض  را غير   يفية  الل   -بين

ا بًا مالغو  . فهفلي  الس   وي  لياإل ريان  من الش   اعد  الفرع الص  على  نحرص  الفخذ،  لىة ععضلال مرتكز  عند  ها.محور  

العظمى،  ة  على اإلليوي   ؛ أي  ة  بالخاص   داخل  مستوى الت   .العضلي   رتكز  م  ال من األنسي   سم إلى1.5 مسافة ضمن   يقع  

 إحداث   اح  ر  لجا يستطيع  دًا. وحيدًا أو متعد   نفذ  هذا المفي أن يكون  اح  الجر   رغبة  و ة  العصبي   ة  توى األذي  ه مسد  يحد  

 غذية  حرصًا على سلمة الت   ن  قن  م   بل بشكل   لب  الط   غب   ول  نق ال العظمى ة  ضلة اإلليوي  في الع دة  متعد   ة  ي  ينب ات  مر  م

 . حد  سواءة على عصبي  الو ة  وي  مد  ال ة  العضلي  

قريبًا" هذه تصبح "ت ـيبًا. البشكل كامل تقر ية  في منطقة اإلل العصب الوركي   تحرير   ل  سه  اربة ي  من خلل هذه المق

 المباشرة   لخياطة  سه ل  ا. بالمثل، ت  ه إلى العصب الوركي  منفذ   عرض  مستوى و اختيار   اح  الجر   إذا أحسن   "تمامًا"

 تجاوز ًا فيكثير يساعد   لوركي  صب اكالع البنية   القطر متين   كبير   مع عصب   عامل  . في الواقع، الت  للعصب الوركي  

 .ههنا المدخل الجراحي   ضيق   هض  رلذي يفا الحرج

 عوم  إلى الط   جوء  العصب الل   ة  في ماد   ياع  ض  ال طول   في حال فرض   اح  الجر   تواجه كثيرةٌ  لمقابل، صعوباتٌ با

 .ة  يوي  لاإل افذة  عصب عبر الن  ال من القريب   رف  إلى إخراج الط   نعمد   ة  قني  الت   على هذه المعضلة   ب  غل  . للت  ة  العصبي  

ل   صب  الع إعادة  اًل. و  أ ،رف  الط  هذا إلى  ة  العصبي   عوم  الط   جميع   بخياطة   البدء   إلى  ة  عصبي  به من طعوم  ق  مع ما ع 

 ار  ا لي صترتيبهالعظمى و ة  ي  ضلة اإلليومن تحت الع ة  العصبي   عوم  . بعدها، نقوم بسحب الط  ثانياً  ،ره األساسسري

 (.9( & )8( & )7ظر  األشكال )نا ؛صبرف القاصي من العالط   فيالموقع المناسب لها  ىإل هاإلى خياطت  

 

 :Personal Approachالـ  ة  خصي  الش   قاربة  الم  

 ي  النطو من خلل مدخل جراحي   لفخذا اعتبارًا من Sciatic Nerveالـ  مقاربة العصب الوركي  ب البدء   ل  أفض  

 ربة  ن مقايمك .(4كل )الش  انظر  ، جاه القاصيباالت  و l FoldaGluteالـ  ة  اإلليوي   ة  ي  من منتصف الط   يمتد  

 ةالفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   العضلة  ظمى والع   ة  للعضلة اإلليوي   ة  فلي  الس   ة  بين الحاف   بدايةً  العصب الوركي  

، أبعد   في موقع  و ،ن  ثا كخيار  ألخيرة. من هذه ا إلى الوحشي   يكون العصب   حيث   Biceps Femoris Muscle الـ

 العضلة  و Semimembranosus Muscle  الـصف  الن   ة  ة غشائي  العضلبين  العصب الوركي   يمكن كشف  

تحت الجلد  حمي  الش   ج  يسعند اختراق الن  . هذه األخيرةمن  إلى األنسي   يكون العصب   حيث   ة  الفخذي   ؤوس  لر  ا ة  ثنائي  

 الخلفي لمة العصب الفخذي الجلديعلى س نحرص   ،العميقة   ة  اللفافة الفخذي  للوصول إلى 

 .Posterior Femoral Cutaneous Nerve الـ

 



 

(4كل )الش    

 

Transgluteal Approach- Femoral Section - 

(Personal Approach) 

 الش  ق   الجراحي   عبر  اإلليوي ة   بقسم ه الفخذي  

 

ي.جاه القاصباالت  و ة  الفخذي   -ةليوي  إلا ة  ي  سم، من منتصف الط   5رف، بطول يرًا لمحور الط  سام الفخذي   ق  الش   يمتد  ًا، ئي  مبد  

ل تتبد  لم  ،معافاة   ة  يحي  في كشف العصب في منطقة تشر رورة. يساعد هذا المدخل الفخذي  المناسب حسب الض   ول  الط   الجراحي   ق  أخذ الش  ، يبعدها 

 ة  موقع األذي  حيث   العظمى ة  لعضلة اإلليوي  مسار العصب تحت ا تحديد  ب اإلصبعي   بر  س  يسمح الا كمة. انوي  الث  كما ة منها األولي   ة  اض  الر   ة  ها بفعل القو  معالم  

.ة  اإلليوي   افذة  األمثل لفتح الن   الموضع   يمكن تحديد   اليبالت  ة، والعصبي    

 

 تمديد  كما ويمكن   .واف   و  على نح العصب الوركي   كشف  يمكن  ،Distally الـ ياً قاصالعطايا.  هذه البداية كثيرة  

 للعضلة ة  فلي  الس   ة  برفع الحاف   ،Proximallyالـ  دانياً و .ةحقيقي   مشاكل   دون متى شئنا بعيداً  الجراحي   ق  الش  

 هذا ما ي عرف اصطلحاً و .هاالمتواري تحت كي  الور العصبكشف  منن  سنتمك  ظمى، الع   ة  اإلليوي  

العصب  طبيعة   تبيان  اني الد  ه جاباالت   عي  اإلصب بر  من خلل الس   نستطيع  ا مك .Subgluteal Approach بالـ

 كل  الش   أخيرًا اختيار  ، وة  ليوي  إلا افذة  مستوى الن  و ة  العصبي   ة  مستوى األذي   وتقدير  ، ة  اإلليوي   احية  في الن   لوركي  ا

 ة.وي  لياإل احية  في الن   مدخل الجراحي  لل هائي  الن  

 د  يمكن أن نمد   ،العظمى ة  للعضلة اإلليوي   ة  فلي  الس   ة  ًا من الحاف  غرافي  وبط قريبةً  العصب الوركي   ة  عندما تكون أذي  

 اير  مسعلى نحو  ، Greater Trochanter الـ الكبرى ة  ه الحدبة الفخذي  اجبات   دانياً  الفخذي   الجراحي   ق  الش  

، ةٌ فخذي   المستقيمة   ة  بالمرك   .ناقصة (?ام )فهستاإشارة  كل  عندها ش الجراحي   ق  الش   . يأخذة  وي  لياإل للستدارة

 .(5) كلالش   انظر  ، ىالكبر ة  ال تتجاوز مستوى الحدبة الفخذي   قصيرةٌ  ة  ليوي  اإل ة  االنسيابي  و

 بين حينها لنافاضالعظمى،  ة  للعضلة اإلليوي   ة  لي  فالس   ة  اف  حللة سبعاليًا بالن   ة  العصبي   ة  األذي   عت  حال توض   فيا أم  

 ،(2كل )ش  لافي  كما كاملةعلى شكل إشارة استفهام  ليصبح   ة  ه اإلليوي  بت  لمرك   أكبر   امتداد  مع ، لكن ابق  الس   ق  الش  

 المدخل   لة األخيرة، يصبحالحاي ف .منتصفها وعند   العظمى ة  محور العضلة اإلليوي   ق  وف مائل   منفصل   آخر  و

 بين اإلليتين لم  لث  ا وحشي  سم  5تبعد  نقطة   من متد  ي إليوي   اآلخر  و ها فخذي  د  كوين؛ أحالت   ثنائي   الجراحي  

 .(6) كلالش  انظر  ، ىالكبر ة  إلى الحدبة الفخذي  و

 



 

 

(5) كلالش    

 Incomplete Question- Mark Incision 

 المدخل   الجراحي   على شكل إشارة استفهام ناقصة

 

األسفل.جاه بات  و ة  الفخذي   ة  اإلليوي   ة  اعتبارًا من منتصف الطي   ةٌ فخذي   المستقيمة   بة  المرك    

.هاتجاوز  أن تدون  برىلكا ة  جاه الحدبة الفخذي  بات  والستدارة اإللية  ةٌ مساير ةٌ المنحنية إليوي   بة  المرك    

             

 

 

(6كل )الش    

Transgluteal Approach- Personal Approach - 

 المدخل  الجراحي  عبر  اإلليوي ة  - مقاربة   شخصي ة   -

 ، الفخذي   ق  مع الش   تكون ةالبداي

 ؛ثابتة   ة  تشريحي   معالم   وذات   يمة  سل في منطقة   الوركي   صب  الع من خلله   نقارب  

 .صف  الن   ة  غشائي  لة عضال، أو بين هذه األخيرة وة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  العضلة ثنائي  العظمى و ة  بين العضلة اإلليوي  

 .صب الوركي  اًل إلى العالعظمى وصو ة  ليوي  بين ألياف العضلة اإل نباعد   اإلليوي   ق  ، عبر الش  تاليا  

 

ول بالط  وها محور   العظمى وفق   ة  إلليوي  بين ألياف العضلة ا فريق  وم بالت  ، نقة  اإلليوي   افذة  بعد تحديد مستوى الن  

عله. كرنا أكما ذ المدخل الفخذي   فضل  ب العظمى ة  تحت العضلة اإلليوي   العصب الوركي   اد  يجإ ل  سه  الكافي. ي  

ضلة تحت الع ز  صعودًا إلى الحي   اليد   بسبابة   العصب الوركي   محاباة   اح  يستطيع الجر   الفخذي  ًا من المدخل فاعتبار

  .ةالعصبي   ة  األذي   موقع   ومن ثم   ر العصب،سام تحديد  و، Subgluteal Spaceالـ  العظمى ة  يوي  اإلل



 ة.خاص   أو صعوبات   مشاكل   ال تطرح   ة  اإلليوي   احية  الن  في  ب الوركي  تحرير العص ة  عملي  سابقًا، كما ذكرنا 

 ف  ل  كي   عصبي   طعم   بوساطة   بالمقابل، اإلصلح العصبي   مع الخياطة المباشرة للعصب المقطوع. كذا األمر  

 ،الوركي   العصب  يم  قي حيث   ة  ألرضي  ا عمق  و ،ة  افذة اإلليوي  الن   ضيق  ف. ة  إلنجاز المهم   ةً خاص   مهارات   اح  الجر  

العصب  حزممن  در  ق أكبر   تغطية  ل عوم  من هذه الط   إلى العديد   الحاجة  و، تاحة  الم   ة  عوم العصبي  الط   قطر   ضآلة  و

 .عسيرةً و ةً شاق  عملي ًة  ة  العصبي   عوم  بالط   العصبي   اإلصلح   ة  لي  مع عل  تجها جميع   المقطوع،

سطح  إلى تظهير   د  نعم ،ة  العصبي   عوم  الط  و ه القريبطرف   في بين العصب المقطوع ة  ي  العصب المفاغرات   إلتمام

 ؛الً و  رف أعلى هذا الط   ة  العصبي   ات  ياطلخا ع  يجم تتم  . ة  اإلليوي   افذة  تي الن  عبر ضف   القريب من العصبالقطع 

تحت  شريحي  إلى موقعه الت   ة  عصبي   من جدائل    به  ما لحق  مع  لقريب  اه طرف  و العصب   ي عاد   .(7كل )الش   انظر  

 العظمى. ة  ي  إلليولعضلة ال فلي  القسم الس   من تحت   شديد   بهدوء   ة  العصبي   عوم  الط   نستدرج  العظمى.  ة  العضلة اإلليوي  

طرف القطع في  ، أي  قريبة   ة  عصبي   حزمة  ين ب جوة  فمنها ال الواحد   ر  جس  ي   ث  بحي ة  ق  بد ة  العصبي   عوم  الط   م  ت نظ  

بين  ة  لمجهري  ا ة  العصبي   المفاغرات   نهيأخيرًا، ن  . ، أي في طرف القطع البعيدالبعيدة الم حتملة   هانظيرت  و القريب،

 .(9) & (8)نظر  الش كلين ا، القطع البعيد من العصب طح  سو م  وعالط  

 

 

 

 (7الش كل )

Approach lTransglutea 

 ،الجراحي  عبر  اإلليوي ة  خل  المد

عوم  العصبي ة   ل  قطع  القريب   إلى سطح  الخياطة  الط   أو 

 

 .ة  اإلليوي   افذة  تي الن  عبر ضف   الوركي   القريب من العصبالقطع سطح  إلى تظهير   د  نعم

 .الً و  رف أعلى هذا الط   ة  العصبي   طات  االخي ع  يجم تتم  

 العظمى. ة  تحت العضلة اإلليوي   شريحي  إلى موقعه الت   ة  عصبي   من جدائل   ما لحق  به  مع  لقريب  اه ف  طرو العصب   اد  ي ع 

 مى.العظ ة  لعضلة اإلليوي  ل فلي  القسم الس   ن تحت  م شديد   بهدوء   ة  العصبي   عوم  الط   نستدرج  



 

 (8كل )الش  

Approach Transgluteal 

 ،إلليوي ة  المدخل  الجراحي  عبر  ا

 إلى سطح القطع البعيد اليا  ت ة  العصبي  عوم  ط  ال خياطة  

 

 .طتها مع مناسباتها هناكإلى خيا لي صار  جاه طرف القطع البعيد العظمى بات   ة  من تحت العضلة اإلليوي   ة  العصبي   عوم  الط   كتلة   ت ستدرج  

 زم.من الل كبر  أ جر   ة  بفعل قو   ابقة  الس   ة  عصبي  الخياطات ال ر  ز  ، تفل  األو  خطران جسيمان.  ه  هذ راج  االستد ة  عملي   يكتنف  

 . سبة لمجاوراتها(بالن  ًا )فراغي  ها( وانفتال  ًا )محوري   ة  لعصبي  ا عوم  الط   دوران  ، انية  لث  ا

 

 

 (9) كلالش  

Approach Transgluteal 

 ،المدخل  الجراحي  عبر  اإلليوي ة  

 .عم العصبي  للط   ئي  ها  المظهر الن  

 

 ؛ دانيها مع قاصيها.ة  الحزم العصبي   ة  راري  رة كفيلتان بتأمين استمالمهاو ة  كثيٌر من الحرفي  

مع  الوركي   من العصب   يب  القر ف  رالط   ة  اإلليوي   افذة  العظمى ليظهر في قعر الن   ة  العضلة اإلليوي   ألياف   مبعدان بتفريق  ال ورة، يقوم  الص   في يسار

لسابقتها.  المقابلة   ة  العصبي   مع الخياطات   الوركي  من العصب  البعيد   رف  عليها الط  و صفراء   ةً ورة، نجد خلفي  لص  . إلى يمين االم حدثة   ة  الوصلت العصبي  

 ة.ي  عوم العصبارم للط  وازي الص  الت   ملحظة   ورة  كبير الص  بتدقيق وبالت   مكني

 (لخاص  ايف األرش) من 



 : الت الية  المقالت  أنصح بقراءة ، أخرى في سياقات  

 

 
ك  ا ، الفيزيولوجيا المرضي  أذي ات  العصبون  الم حر   ة  لألعراض  والعلمات  الس ريري ة  لعلوي 

iology of SymptomatologyathophysUpper Motor Neuron Injuries, P 

ي ة ?هل  - وكي  وذيل  الفرس الرض   يفيد  الت داخل  الجراحي  الفوري  في أذي ات  النخاع  الش 

 
، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر  النقل العصبي 

vs. International View The Neural Conduction.. Personal View 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsالعصبي، كمونات  العمل  لنقلفي ا

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   لثة  األطوار  الث  

 
 ق وجمال المخلوقة، عبقري ة الخلت الحسي  المستقبل

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائف  عقدة  رانفيه 

 
 العاملة  ي ضبط  معايير الموجة  األولى فوظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  

 
انية في ضبط  مسار الموجة  العاملة    وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
الثة  فوظائف  عقدة  رانفيه،   ي توليد  كمونات  العملالوظيفة  الث 

 
 The Pain is First ب، األلم أوالً عصاه األفي فق

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)د( وم جديالصدمة النخاعي ة )مفه

 
، األعراض والعلمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث   The Spinal Injury, Theأذي ات النخاع الشوكي 

Symptomatology 
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مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 torExtended Reflex Secات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesللمنعكس الشوكي االشتدادي االستجابة ثنائية الجانب 

 
 Multiple Responsesاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

 
س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب ال ي ةالتنك   محيطي.. ويعف  عن محاوره الحس 

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

ry Axonsits Senso 

 
س  الفاليري، رؤيٌة جديدٌة   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نك 

 
، رؤيٌة جديدٌة  د  العصبي   eneration (Innovated ViewNeural Reg(الت جد 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsلمنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  القديمة ا

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الش 

 
لقت  المر جل، رائعة  اإليحاء الفخ   لسفي  والمجاز  العلمي  أة  من ضلع الر 

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر 

 
وح  وا نيعة  مخلوق  الر  طي ة  خالق  وص  .. ع   لن فس 

 
  الن اس.. في المرامي والد الالتخلق  الس ماوات  واألرض  أكبر  من خلق  

 
ل  ع  آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان. ت ف احة آدم وض 

 
.. هذه اء   حــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خلص

 
 والت نفيذ رحلة ألف  عامجريد  المصباح الكهربائي، بين الت  

 
م ابراهيم  الخليل   هكذا تكل 

 
ة  الفك ة  فقه  الحضارات ، بين قو   ر  وفكر  القو 

 
ة   د  قة  وأرملة  ذوات ي عفافالع  ة  االختلف بين م طل  ل   وع 

https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/umQO--jVeJM
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://youtu.be/JPQW8v-EvP4
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://youtu.be/JqPLgtfeffY
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://youtu.be/DnAc-SZ9zD8
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://youtu.be/qAiGH5ym_bs
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://youtu.be/IpgGluGaxko
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://youtu.be/sBFq4OGr4PI
https://drive.google.com/open?id=1hM3qv82opObxPQzJLu1NVy5Kgcb_eimS
https://youtu.be/OVyZZM1sFT4
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://youtu.be/Yv_3k_4gqmU
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://youtu.be/f8Sabjy-mqg
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://youtu.be/XqPelg4CfQg
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://youtu.be/AcX02poH0sw
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l


 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الالث قب  األس  س اقط  ود 

 
سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    ج 

 
! ر   صبي  أم بنٌت، األم  ت قر 

 
 الٌة سريري ةٌ القدم  الهابطة، ح

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقٌة أم أسطورٌة?  خلق  حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    syrical Brachial Plexus PalObstetشلل  الض 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت شريح  الوصفي  والوظيفي  1) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصا ض   ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) ب  المحيطي ة  األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  األذي ات   ض   ي  ( الت دبير  واإلصلح  الجراح3) الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  ا ض   ( تصنيف  األذي ة  العصبي ة  4) ألذي ات  الر 

 
رة    s Muscle ArcadePronator Tereقوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyالكعبري  عملي ات  الن قل  الوتري  في تدبير شلل  العصب  

 
ر  جنس  الوليد )م ختصٌر(  من ي قر 

 
فات  والمآالت   .. بحٌث في الص  ، واالصطناعي  ، اإلنساني  كاء  الفطري  .. زاد  مسافر ! الذ  كاء   ثالوث  الذ 

 
ف  ري ة .. الحداثة ، مالها وما عليهاالمعادالت  الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتلزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدٌة م نعكال  وكي   Spinal Reflex, Innovated Physiologyس  الش 

 
، في ال  وكي  االشتدادي   ted PathophysiologyHyperreflex, Innovaفيزيولوجيا المرضي ة الم نعكس  الش 

 
وكي  االشتدادي  )  ة  المنعكس (، الفيزيولوج1الم نعكس  الش   ,Hyperreflexiaيا المرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 
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وكي    (، الفيزيولوجيا المرضي ة للستجابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس 2االشتدادي  )الم نعكس  الش 

eflexResponse Hyperr -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكي  االشتدادي  ) ended Hyperreflex, Ext(، الفيزيولوجيا المرضي ة  الت ساع  ساحة  العمل 3الم نعكس  الش 

Pathophysiology 

 
وكي  االشتدادي   د  اإلستجابة  الحركي ة  (، الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  عدي4) الم نعكس  الش 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  األولى في الفيزيولوجيا المرضي ة   (، الفرضي ة  1الر 

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضي ة  2الر   (، الفرضي ة  الث 

 
اء   ه كانت حو  اء ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدم  وخلق  حو 

 
اهد  والبصيرة    Barr Body, The Witnessجسيم  بار، الش 

 
معنى  جدلي ة  المعنى والل 

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبير  الجراحي  لليد  المخلبي ة 

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
ب ة  الص  بغالماد  ، الجسم  الص  بغي   Chromatin, Chromatid, Chromosomeي  الـ غي ة، الص 

 
ًا مNutritional Supplementsالم تم مات  الغذائي ة  الـ   فيدٌة ألجسامنا?، هل هي حق 

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلوي  الم نص 

 
ائم ، ضمانة  itamin DVفيتامين د  باب  الد   الش 

 
اً 6Vitamin B 6بفيتامين  ه  ضار  جد  ه  مفيٌد.. وكثير   ، قليل 

 
المهنة .. شهيدٌ   ، من قصص  البطولة  والفداءو 

 
 الث قب  األسود  والن جم  ال ذي هوى

 
 ألرض ، فرضي ة  الكون  الس ديمي  الم ت صل  واخلق  الس ماوات  

 
ن س    Circulating Sweepersالـ الجواري الك 

 
.. لمن تتجم لين هيفاء ?عندما  م  المجتمع   ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيع  الذ 
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https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
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، طوفان  بل سفينة   وفان  األخير   الط 

 
ف  الم ست ور .. ش  اية ، فت   ك  كاية  م ع  االسم  ت كون  الب د  ات مة  الح   كون  اله وي ة  خ 

 
 ?م جتمع  اإلنسان! أهو  اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة  

 
خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظم  الص 

 
ندي    enital Bilateral Ulnar Nerve DislocationCongخلٌع والدي  ث نائي  الجانب  للعصب  الز 

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisم لق حات الـ ويضات  غير  الإنتاج  الب  

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاج  الن طاف  

 
هات?!أم  البنات، حقيق  ٌة هي  أم  هي  محض  ت ر 

 
لين  أم  البنين! حقيقٌة لطالما ظ ننت ها من هفوات  األو 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنات  وقليل  بنينغ   بة  البنات، حو   ل 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنين   ل ب ة  البنين، حو    وقليل  بناتغ 

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديد  ب ني ات ها !وال أنفي عنها العدل  أحياناً   حو 

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت هالمغ  نيزيوم بان  للعظام 

 
اء  حفظ  الت كوي  ن!آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

 
يان   يان  االقتصاد1المفاهيم )ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة(

pproach)Piriformis Muscle Injection (Personal A 

 
ٌع(  م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة() عرٌض موس 

scle Injection (Personal Approach)Piriformis Mu 

 
فات   ، عين ه  على الص  لوك  .. من بعد  الس   فيروس  كورونا الم ستجد 

 
يان  المفاهيم ) يان  الل يل  والن هار2ه ذ   (: ه ذ 

https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
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https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
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حيٌح لكن  ب ربي ةكاد ت  الم رأة  أن  ت ل د  أخاه ا، قوٌل ص   نكه ة  ع 

 
 Fibromyalgiaمتلزمة  الت عب  المزمن 

 
 مكن  طفل  األنبوب ، ليس  أفضل  الم  

 
ذاٌب دائٌم أم  ا متحاٌن م ستداٌم? روب  العبثي ة .. ع   الح 

 
الع قل  الم ج ولٌ الع قل  القي اس  و  وٌر، و في الت جريد  وص  .. في الق ياس  قص  د   ر 

 
د  م فازًة ال محض   ، حين  ي صبح  الت وح  ئب  الم نفرد    ق رار !الذ 

 
 اً بحقن  الكورتيزون موضعي   Trigger Fingerعلج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأم ا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساسًا أي ها اإل .. القديم  نكب  األرض  وما يزال   نسان!وحش  فرانكنشتاين الجديد 

 
  Claw Hand (Brand Operation( )عملي ة  براند(اليد  المخلبي ة ، اإلصلح  الجراحي  

 
  سعاة  بريد  حقيقي ون.. ال هواة  ترحال  وهجرة  

 
د  )كوفيد  ون ا الم ست ج  فات  19-فيروس  كور  لى الص  ين ه  ع  ، ع  لوك   (: من  ب عد  الس 

 
 Hoffman Signعلمة هوفمان 

 
ق يق ة  اله ر م ة   ة  الح  طور  س 

 شمشون  الحكاية ، وسيزيف  اإلنسان  .. األ 

 
س  الفالير د  العصبي  الت نك   ي الت الي لألذي ة  العصبي ة ، وعملي ة  الت جد 
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