
1 
 

 ورٌةالجمهورٌة العربٌة الس  

 ّلُم الّاليوصاسة الخ  

 حامّت دمؽٞ 

 البؽشي  ١لُت الىب  

 خذًش و ؤلاوّاػٜعم الخ  

 

 

 

  حانب الفقراث بجرعت حصار دراست مقارنت بين ال
 
 خدًر العاموحيدة والخ

 .الثدياحت حر  في

 

 

 لىُل ئحاصة ماحِعخحر في الخخذًش و ؤلاوّاػ بدث ِلمي أِذ  

 

 ئؼشاٗ

 هما٥ حىب٢لي .د.م.أ

 

 

 ئِذاد

 ٠خىس بعام ٜىِؾالذ  
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 : الاهذاء

خني التي والذحي الى.. الُه باًبا لي ٘خذ و الّلم مىدني الزي والذي الى
 
 خث

 وجدملذ ـبرث التي صوحتي الى.. للىاط الّىن  الخحروجٝذًم ّ٘ل ِلى

 ..ه الذهُاززمشة ٘إادي واظخمشاسي في ه ابىائي الى.. الذسب وىا٥ معي

 ..وبّذ

حن و اإلاّلمحن, أظاجزحي الى  ِلى ٜادًسا ظأ١ىن  أهني اخا٥ ال الزًً, اإلاؽ٘ش

مىه وإلاا, حهذ مً بزلىه إلاا خٝهم اًٙائهم  ..معاِذة مً لي ٜذ 

اء الى و اليهم هذي الٝش 
ُ
  .الُٝمت اإلاّلىماث هزه أ

 الّاإلاحن سب   هلل والخمذ
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 : الدراست النظريت  الفصل ألاول  .1

 مٝذمت    -                  

خُت  -  إلادت جاٍس

 مشاحّت ألادب الىبي -

-  
 
ذ :الد  ـ الّمىد الٙٝشي        ؽٍش

 ـ الى  
 

 ى١يخاُ الؽ

 ـ سخاًا الى  
 

 ى١يخاُ الؽ

 ـ اإلاعا٘اث السخائُت

 ز حاهب الٙٝشاثالخح  .              

ىلىحُا : _                        ذًش ٘ٛى الجاُ٘ت الخخ - الٙحًز

 ١يى الخخذًش الؽ -

 خفاس حاهب الٙٝشاث  -

  الخفاس حاهب الٙٝشاث واظخىباب٘ىائذ  -

 حشاء الخفاس حاهب الٙٝشاث ئوٛش  -

 لخفاس حاهب الٙٝشاث مماداث اظخىباب ا -

 الخفاس حاهب الٙٝشاث ئخخالواث   -
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 الفصل الثاني الدراست العمليت :.2

 

 أهذاٗ ومبرساث البدث -         

 ض ى و وٛش البدث و مىادهاإلاش  -                           

 دساظت و جُُٝم اإلاشض ى ٜبل الجشاخت  -                              

 مٝاسهت الىخائج   -:   ـ الىخائج و اإلاىاٜؽت

 مىاٜؽت الىخائج   -                          

ُاث و اإلاٝترخا -                           ثالخـى

 

 اإلاشاحْ.-
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 الفصل األول

 

 راسة النظريةالد
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 : مقدمة

لى اظخّما٥  جٝىُاث ئىم ا بّذ ًًىًم  الخخذًش اء وب  أ هٝني ًخىح  خ  والالّلمي واإلاّشفي  ىىس الخ  مْ     

ن مىاظب للمشض ى الخالّحن ماأمً  هر مً الخخذًش الّام إلاا وحذوا ُ٘الىاحي بيعبت ا٠بالخخذًش 

 ِما٥ الجشاخُت .لل 

 ًخالخخذًش الّام    ن  أ ر ئ   
 
ُ  ئب ىل  ِىاء ٠م

 
ت خال٥ و بّذ الّمل اث ٠بحرة مً اإلاع٢ ىاث اإلاش٠ٍض

ادة مذ  الى مما ًإدي الجشاحي ألامش الزي ال ًخلى مً ألازاس الجاهبُت . ي فاإلاشض ى ٣ىر مة ٍص

ادة أة اإلاعدؽٙى إلاذ    ٣لٙت  الالخ  ي فوى٥ وما ٌّني رل٤ مً ٍص
 
 ًام الّمل .أوخعاسة في بُت ى

 مً مضاًا الخخذًش     
 
ىه مً الخُّٝذاث الهامت و ِذم الخاحت ئلى الىاحي ظهىلت ؤلاحشاء و خل

هىٍت آلالُت ئِىاء اإلاشخُاث الّملُت و بالخالي الخٙاً ِلى جىٙغ اإلاٍشن الّٙىي و ججىب الت  

الخاحت ئلى  فابحن بأمشاك جىٙعُت مضمىت  و ٜلتبالمٕي ؤلاًجابي و خاـت ِىذ اإلاشض ى اإلا

ت و ا ً لخٝلُل مً اظخخذام اإلاىىماث و اإلاهذئاث باإللا٘ت ئلى أهه ًإم  ئِىاء مع٢ىاث مش٠ٍض

 .ط 46مل الجشاحي ٜذ ٌعخمش ختى حع٢ُىا ١امال خال٥ و بّذ الّ

الباخثىن ِلى ئحشاء الذساظاث  ِمل,وإلاا ١ان الخخذًش الىاحي ال ًخلى مً ؤلاخخالواث و اإلادارًش    

٘ٛى  الخخذًش , حاهب الٙٝشاث ي ومنها : الخخذًشو ألابدار ِلى الخٝىُاث اإلاخخلٙت للخخذًش الىاح

الخخذًش الؽى١ي و الخخذًش الزًلي و أًما ِلى دساظت اإلاىاد اإلاعخخذمت في الخخذًش و  ,الجاُ٘ت

اتها .  حِش
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س ِباسة ًِ خًٝ اإلاخذ   وهى  احيخذ مفادًٞ الخخذًش الىأهى ٝشاث ٙحاهب ال خفاس ئن ال   

ت مما ًإدي ئلى الثٝىبمً ١ي اإلاىلعي بالٝشب مً خشوج الّفب الؽى  خفاس  بحن الٍٙٝش

 .  تو ٜىىُأ ت ذٍسـ ت ًحلذ  و مٝاوْ أ زىائي الجاهب إلاٝىْ   وأادي خأ

 حّا     
 

, ً ٔالبا ما هالخَ . هد٘ت في الثذي  مً     جبذالث   هٙعُت آعاء اللىاحي لذحهً وي الي

.  (  75)   اءُٜئو ثُاها ٔ , اٜسأاِا, , ـذخٙٝاها  ا بّذ الجشاخت, اسجٙاِا في المٕي ,ما ٜبل و م

 ُٜاء ٌّىد بؽ٣ل ما الى الخخذًش.ي ما بّذ الجشاخت مً الٕثُان و ؤلاالؽ٣ى  ن  ئ

ً ُٜاء مً الٕثُان وؤلا ٌؽ٣ل    ِشاك الجاهبُت ل٣ل ى خمعحن باإلائت مً مجمل ألا لئِؽٍش

ذ لهم ِملُاث أً زًض ى اللش ٍِم ِىذ اإلاأن دسحت خذوثها ئو   .( 78 )  الّملُاث الجشاخُت حٍش

  (. 78)  ام خذًش الّجدذ الخ   حشاخُت ِلى الفذس 

ُ  مً مجمل ألا  %;7 ِشاك هزه ألا  خذور وعبت ن  أبلٕىا      حشاءئبّذ خذًش ت للخ  ِشاك الجاهب

 
 
هزه  .( 81ولى ) ظاِت ألا  46خذًش الّام خال٥ ا٥ذي جدذ الخالّملُاث الجشاخُت ِلى الث

ت الص  ٣ىر في جىُل ٘ترة اإلا خخالواثؤلا   .(  78)  ٠ثرأ خى ٔ٘ش

لم بّذ الّمل د٢م  والعُىشة ِلى ألاالخخذًش الّام ال ٌعخىُْ الخ   ن  ئ ,لى حاهب رل٤ئ   

 الجشاحي ما ًم
 
ذ مً الٕثُان وؤلاو  ُ٘ىهُتشها الظخّما٥ اإلاع٢ىاث ألا ى وما ¸ ُٜاء التي بذوسها جٍض

 .٥ في اإلاعدؽٙىى ذة اوني رل٤ مً م٣ىر إلاٌّ

خش٠ت ال٢خٚ بّذ الجشاخت  و جدذد في  ذسالف   حذاس  جدذد خش٠ت   لم,ألا :الخَ ب٢ثرة٠ما ه   

                   ِلى الثذي.

  خذًش الىاحي باظخّما٥ الخفاس حاهب الٙٝشاث ٌّذ  حشاء الخ  ئن ئ   
 
 الى

ُ
ٝت اإلا حل أثلى مً ٍش

 .(  :7 ) الّملُاث الجشاخُت ِلى الثذي في مٝابل الخخذًش الّام

وهزا ًإدي  وى٥ أُٜاء بّذ الجشاخت والدع٢حن إلاذة الخٝلُل مً الٕثُان وؤلا الٙائذة جخممً     

 . ٜل  أٜخفادًت ئاث و جبّ  دؽٙائُتظئ١لٙت  ٘ترة الاظدؽٙاء ,  الى ٜفش
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لى الخفاس ئي ًإد   اثلٙٝش ز حاهب اس في الخح  خفاس حاهب الٙٝشاث بدًٝ اإلادلى٥ اإلاخذ  ال ن  ئ    

ًّ أ ي في الٝىاِاث الجلذًت لىٙغ الجهتىد  الش١ي و ي والخالخس      . او للجهخحن م

    المآصوظتر , و   , هشبغفي خاالث ال٢عىس الملُّت الخفاس حاهب الٙٝشاث   حشاء ئًم٢ً 

ٝت جخذًش   ,(;7) ذسو اإلاضمىت  التي جشا٘ٞ حشاخاث ٘خذ الف  أة الم الخاد  ولّالج آلا  الجىب و٠ىٍش

 
ُ
 .(  77)  ذس وال٢خٚلف  جشاة ِلى افي الجشاخاث اإلا

 أ اًمً أجبحن     
 
ُ  ئ ه ًم٢ًه م بّذ الجشاخت مً خال٥ اظخّما٥ لد٢م باألذ والخ  حشاء جخذًش ح

ُ  ئخاالتهً  خىلبجٝىُت الخفاس حاهب الٙٝشاث ِىذ الخىامل التي ج ُ  حشاء ِمل ت ِلى اث حشاخ

 
 
 ( .  79)  ذيالث

مًّ لّمل حشاحي اهخخابي ء اللىاحي ًخجدعحن الّالج ِىذ اليعا همُت دساظدىا فيأج٢مً     

حاهب الٙٝشاث ِلى معخىي  ِبر خفاس الخحز  الخخذًش ت جٝىُ, مً خال٥ اظخّما٥ ِلى الثذي

ٙ  , مْ تهذئت مّخذلت ِىذ اإلاٍشمت  التي جالٙٝشة الشابّت   ا. غ ِٙىًٍ دى

ت    ٍش   هدُجت لخدُٝٝاث ظٍش
 
الجشاخت و  لم ما بّذٞ باأل, ؼىهذ جدعً في الىدُجت في ما ًخّل

ب اهالخفاس ح ن  ئ.  ساخت اإلاشض ى الزًً ِىلجىا بالخخذًش الىاحي مْ مهذئاث داخل الجشاخت

تئي ي بخٝىُت خًٝ مخّذدة جإد  اإلاإد   اثالٙٝاس   .لى حع٢حن ١اٗ للجشاخت الفذٍس

  

وعبت اسج٣اط الىسم بّذ  جٝل   هب الٙٝشاث و جٝل  الاخخالواث الجاهبُت في الخفاس حا  

 . 67 )ِلى الثذي ) الجشاخاث 

ًٙمل اظخّما٥ الخفاس حاهب الٙٝشاث ٠بذًل ًِ الخخذًش الّام في الجشاخاث ِلى الثذي         

 (65   . ) 

  اا مؽابهماهً أحشاء الخفاس ئزبذ أي دساظدىا هزه, ف    
ُ
الخَ في اظخخذام جٝىُاث لزل٤ اإلا

 .regional الخخذًش الىاحي
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ت ما     ت مًُٙذ  شاثالخفاس حاهب الٙٝ ن١ارا ئٔشك دساظدىا  مّ٘ش ا باإلاٝاسهت مْ وخُذ الجِش

ُ  لم و الخ  ألا خُث ٌعخمش في حشاخاث الثذي  لّامالخخذًش ا حل أمً  إ ما بّذ الّمل الجشاحيٝ

 .ِشاك ُٚ مً هزه ألا خٙالخ  

 أل  ,لم بّذ الجشاخت٘مل في جخُٙٚ ألاالخفاس حاهب الٙٝشاث ألا    
 
ل سد   ه الىخُذ الزيه ة ًٍض

 . ( 76)  زاسة إلاٝىْ حلذي ـذسي ت ِلى ؤلال الٝؽشٍ  الّٙ
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 : ملحت جاريخيت

 HUGO SELHEIMهىالجشاح اليعائي  97;1س ٢٘شة الخفاس حاهب الٙٝشاث ظىت و٥ مً وى  أ      

هجض الخفاس حاهب أخُث  SELHEIMجٝىُت      ARTHUR  LAWENجشاح اإلاُٝم ال ؼزبوالخٝا 

 .(  14) ها الم بىىُت خادة ادث الى جخُٙٙآن مً الٙٝشاث ِىذ مشض ى ٌّاهى 

 ِملُاث ٘خذ البىً والخجاسب التي الخٝا     
ُ
ذ ِلى الجثث أ ث الى د  أٙفُلُت ساظاث الخ  والذ   حٍش

م )اًجاد خاسوت اإلاٝاوْ الجلذًت   ومما خذا  ٠ثر.أل ٘هم هزة الخٝىُت مما ظه   .(1ـىسة ٜس

لخىظْ في اظخّما٥ الخفاس حاهب ى الا ومً جبّهم مً الباخثحن laween و  selhheimب

في الخخذًش للّملُاث الجشاخُت بهذٗ الدع٢حن والخٝلُل مً الاخخالواث والخدعحن مً الٙٝشاث 

 البُٝا .

 ن أت لّذة ِٝىد  الى ميعُت ومهمل تبُٝذ هزه الخٝىُ    
ُ
خُاؤها مً حذًذ ِلى ًذي ئُِذ أ

 EASON  and WYATT   (15  . ) حن الجشاخ  
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م :   . 1ـىسة ٜس
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 راحعت ألادب الطبي : م

لذساظت اهدؽاس  thermographyججاسب باظخّما٥ ِلم الخشاسة      cheema & al:حشثأ    

تالٙٝ الخخذًش اإلاىلعي بّذ الخفاس حاهب  .  ( 5)   شاث وخُذ الجِش

       ُ بالخٝىت الىاخذة  الٙٝشاث  مان باظخّما٥ جٝىُت الخفاس حاهبألا   Lonnqvist and al مٜ

 .( 2 ) إلاا ٌؽاهذ في الخٝىُاث الاخشي  تها مؽابهج  أ٘ىحذ 

 ( في خالت الخًٝ هزه .sympatheticحعذي و راحي)-خفاس ٠بحر وخُذ الجاهب ًىحذ هه الأجبحن  

ؽاسدظىن" و "ظاباهازً"    اٜترح     حل الخفاس الفاِذ أخفاس حاهب الٙٝاساث مً  "َس

(afferentاإلاٙمل لجشا ) ُأخاث الفذس و الجز( خادًت الجاهبunilateral ًهٍش ) ًا إلاا لها م

 .  حذوي ِملُت

ٜل أللخفاس حاهب الٙٝشاث ١ان لذحهم  اإلاشض ى الزًً خمّىا ن  أ  :   Gieseck and alازبذ    

٢ش باإلاٝاسهت مْ الزًً لم ًخمّىا معخىي جش٠حز مفلي مً الادسهالحن وال٣ىسجحزو٥  وختى الع  

  .(  59 ) اءحش لهزا ؤلا 

وخُذة او  :  دساظاث ِلى مشض ى لذحهم ِملُاث حشاخُت ججمُلُت وجشمُمُتKlein and alحشي أ  

اهتهاء ظاِت مً  94ختى  لم  ائذ منها اهخٙاك هٝاه ألازىائُت الجاهب  ٘ىحذ الّذًذ مً الٙى 

 .الجشاخت

 الدشريح :

 

دُت أمش هام باليع          بت لىبِب الخخذًش ٘هى ًدخاحها ألهذاٗ ئن ؤلاإلاام باإلاّلىماث الدؽٍش

امي , الخىٍحر الٝفبي  و ِذًذة مثل ٜثىشة ألاوسدة و الؽشاًحن , جىٍحر الخىجشة و الخىبُب الٔش

 ئصالت اإلاىاد اإلاعخيؽٝت , الخخذًش الىاحي و الخفاساث الّفبُت اإلاخخلٙت .
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 vertebral columnالعمىد الفقري : :  أوال

ٙٝشي مً جشا٠ب حمُْ الٙٝشاث التي جشجبي بمٙاـل و أٜشاؿ و اسبىت وهى ٣ل الّمىد الًدؽ      

سبْ أا خماًت للىخاُ الؽى١ي و ُ٘ه ً أًمً ل اإلادىسي و مش٠ض ؤلاظدىاد للجعم , ًإم  اله٣ًُمثل 

  ُ بي و الٝىني , و هزان اهدىاءاث ئزىان بذئ ان هما الفذسي و العجضي و ئزىان مّاولان هما الٜش

 بؽ٣ل ١امل في ولُّت ؤلاوّىاٗ الخام .ألاخحران ًضوالن 

  Vertebraالفقراث : 

اث هي : 55/56ًخ٣ىن الّمىد الٙٝشي مً   ٘ٝشة جخىصُ لمً خمعت مجمِى

بُت  -  .ِذدها ظبّت cervecalisالٜش

ت  -  .ِذدها ازيخا ِؽش thoraciacaeالفذٍس

 .ِذدها خمعت  lumbalisالٝىىُت    -

ت    -  .ِذدها خمعت sacralesالعجٍض

  .ِذدها أسبّت أو خمعت coccygeasت الّفّفُ -

 

ت مً الىىاحئ الٍّمُت التي جشج٢ض ِليها ١ل ٘ٝشة جخألٚ مً حعم و ٜىط         ألاسبىتو مجمِى

 و الّمالث اإلادش٠ت .
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بُت الاولى والثاهُت دُت للّامىد الٙٝشي ,ـىسة جىلُ                                      والٝىىُت الاولى والعابّت . الٙٝشاث الٜش

م   . 4الفىسة ٜس
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 Ligamentsألاربطت و املفاصل : 

ٞ ألاحعام و ألاٜىاط و الىىاحئ و جخمٙفل ألاحعام اإلاخجاوسة   جخفل الٙٝشاث ُ٘ما بُنها ًِ وٍش

بِىما جشجبي ألاٜىاط ُ٘ما بُنها بىاظىت الشباه ُ٘ما بُنها بىاظىت ألاٜشاؿ بحن الٙٝشاث 

ٙش و جشجبي ال ىىاحئ الؽى٠ُت بىاظىت ألاسبىت بحن العىاظً و ألاسبىت ٘ٛى العىاظً و أخحرا ألـا

ت مْ العٙلُت في ١ل ٘ٝشجحن مخجاوسجحن اجخفل الىى  ىاظىت اإلاٙاـل بحن بحئ اإلاٙفلُت الّلٍى

 الٙٝشاث راث الخش٠ت اإلادذودة و اإلاخّذدة اإلاداوس .

 

 

 

 

 جىلُدُت لالسبىت واإلاٙاـلـىسة  
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 الفقري . انحناءاث العمىد

م   5ـىسة ٜس
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  : Conalisالنفق الفقري 

ت و ألاٜشاؿ و ألاسبىت بحن الٙٝشاث   هى ِباسة ًِ ٜىاة ٍِمُت مإلٙت مً احخماُ الثٝىب الٍٙٝش

   ٙٝشاث و الشباه الىحه الخلٙي ألحعام الٙٝشاث و ألاٜشاؿ بحن ال :ها مً ألامامًدذ

 الىىالوي الخلٙي 

   ٙش و ألاسبىت ٘ٛى العىاظً ألاٜىاط ا :ها مً الخلًٚدذ ت و الشباه ألـا  لٍٙٝش

 ت جدذ   :مً الىخش ي  ها ألاٜىاط الٍٙٝش

 بُت و الٝىىُت بِىما أحضء مً الٝىاة في اإلاى ِشكًْٝ أ حضء منها هى بحن  لُٞىٝت الٜش

خحن الشابّت و الخاظّت  الٙٝشجحن الفذٍس

  ُت و  جدخىي هزه الٝىاة ِلى الىخاُ الؽى١ي و العائل الذماغي الؽى١ي و السخاًا و ألاِو

   Epidural space الشخم و اليعُج الخاللي للمعا٘ت ٘ٛى الجاُ٘ت

 



18 
 

 

 ـىسة جىلُدُت للىٙٞ الٙٝشي .

م    .6الفىسة ٜس

 

 

 Spinal cord: النخاع الشىكي  ثانيا

ت و ًخهى خبل أظىىاوي مخىاو٥ مً الج    ىلْ لمً الىٙٞ الٙٝشي , مملت الّفبُت اإلاش٠ٍض

جُا ختى ٌّٗش باظم ًخمادي في ألا  ِلى بالبفلت العِعائُت و الذمآ و في ألاظٙل ٌعخذٛ جذٍس

  L2 أو    L1و رل٤ بمعخىي اإلاخشوه الىخاعي 

  ٖبا . 77ا وصهه ٘دىالي ظم أم   67ًبلٖ وى٥ الىخاُ الؽى١ي لذي البال  ٓ جٍٝش
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اث هي :  ِتٜىّت هخاُِت مىص   51ٚ الىخاُ الؽى١ي مً ًخأل        لمً مجمِى

ت , الٝىْ الٝىىُت بُت, الٝىْ الفذٍس ت  , الٝىْ الٜش   الٝىْ الّفّفُت, الٝىْ العجٍض

(65-62). 

  جْٝ النهاًت العٙلُت للىخاُ الؽى١ي ِىذ الىلُذ بمعخىي الخا٘ت العٙلُت للٙٝشة

الٝىىُت الثاهُت و مْ جٝذم الّمش جفبذ النهاًت العٙلُت بمعخىي الٙٝشة الٝىىُت ألاولى 

  .الّلىٍت للٙٝشة الٝىىُت الثاويأو الخا٘ت 

  
ُ
ت باظم رًل الٙشط ح  .Cauda Equinaّٗش الجزوس الٝىىُت و العجٍض

 

 

 

م   .7الفىسة ٜس
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 Spinal Meninges: سحاًا النخاع الشىكي :  ثالثا

ؽُت اظخمشاسا أٔؽُت حعم   5جدُي بالىخاُ الؽى١ي  ى السخاًا الىخاُِت و حّخبر هزه ألٔا

 اخل :بالذمآ و هي مً الخاسج ئلى الذ   للسخاًا اإلادُىت

 

I. ألام الجافيت thero.Sura M 

 
 
ٚ مً وبٝخحن الىبٝت الذاخلُت و هي اظخمشاس للم الجاُ٘ت الذمأُت , و الىبٝت جخأل

الخاسحُت أو داخل الٍّمُت و جيؽأ مً ظمداٛ الىٙٞ الٙٝشي , ًىحذ بحن الىبٝخحن ما 

ت , و ألام الجاُ٘ت ِباسة ًِ وبٝت لُُٙ  Epidural spaceٌّٗش باإلاعا٘ت خى٥ الجاُ٘ت 

مخِىت حعحر ألُا٘ها بؽ٣ل وىالوي لزل٤ ًجب ئدخا٥ ئبشة البز٥ الؽى١ي بؽ٣ل مىاص لها 

 بدُث جباِذ بحن ألُاٗ ألام الجاُ٘ت بذال مً أن جٝىّها .

 

II.  ألام العنكبىجيتS.Arachnoid 

 ُٞ فوهي ٔمذ ٜس اب الٝدُٙت و الؽى٠ُت ؼٙاٗ ًلخفٞ باالم الجاُ٘ت , ًدُي باأِل

ختى م٣ان خشوحها . ًٙفل بحن الّى٢بىجُت و ألام الخىىن اإلاعا٘ت جدذ الّى٢بىجُت و 

الىحه الخلٙي  , ئن   Cerebro Spinal fluid ( CSF )التي جمخلئ بالعائل الذماغي الؽى١ي 

 بها  .لم ِىذ زٝأال ًدذر  يبالخال٢بىجُت ال ًدىي أي ألُاٗ ِفبُت و للم الجاُ٘ت و الّى
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 ـىسة جىلُخُت لسخاًا الىخاُ الؽى١ي

م   . 8الفىسة ٜس
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III.  : ألام الحنىنtherS. Piamo 

ُٞ ؼٙاٗ ملخفٞ بؽ٣ل وزُٞ بالىخاُ الؽى١ي , حّىي ألام الخىىن  ٔؽاء بىاوي ٜس

ئظخىاالث لُُٙت لمً اإلاعا٘ت جدذ الّى٢بىجُت جفل ختى ألام الجاُ٘ت و حّٗش باظم 

 ألاسبىت اإلاعيىت .

ان الخش إلادالُل ١ل هزه  البنى ئلا٘ت ئلى الجزوس الّفبُت الخشة ٜذ حعبب ئِاٜت للجٍش

ّت . جأزحراثاإلاخذساث اإلاىلُّت مما ٜذ ٌعبب   ٔحر مخٜى

 

  the Meningeal spaces: املسافاث السحائيت :  ارابع  

 ٘اث هي :اهزه اإلاع

I. : املسافت فىق الجافيت 

 
 
 حؽ٣

 
الجاُ٘ت الذمأُت و ٌؽ٣ل العمداٛ اإلابىً بٝت السخائُت للم ل ألام الجاُ٘ت الى

  Epiduralللّمىد الٙٝشي الىبٝت الخاسحُت مً ألام الجاُ٘ت و جْٝ اإلاعا٘ت خى٥ الجاُ٘ت 

ت , ًبلٖ مّذ٥ ٜىشها بحن ألام الجاُ٘ت الؽى٠ُت و الٝىاة ا ظم و هي أِشك ما  9,7لٍٙٝش

 ج٣ىن في اإلاىىٝت الٝىىُت ِلى الخي اإلاخىظي الخلٙي .

 ا : خذوده

لى : الثٝبت ال٢بري  -  في ألِا

 في ألاظٙل : الٕؽاء العجضي الّفّص ي  -

ت و أسبىتها و حزوس الىىاحئ الؽى٠ُت  - مً الخلٚ : العىىح ألامامُت للفٙائذ الٍٙٝش

ٙش   الزي ٌّخبر ألاهم في جدذًذ اإلاعا٘ت ٘ٛى الجاُ٘ت و الشباه ألـا

-  
 
 اث و ألاٜشاؿ بُنها .ي أحعام الٙٝش مً ألامام : الشباه الىىالوي الزي ٌٕى

ٝاث و الثٝىب بحن الٙٝشاث . -  أمامي وخش ي : العٍى

 جخ  
 
 ٝبت ال٢بري و هزا فل ألام الجاُ٘ت بدىاٗ الث

 
ال ًمىْ مشوس اإلادلى٥ اإلاع٢ً ئلى  فا٥الاج

 .الٝدٚحٗى 
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ت الثاهُت ِىذ معخىي    جيخهي اإلاعا٘ت خى٥ الجاُ٘ت ِىذ الخا٘ت العٙلُت للٙٝشة العجٍض

فاب الؽى   .٠ُتألِا

 

 محخىياث املسافت فىق الجافيت :

 ٠ِغ الجاُ٘ت . -

اهُت الىسٍذًت .الم   -  ٙائش خاسج الجاُ٘ت الؽٍش

فاب الؽى٠ -  ُت .حزوس الِا

 .اليعُج اللمٙي و الشخم -

 

II. عنبىجيتاملسافت جحذ ال  :Subarachnoid space 

اإلإىُت م الّى٢بىجُت اإلابىىت لل٢ِغ الجافي و ألام الخىىن جخىلْ هزه اإلاعا٘ت بحن ألا 

 . ( CSF )للىخاُ الؽى١ي 

ت الثاهُت  خُث جلخدم ألام الّى٢بىجُت مْ  S2جيخهي هزه اإلاعا٘ت بمعخىي الٙٝشة العجٍض

 العىذ الذاخلي للخذ العٙلي لل٢ِغ الجافي .
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م   . 9الفىسة ٜس

Dm      ألام الجاُ٘ت : 

SS       اإلاعا٘ت جدذ الجاُ٘ت : 

PM     الخىىن  : ألام 

 

III.  نب الفقراث الحيز حا 

 :الصدري  الحيز حانب الفقراث 

ها مً الامام .ًدذ  (:)ـىسة :معاخت اظُٙيُت الؽ٣ل جمخذ ِلى حاهبي الّمىد الٙٝشي     

 ًُ  ثٝىب ما بحن الو  ما بحن الٙٝشاث ٜشاؿ ألاحعم الٙٝشة, :  اًُ اوع ,الجىب الجذاسي  :اووخؽ

ت اتها الٍٙٝش  لعي.الشباه الٙٝشي الم :, و مً  الخلٚومدخٍى

وجخمذد , ًخفل الخحز حاهب الٙٝشاث اوعُا باإلاعا٘ت ٘ٛى الجاُ٘ت ِبر الثٝب بحن الٙٝشاث    

ًُ م  أ.  ( 74 -19 -17)  داخل هزا الخحز م الجاُ٘ت الىألا  ا ٘خخفل باإلاعا٘ت بحن الالاُل . ا وخؽ

بر اإلا ( ;1-:1هب الٙٝشاث ًخم بالخالمغ اإلاباؼش ) الاجفا٥ بحن حاهبي الخحز حا عا٘ت ٘ٛى ِو
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لى ( 14) الجاُ٘ت ًُ أ. سؤوط الالاُل اإلاخجاوسةهزا الخحز الى  دوالاظٙل ًمخذ .وفي الِا  اا ٘ما رًل
 
ه ه

 .(  49) فل بالجضء الّلىي مً ِملت البعىاط ًخ  

ت ,الّفب الؽى١يز حاهب الٙٝشاث الفذسي ِلىًدخىي الخح        ,: اللٙا٘ت داخل الفذٍس

 ( . ;عُج الذهني  ) ـىسة : مً الي العلعلت الىدًت , ووبٝت

ٚ الفذسي     ت راث وبُّت لُُٙت مىاوُت جْٝ في ِمٞ الخجٍى             اللٙا٘ت داخل الفذٍس

 (44-45  )  ُ ٜشاؿ بحن التي حٕىي حعم الٙٝشاث  وألا اس الٙٝ مامأا الى اللٙا٘ت ,وجمخذ اوع

ت ا في الاظٙل ٘خلخٝي باللٙا٘ت حعخمش لخلخٝي باللٙا٘ت الاخمُّت امِلى , وفي ألا  ( 17) الٍٙٝش

 .(  44-14)اإلاعخّشلت البىىُت 

مش في ال    ت خُث خًخشج الّفب الؽى١ي مً الثٝبت بحن الٙٝشاث ٍو حز حاهب الٙٝشاث الفذٍس

ت مً الجزوس الّفبُت الفٕحرة   .(   47 - 46-16-14)  الُت مً اللٙا٘تخال ًبذو ٠مجمِى

حن اماما با٠شً ًىٝعم هزا الّفب   ُٙش الخلٙي بخّفِب الّملت ي وخلٙي ,خُث ًٝىم الالى ِ٘ش

ت  ا الُٙش   (.;: ـىسة)ىحهُت للٙٝشاث والجلذ ,الاسبىت واإلاٙاـل الالخلُٙت  الٍٙٝش البىني وأم 

٘ ًُ ٝه وخؽ ًٙ ٢ُمل وٍش
 
ّىي الُٙش البىني لّفب بحن ألا ا اا مإل . َو لي ًشبي اُش ـو٘لاُل

ت.الّفب بحن ألا   ً  لاُل بالعلعلت الىد
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مال  .: : فىسة ٜس

 

 

 مقطع عرض ي للنخاع الشىكي ًبين الحيؤ حانب الفقراث الصدري .

م :   . ;الفىسة ٜس



27 
 

 

 

 : ز حانب الفقراث القطنيالحي      

ت . الخذ ألا ء اإلاّترك الٙٝشي والّملت حاهب ىىاح: ال مً الخلٚ هًدذ      وس ي مؽابه الٍٙٝش

مً اللٙا٘ت اإلاعخّشلت التي جبىً  مامي مإلٚالٙٝشاث الفذسي . الخذ ألا للخحز حاهب 

ٚ البىني والتي جمخذ الى الخح ت , ِبر اللٙا٘ت داخل الفذالفذسي  ثاش حاهب الٙٝ ز الخجٍى ٍس

ت ِملت ٘مً الىاخُت الاوعُت مْ لٙا٘ت الّملت الٝىىُت اإلاشبّت ولٙا .وجخمادي (11ـىسة : )

ت ِىذ ٘جىة البعىاط , وجخفل مباؼشة مْ اللٙا ًخم الاجفا٥ بهش والتي ألا٘ت داخل الفذٍس

 ( .   49-44-14) بحن الخحز حاهب الٙٝشاث الفذسي والٝىني ِبرها

مْ بّمها  ث جخدذ  حاهب الٙٝشاث الٝىني خُبر الخحز ِِىذ مشوس الجزوس الّفبُت الٝىىُت     

 ٙحرة الٝىىُت .البّن مإلٙت الم

 أل ج  ُس    
 
 .اوْ مً المٙحرة الٝىىُت م خفاس مٝحشاء الخفاس حاهب الٙٝشاث جئه وخال٥ ه

ت ًخجه  الىاحيء الؽى١ي الٝىني  الى الخلٚ بض      احيء الؽى١ي الفذسي ة مً الى  ذ  خ ٜلأاٍو

 .(19ـىسة : )

 ًخمٙفل مْ غ معخىي الىاحيء الؽى١ي الٝىني  وهى ال ِٙلى ه ًْٝ الىاحيء اإلاّترك الٝىني  

ْ و ألاُل لزا ٘هى ألا   مً الىاحيء اإلاّترك الفذسي . مامي الخلٙيىذ ألا ـٕش في العأ٘س

ازحر اإلاباؼش للمدلى٥ اإلاخذس ِبر الّفب الؽى١ي و لُت ِمل الخفاس حاهب الٙٝشاث ٣ًىن بالخ  آ   

 ًُ ًُ الخمذد ِلى وى٥ الّفب بحن الالاُل وخؽ ا مً خال٥ الثٝىب ا و اإلاعا٘ت ٘ٛى الجاُ٘ت اوع

 بحن الٙٝشاث.
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م   . 19: ـىسة ٜس

 

 

م :   . 11الفىسة ٜس



29 
 

Surface Anatomy: 

 ا البدث ًِ اإلامً اإلاهم حًذ  حاهب الٙٝشاث  ِىذ الخدمحر للخخذًش   
 
دُت ِىذ ّالم الد ؽٍش

ُٙحن ًذ٥   حن الخٜش خحن الشابّت و ِلى اإلاعا٘ت بحن الٙٝشجحن الٝىىِ اإلاٍشن . الخي بحن الّ٘ش

ت ًذ٥ ِلى الىاحيء الؽى١ي للٙٝشة العا س ي لىح ال٢خٚأس الخي بحن  الخامعت ,  بّت الفذٍس

 .ظم مىه 4,7 والخي حاهب اإلاخىظي ٔلى معا٘ت,الخي اإلاخىظي الزي ًمش بالىىاحيء الؽى٠ُت,

خباسالخالُت ًجب أن جإخز بّحن  ذًت الخعُتالٝىاِاث الجل      :  الِا

م :   . 1الجذو٥ ٜس
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ت     والٝىىُت :  اإلاٝاوْ الجلذًت الفذٍس

 

 

 

 

م   . 14الفىسة ٜس
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 :ىلىحياالفيًز

 

 اا ممخاصً ع٢ُىً ً حهى خفاس الجزوس الّفبُت لمً الجاُ٘ت أو خاسحها و ًإم   : الخخدًر الناحي

والخخذًش حاهب زًلي الخخذًش ال, خذًش الؽى١ي الخ   , خذًش ٘ٛى الجاُ٘تالخ   : ة أهىاُوله ِذ  

 .الٙٝشاث

 : الخخدًر فىق الجافيت : أوال

 ٛ أـبذ الخخذًش ٘ٛى الجاُ٘ت مً أ٠ثر الجاُ٘ت و ٜذ  هى خًٝ اإلاخذس اإلاىلعي في اإلاعا٘ت ٘ى

 ًِ ا في الّفش الخذًث و هى الىخُذ مً بحن الخفاساث اإلادىسٍت الزي ئحشاءاث الخخذًش ؼُى

ء في ؤلاظخّماالث ظىا ًم٢ً جىبُٝه في أي معخىي مً الّمىد الٙٝشي ألامش الزي حّله مخّذد

 الّمل الجشاحي الخخذًش الىاحي أو في الدع٢حن الخىلُذي أو بّذ 
 
ل الدع٢حن ِلى ظبُل اإلاثا٥ : ًٝل

ابت باخدؽاء الّملت الٝلبُت ٠ما ًٝلل مً  ٘ٛى الجاُ٘ت الفذسي بّذ الّمل الجشاحي مً ؤلـا

ت   .خذور مماِٙاث سئٍى

 

 : الخخدًر الشىكي :ثانيا 

 إدي ئلى خفاس الجزوس الّفبُت لمًخًٝ اإلاخذس اإلاىلعي داخل الٝىاة الؽى٠ُت ما ًهى 

ًُ جاُ٘ت و ًإمً خفاسً ال ًُ  ا و ا خع  خش٠
ً

 .جإزش ِليها  للمىاوٞ الخعُت التيا ١امال
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 :الحصار حانب الفقراث : ثالثا

وهى خًٝ اإلاخذس اإلاىلعي بالٝشب مً حزس الّفب الؽى١ي في داخل الخحز حاهب الٙٝشاث 

ت أجخذًش  وبالىدُجت ًخم    .ي الجهخحنو فأواخذة  تت في حهو ٜىىُأو حع٢حن ٜىاِاث حلذًت ـذٍس

اث .أٜذ ًخم بدٝىت وخُذة إلاعخىي واخذ الاحشاء   و مخّذدة  لّذة معخٍى

 

 : حصار حانب الفقراث لافىائد

الى  ّالُت الفاِذة للّفب الؽى١ي مما ًإديخفاس الٙ ًٝىد   الخفاس حاهب الٙٝشاث الى    

 .زىاء وبّذ الجشاخت أن حُذ للجعم جخذًش زابذ ازىاء الجشاخت وحع٢ح

( ِلى  SSEP) somatosensory evoked potentials))اخخباس ا٥     Richrdson et alحشي أ    -

ت مً اإلاشض ى ٜبل وبّذ الخمُى للخفاس ح  ن  أاهب الٙٝشاث بدٝىت واخذة  ٘خبحن مجمِى

 
 
( . وهزا ما ال ًدذر  57باإلائت مً اإلاشض ى )  199ا ِىذ اٜت الخعُت اإلادشلت ١ان جام  الالٕاء للى

 . لم اإلاضمًفاس حاهب الٙٝشاث ًٝي مً جىىس ألاالخ ن  أ( مما ٌّني  58٘ٛى الجاُ٘ت )  لخفاس في ا

زًً خمّىا للخفاس حاهب الٙٝشاث اهخٙن معخىي ان اإلاشض ى ال   Giesecke et alازبذ      -

ىالحن والع٢ش  ًُ  جش٠حز ال٣ىسجحزو٥ , الادٍس   .( 59لهم هزا الخفاس ) جش  في الذم باإلاٝاسهت مْ مً لم 

 ٜل وبالخالي أ ُ٘ىهاثالا  ب الٙٝشاث ,مًزًً خمّىا للخفاس حاهاإلاشض ى الاظتهالٟ ان ١   

ُ  أ  .  (  69-:5-55)  مع٢ىاث اُ٘ىهُت جم  ئِىاُءهمزًً مً اإلاشض ى الٜل أت ِشاك حاهب

 زًً اإلاشض ى ال ن  ئ  
ُ
ٜل أا هُمىدًىام٢ُُا و ٠ثر زباجً أم الخفاس حاهب الٙٝشاث  , ١اهىا له حشي  أ

وشاٗ العٙلُت مً مشض ى ي  الا فٍ٘ىا بؽ٣ل ٠بحر ِلى ٜىة  الخش٠ت ا للخفاس البىلي وخاحّشلً 

 ٛى الجاُ٘ت .٘الدع٢حن 

ُ  الخٝىُت جإم   ههز    أٜل خىىسة في اهثٝاب الجىب أذ بً حع٢حن ح
 
س اإلاىلعي مً عمم باإلاخذ  و الد

 لاُل .بحن ألا  ثالدع٢حن داخل الجىبا
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  : اثاسخطباباث الحصار حانب الفقار 

 

 :  حع٢حن ما بّذ الجشاخت

ت -                          الجشاخاث الفذٍس

 حشاخاث البىً الّلىي -                            

 حشاخاث الثذي-                            

 ًش الجشاحي :ذالخخ      

 حشاخاث الثذي  -                     

 فذس ال حشاخاث  -                    

 حشاخاث الٙخٞ -                    

 الشلىك :    

 لاُل٠عىس ألا -               

 

 طريقت إحراء الحصار حانب الفقراث :

ت : ِىذ ئحشاء الخف    اس حاهب الٙٝشاث ًجب جأمحن اإلاشاٜبت اإلاىاظبت للّالماث الخٍُى

 م  ٠سجت الىبط ي , ُٜاط الجخىُي الٝلب ال٢هشبائي , حهاص مُٝاط ألا
 

اوي آلالي . ٕي الؽ ٍش

ت ١ل أدواث ؤلاوّاػ و الع  ٠ما ًجب الخ   ٞ الهىائي و أ٠ذ مً وحىد و حاهٍض ُىشة ِلى الىٍش

امي و حهاص الؽٙي .  الخىبُب الٔش
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 أدواث الحصار حانب الفقراث : 

  6*6ؼاهاث ُِٝمت للمداٍ٘ت ِلى ِٝامت ألادواث مْ ؼاػ مّٝم . 

  ٖي عمخذس مىلمْ  مل 49ظحرو . 

  ٚو الخدذًذ .أم باإللا٘ت ئلى ٜلم للخّلُم حشاحي م٠ّٝ 

 ت الخخذًش اإلاىلػي للجلذ  .  47Gمل  ,ابشة   1,7مْ ظحرهج  أدٍو

 ُت و ألاجشوبحن  . اإلاهذئاث و اإلاع٢ىاث و مٝبماث ألاِو

 44  , ظم 19بشة جىهي الؽى٠ُت وى٥ ئG   . 

 

 

 الدسريب الىريدي :

ت ٜبل ئحشاء الخخذًش. ًجب  .1  ً  جأمحن خي وسٍذي مْ ٜثىشة وسٍذ

ت راث ٜىش واظْ وحّخبر الٝثىشة ًىص ى باظخخذام ٜث  .4  ً هي  18gىشة راث الُٝاط وسٍذ

 ألا٘مل.

 

 : الىضعيت 

ُ  ًم٢ً للمٍشن ان ًخخز       ن ج٣ىن حهت الخفاس ت الجلىط او الاظخلٝاء الجاهبي )ِلى اولّ

 ( .ِلىالا  الى

 

http://www.nysora.com/files/uploaded/techniques/advanced/thoracic_paravertebral_block/image6_big.jpg
http://www.nysora.com/files/uploaded/techniques/advanced/thoracic_paravertebral_block/image6_big.jpg
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 وضعيت الاسخلقاء الجانبي : – 1

ِىٚ لىاولت الّملُاث مْ  ًىام اإلاٍشن ِلى أخذ الجاهبحن بدعب ١ل خالت بؽ٣ل مىاص

بت ئلى ألاظٙل ) لى و ِىٚ الٜش اإلادذدة  ن ج٣ىن الجهتأِلى (.fetal positionالٙخزًً ئلى ألِا

 للخفاس هي الّلُا .

  ُ ىاث للمٍشن و هي ال جدخاج ئلى معاِذ لخدذًذهاحعمذ هزه الىلّ
 
 .ت باِىاء بّن اإلاش٠

 

م :   . 15ـىسة ٜس

 

 

 وضعيت الجلىس :  – 2

ٝت ًجلغ اإلاٍشن بؽ٣ل معخُٝم ِلى وٗش الىاولت و ًم ْ ٜذمُه ِلى ٠شس ي و ًذًه بىٍش

 مً الىظادة أو ِلى واولت أمامه .خ
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ٝت هي ألاظهل و خاـت ِىذ اإلاشض ى البذًىحن خُث جىحذ ـّىبت في ئًجاد الخي  هزه الىٍش

 اإلاخىظي بالىلُّت الجاهبُت .

 
 
 ء الحصار حانب الفقراث :شريحيت الحراالعالماث الد

ىب لبذاًت مً جدذًذ اإلاعخىي اإلاا في ال بذ        ورل٤  الحشاء الخفاس حاهب الٙٝشاث ,ٔش

دُت  خماد ِلى اإلاّالم الدؽٍش  . بااِل

 ي.جش لّملُت الجشاخُت التي  ظخُ ِلى ا ًم٢ً جدذًذ الجزوس الّفبُت التي ظخخمْ للخخذًش بىاءً 

م  ْ ججٍشٚ الابي ذي مالظدئفا٥ الث T1-T6مثا٥ :  م  )  ( ـىسة 1) حذو٥ ٜس  . (  1ٜس
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 الجزس الّفبي الؽى١ي ًْٝ  بالٝشب مً الىاحيء اإلاّترك الٙٝشي .

في الّمىد الٙٝشي الفذسي الىاحيء اإلاّترك للٙٝشة اإلادذدة ٣ًىن ِلى معخىي الىاحيء الؽى١ي 

لى ت الشابّت   .للٙٝشة الِا ٣ًىن ِلى معخىي الىاحيء مثا٥ : الىاحيء اإلاّترك للٙٝشة الفذٍس

ت الثالثت  ـىسة ) الؽى١ي لل  . (  17ٙٝشة الفذٍس

 

م :   . 17ـىسة ٜس

بُت العابّت . الىاحيء اإلاجعىط والباسص  بي ًمثل الٙٝشة الٜش  في الخي اإلاخىظي الٜش

ت العابّت .  الخا٘ت العٙلُت للىح ال٢خٚ جخىا٘ٞ مْ الٙٝشة الفذٍس

ُٙحن ًخىا٘ٞ مْ ا  لٙٝشة الٝىىُت الشابّت .الخي بحن الخٜش

لى معخىي ظ4,7جْٝ مىىٝت الخذاخل ِلى معا٘ت  م مً الخي اإلاخىظي ِىذ البالٕحن ِو

  .(  18ـىسة  )  الحشاء الخفاس حاهب الٙٝشاث الىاحيء الؽى١ي اإلادذد
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 ـىسة جىلُدُت إلاىىٝت احشاء الخفاس حاهب الٙٝشاث

م :   .  18ـىسسة ٜس

حل أ% مً  4مل مً اللُذو١ائحن  4دًٝ ُذون في م٣ان الخًٝ هوبّذ حُّٝم الجلذ بمدلى٥ ب٘ى

 لم اإلاىاوسة في جدذًذ الخحز حاهب الٙٝشاث . أجخُٙٚ 

 

 جحدًد الحيز حانب الفقراث :طرق  

 

 

 

http://www.nysora.com/files/uploaded/techniques/advanced/thoracic_paravertebral_block/image12_big.jpg
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 و طريقت زوال املقاومت :أالطريق الدشريحي 

ٞ الاخعاط ب ٝباه اإلاّترك الم  بشة للش  اختراٛ ؤلا ًِ وٍش ت لعي  وباإلاٝابل ًم٢ً اظخّما٥ وٍش

٠ثر أهائُت ج٣ىن ٝىت الن  هزه الى   ن  او العحروم اإلالحي . ومْ رل٤ ٘أصوا٥ اإلاٝاومت ِىذ خًٝ الهىاء 

 ظهىلت مما هي ِلُه ِىذ جدذًذ ٘ٛى 
ُ
ِلى   44Gظم   19بشة جىهي وى٥ ئذخل الجاُ٘ت . زم ه

ظم حاهب وظي الخا٘ت الّلىٍت للىاحيء الؽى١ي للٙٝشة اإلادذدة   4,7ظىذ حلذ الٍهش بمعا٘ت 

لها زم وُّذ ادخا ذما جدذ الجل زم هذْ٘ باالبشة ختى هالمغ الىاحيء اإلاّترك زم وسخبها الى

ظم  1ش بخٕحر اإلاٝاومت ِلى ِمٞ ّن وؽأى لئء خزس يبب( . زم هذْ٘  19باالججاه الزًلي ـىسة  ) 

ى٥ الى الىاحيء اإلاّترك .   مً هٝىت الـى

 

ٝت احشاء خفاس حاهب الٙٝشاث .                       ـىسة جىضح وٍش

م :    . 19ـىسة ٜس

هاخُت   خعب اإلاعخىي الٙٝشي مً ز حاهب الٙٝشاث لذ وختى الخح  اإلاعا٘ت مً الج رجخٕح     

  ( . 48) خشي أت اإلاٍشن مً هاخُت ووبُّ

 ِمٞ مً الىاحيء اإلاّترك أل أبشة ًجب الخزس ِىذ دخى٥ ؤلا    
 
لىا الى الم  ه لْ وارا ىا ه٣ىن ـو

ت تجىبالججاوصها الخا٘ت الملُّت ًدذر اهثٝاب  ذ ـذٍس ب هزا ًم٢ً ججى   .وبالىدُجت ٍس
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  بشةؤلا  هالاخخاله بخىحُ
 
ر لْ الٕحا في خا٥ مالمعت الم  م  أًلي ٘ىس مالمعت الٍّم  باالججاه الز

ججاه ا ؤلام  أ .(:1ـىسة )المعت الىاحيء اإلاّترك  بشة ًإدي إلاججاه الزًلي لل ؤلا ن  امٝفىد ٘

 .  تجىبال في  لً ًالمغ الىاحيء اإلاّترك مما ٜذ ًدذر اهثٝاب٘س ي أالش 

ى٥ ال   و ظائل أم ٠ذ مً ِذم وحىد دأسخب  للخ  الز حاهب الٙٝشاث هٝىم بالخح   ىبّذ الـى

  س  اإلاىلعي.زم هدًٝ اإلاخذ ؼى١ي دماغي

 .مٝاومت وحىدًٝ في خا٥ م الخًجب ِذ

ادة ت في خا٥ ١ان اإلاىلىب  ًجب ٍص  أهخ .مّاو جخذًش الجاهبحن أمعخىي ٠ثر مً أالجِش
 
ذ مً ٠

لاُل او ث بحن ألا ال لّملي خفاس خش١ وأي إلاٝىْ حلذي ما س الخس   اخذًش بالخفئمت الخ  مال 

ُت وخشاسة الجلذ. ي ٠خىظْ ألا الت ِلى ٜىْ الىد  لذ  بالّالماث ا  ِو

 

                  لزًلي للخفاسـىسة جىضح الاججاه الشاس ي وا            

 .  :1ٜم  : س ـىسة   

احيء الؽى١ي للٙٝشة ًىا٘ٞ الى   ن  أٝىني ًِ الفذسي خُث ًخخلٚ الخفاس حاهب الٙٝشاث ال

ادة ِلى رلالىاحي  ا٤ ٘ء اإلاّترك لها . ٍص
 
بشة الى احيء اإلاّترك ال هدخاج لذْ٘ الا معت الى  ه بّذ مال ه
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مامي ألا  هٜل ظما٠ت في الاججاأاحيء اإلاّترلت الٝىىُت ى الى ن  مام أل ظم الى ألا  9,7ِمٞ مً أ

ت   ن  اي ٘ال. وبالخ  الخلٙي مً الفذٍس
 

ذسي لّذم ز الف  ح  مً الخ ٜل  أّىس بضوا٥ اإلاٝاومت ٣ًىن الؽ

 الملعي .  تركوحىد الشباه اإلاّ

 

 العصب : طريقت جحفيز 

 .G44ظم 19مْ ابشة جىهي وى٥   neurostimulatorوعخّمل مدٙض ِفب    

  
ُ
ٝت الع  ذخل ه  أوهخ ,ابٝتالابشة ٠ما في الىٍش

 
ىلها٠    ذ مً ـو

 
ق اإلاعخمش ٜشب الّفب بالخٝل

 . A 9,8-9,7لاُل     بدُاس لّمالث البىً وبحن   ألا 

 طريقت انخقال الضغط:

 ( .:٠4ذ مً وحىد الابشة في الخحز حاهب الٙٝشاث) أط المٕي للخ  ُٜا  

  ) ERECTORاـبت ) ِىذما ج٣ىن الابشة في الّملتالى  
 

 إٔي ٣ًىن الم   ى٠ُتالؽ
 

 8,;4هُٞ زىاء الؽ

حر أ  ملم صئبٞ ادة (  ;4)  ملم صئبٞ 6,;ِلى مً ال٘ض ُ  أ.ورل٤ ٌّىد لٍض ت في  ّ٘الُت الّملت ٍِم

(  . بّذ ججاوص  49هُٞ الىاحم ًِ اهمٕاوها هدُجت جمذد الٝٙق الفذسي ) زىاء الؽأاـبت  الى  

فبذ ء ىز حاهب الٙٝشاث ًدذر هبىه مٙاجالابشة للّملت ودخىلها في الخح   في المٕي , ٍو

حري   أالمٕي ال٘ض
 

 (  .  ;4( ملم صئبٞ )  5,5(ملم صئبٞ مٝابل )  9,8هُٝي  ) ِلى مً الؽ

 

 ق الصىجيت :الطريقت باسخعمال الامىاج فى 

 ًم٢ً اظخّما٥ الامىاج ٘ٛى الفىجُت مً احل جُُٝم ولْ ِمٞ الىاحيء اإلاّترك .

بشة مً ظىذ الجلذ ختى الىاحيء اإلاّترك  وبحن ِالٜت وزُٝت بحن ِمٞ الا     Push et alوحذ  -

 . (   59 ) الّمٞ اإلادعىب بالمىاج الفىجُت
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 جاثير الخقنيت على جىزع املخدر املىضعي :

بحر مً اإلاخذس اإلاىلعي في احشاء الخفاس حاهب الٙٝشاث بدٝىت واخذة باظخّما٥ حجم ٠ًم٢ً 

 ٘ٝشي واخذ. معخىي 

  تخخالواث الجاهبُت مثل اهثٝاب الجىبٝلُل مً ؤلا ىت الىاخذة هى الخ  اء الخٝحش ئالهذٗ مً  ن  ئ

ت .  ذ الفذٍس  والٍش

   اإلاىلعي  ِىذ    مً الخذس  مل  ( 17-19ب  )  حاهب  الٙٝشاث  الخًٝ في  معخىي  واخذ  

( , ًدٝٞ  18مل ل٣ل ١لٖ مً وصن الجعم ِىذ الاوٙا٥ )  9,7و (  54-51-41)  البالٕحن 

 الىى٥ .  وأو الىصن أو الجيغ أِاث حلذًت  بٕن الىٍش ًِ الّمش  الخفاس الخس ي لخمغ ٜىا

ت م وحىد ِالٜت بساظاث ِذزبدذ بّن  الذ  أ  ز هدؽاس داخل الخح  ؤلا واء وبحن و حجم الذ  أحن حِش

 (  . 51حاهب الٙٝشاث ) 

را ئٍِم أس ي والزًلي  ٣ًىن أباالججاه الش  اهدؽاس اإلاخذس اإلاىلعي  ن  أ    Purcell-Jone et alالخَ-

 ما جشا٘ٞ الخفاس حاهب الٙٝشاث مْ الخخذًش ٘ٛى الجاُ٘ت .

ُت صوا٥ اإلاٝاومت ٝشاث بخٝىظت ِلى مٍشن خمْ للخفاس حاهب الٙادس     Cheema et alحشثأ -

 :ن الخفاس الىدي ؼمل أووحذث  )  Dyeفبآ ) ْ اللعي مى مل مً اإلاخذس اإلا17ً ٝوجم خ

ائي٠ذ مىه ِبر الخ  أحلذًت جم الخ  ىاِاث ٜ , بِىما ؼمل ىسةاإلادففي الٝىاِاث  ىظْ الِى

ُ   ن  أا ًمً أ . وا٠دؽٙذِاث  ٘ٝياىٜ 7الخفاس الخس ي  س اإلاىلعي ت الٍّمى مً اإلاخذ  ال٢م

 ( .  41باالججاه الزًلي  )  ٙٝشاث  اهدؽشإلادٝىن  في الخحز حاهب الا

 أًخ 
 
مل مً اإلاخذس اإلاىلعي في معخىي  Saito et al     14 ٘ٝذ خًٝ ,س باججاه الخًٝ اإلاخذ  ش ز

ما ذالجلذًت ِى مً الٝىاِاث  7,4٘ؽمل الخفاس الخس ي  اخذ مً الخحز حاهب الٙٝشاث ,  و 

جلذًت ِىذما جم خًٝ هفٚ ال اثِاٝىً الم 9,9بِىما ؼمل  جم الخًٝ باالججاه الزًلي

ت  (  . 59ش باالججاه الزًلي ) خس ي والىفٚ آلا أباالججاه الش  الجِش
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ت    ذ 41ت )ي الى هخائج مهم  د  أىلْ الابشة الٙٛش الفٕحر في م ن  أ  Cheema et alجٝى٥ هٍٍش ( . ٜو

ت مً ٜبلدُ  ُ      Naja et al  ِمذ هزه الىٍٍش ت  ن  أت بٙشل  أاللٙا٘ت داخل الفذٍس
 
س شث ِلى اهدؽاز

 (  .  :4مام اهدؽاسه ) أاإلاخذس اإلاىلعي بىحىدها ٠داحض 

ت و أمْ الخًٝ  دؽاس الىىلي للمخذس اإلاىلعي هؤلا  جشا٘ٞ    ا الاهدؽاس م  أمام اللٙا٘ت داخل الفذٍس

 ُمي ٘ٝذ جشا٘ٞ مْ الخًٝ خلٙها  .الٕ

 

 مضاداث الاسخطباب  : 

 اهخاهاث حلذًت م٣ان دخى٥ الابشة . -(  :    61-14ظخىباب اإلاىلٝت  ) مماداث الا   -   

 اهخاهاث ِمُٝت داخل الفذس  .  -                                                              

 وسام حاهب الٙٝشاث  . أ -                                                              

ت الخخذًش  .   أغ ِلى جدع   -                                                                دٍو

ن اإلاٍشن . -                                                                ٘س

 .ِذم زباجُت هُمىدًىام٢ُُت ؼذًذة  -                                                              

 ه ؼذًذ في الفذس  .حؽى   -(  :    61-14مماداث الاظخىباب اليعبُت  : )

 ٘خذ ـذس ظابٞ . -                                                          

تم  الخ  ك الذ  امش أ حّخبر  -                                                           مماد اظخىباب  خثًر

 أ  اِلًم وعبي 
 
 ٠ثر جدم  أه ه

ً
  هزحر أج مىي ٣ُ٘ىن , وفي خا٥ جىىس الىسم الذ  ه في  ٘ٛى  الجاُ٘ت مىال

 (  .61) ٘ٛى الجاُ٘ت  مىه في  ٜل  أ
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 الاخخالطاث  :

 حشاء الخفاس :ئٝني في الٙؽل الخ  -1    

ا جاهبيالزحر أخال وهى      ًِ )             % (         19,9 – 8,1)     للخفاس ووعبت خذوزه ألاوثر ؼُى

 أ( .  وعبت  الخذور  64-66-;5
ً

سهت ا(  ,  م65ٝ ِىذما اظخّملذ جٝىُت صوا٥ اإلاٝاومت )ِلى ٜلُال

 ( . 69)     الّفبي  مْ جٝىُت اإلادشك 

 الاهثٝاب ٔحر اإلاخّمذ للجىب :  -4

ّخبر ِاسك حاهبي حذي      خٍاهش بالع   :,8وزه ) وعبت خذ ,َو  دخا٥ الابشةئزىاء أّا٥ % ( .ٍو

(14 ),  
 
ُ  صل  س.فالم ـذسي حىبي مباؼشة بّذ احشاء الخأت  و ت جىٙع

 أحشاء ـىسة ئالدشخُق ًخىلب 
 

 ( . 14خُان بالّالج اإلاداَ٘  ) ٔلب ألا ألج اوحّ ,ّتؼ

زًً خمّىا للخفاس حاهب الٙٝشاث بدٝىت واخذة  بخٝىُت صوا٥ وعبت الاخخاله ِىذ اإلاشض ى ال

ت  )  9,5و  تٝاب الجىب% الهث ;,9و 9,5اإلاٝاومت جشاوح بحن  ذ الفذٍس ا ِىذ م  أ( .  65%  للٍش

الهثٝاب  :,9%مشض ى الخفاس مخّذد  الخًٝ باظخّما٥ اإلادشك الّفبي ,  ٣٘اهذ اليعبت  

ت )  9,7%و  تالجىب ذ الفذٍس  (  .  64للٍش

 . ج بعهىلتلّا% ٘ٝي وَُ 7ِىذ  ًدذر هبىه المٕي  -5   
ً
 وبؽ٣ل ِام المٕي ًبٝى معخٝشا

 ( .  14ي او زىائي الجاهب  ) دخاأ الٙٝشاثاء الخفاس حاهب ش ِىذ اح

 .   مدذود م م٣ان الخًٝلالىسم دمىي  ,ًدذدهٙعه بىٙعه ,ألا -6    

 جٗز سئىي , اخخاله هادس حذا . ال-7    

ذ ا ت  والجٗز الشئىي ِىذ اإلاشض ى الزًً ٌّاهىن مً جضداد وعبت  خذور الٍش مداء الخحز ئلفذٍس

 ( .  67دالت ِلى حشاخت ٘خذ ـذس  ظابٝت  )  اثببر وحىد هذحاهب الٙٝشاث ِ
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الم آاُ بّذ زٝب ( والخفاس الؽى١ي الخام , والفذ   78الخًٝ جدذ الّى٢بىجُت  )   -8    

ذ ٣ًىن هاحم ًِ دخى٥ الاب( ,اخخاله هادس الخ 79الجاُ٘ت  )  و جمذد أة مباؼشة ش ذور , ٜو

 اُ٘ت . اإلادلى٥ خى٥ الجزس الؽى١ي الى داخل الج

 ذسي ٌّخبر ئخًٝ ٔحر اإلاخّمذ في الٝشاب الفلِذم الثباث الهُمىدًىام٣ُي  وا    
ً
ذا هاًم خخالو  ا ٜو

 .ًخىلب الاوّاػ الٙىسي

هدُجت  (  اللزان ٜذ ًدذزان 49هش  ) س (  ومخالصمت هى  14ٙحرة الّمذًت  ) خفاس الم -9    

ًُ أالهدؽاس اإلاخذس اإلاىلعي س   والّٝذة الىجمُت . ا هدى المٙحرة الّمذًت ظ

   :-  
 
ٞ امخفاـه , هادس  س  اإلاىلععمم الجهاصي باإلاخذ  الد  ( .  68ا ) حًذ  ي ًِ وٍش

ل مي اِشاك للدعأبّن الذساظاث ازبدذ اهه لم ًٍهش  م باإلاخذس اإلاىلعي ختى ِىذما ـو

ىذما  79م٢ُشؤشام باإلالُلتر   )  :9,6معخىي التر٠حز اإلافلي للبىبُٙا١ائحن ا٥  ح التر٠حز جشاو ( . ِو

 ( .  79 -;6دُٜٝت  ) 47الى  دٜائٞ   7ا١ائحن لمً ٘ترة مً  ي للبىبُٙلالٝمي اإلاف

م مً   ئالخًٝ في الخحز حاهب الٙٝشاث    البىبُٙا١ائحن ال٢لي اصداد بثباث خال٥ ن  أبالٔش
 

 ن  أ ال

 ( .  71البىبُٙا١ائحن الخش لم ًخٕحر  ) 

ً  أ وأ٘اث آجلذ ا ما سالذساظاث الخذًثت هادسً في  -;             شاثاث ِفبُت للخفاس حاهب الٙٝر

 (64- 65  . ) 

 

 

 املخدراث املىضعيت :

 ة جأزحره و جأزحراجه الجاهبُت .بذاًت و مذ   ا ِلى ٘اِلُخهًخم اخخُاس اإلاخذس اإلاىلعي بىاءً   

ت أو أمُذًتهي ئم   الخفاس حاهب الٙٝشاث ث اإلاىلُّت اإلاعخخذمت في اإلاخذسا  , ا ئظخحًر
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ت  procaine, chloroprocaine, and tetracaineمثل :  إلاسخيًر

 bupivacaine, ropivacaine, etidocaine, lidocaine, mepivacaine, andمثل : ألاميدًت 

prilocaine 

ًإزش اظخٝالب اإلاخذس اإلاىلعي بٝىة ِلى ّ٘الُخه ٠ما جإزش ؼذة اهدالله بالذظم , اسجباوه    

 PKa  .46بالبروجحن و ا٥ 

ادة جش٠حز الذواء  الاهدال٥ؼذة اهخٙاك   للخفى٥ ِلى خفاس ِفبي .بالذظم حعخذعي ٍص

ادة ؼذة اسجباه اإلاخذس اإلاىلعي بالبروجحن جإدي لخىاو٥ مذة جأزحره .   ٍص

 . أظُشللمخذس اإلاىلعي ١لما ١ان ٌهىس جأزحره  ١PKaلما اهخٙمذ ا٥ 

 الخىزع و الاندشار :

الّىامل  .إلاىلعي لمً الخحز حاهب الٙٝشاث  عب اهدؽاس اإلاخذس اًخدذد معخىي الخفاس خ    

س ي  أالزًلي او الش  ججاهالتي جإزش ِلى معخىي الخفاس ِذًذة أهمها زالزت : مىلْ خًٝ الابشة , الا

 الخًٝ  . البشة 

 ٣ًىن الاهدؽاس باالججاه الزًلي اوظْ ارا جشا٘ٞ مْ  الخخذًش ٘ٛى الجاُ٘ت .    

 . و حيغ اإلاٍشن أوى٥  , ِمش   ىي الخفاس زش في معخوال ًإ 

ت ِلى اهدؽاس اإلاخذس اإلاىلعي .  ًإزش م٣ان خًٝ الابشة امام او خلٚ اللٙا٘ت داخل الفذٍس

 املخدراث املىضعيت :

Lidocaine :  67;1خذامه أو٥ مشة ِام خجم اظ  
ً

ذ, ًبذأ و أـبذ ألا٠ثر اظخّماال  في رل٤ الٜى

مخذ ختى ظاِت ئلى ظاِت و هفٚ ٘هى بالخالي مىاظب إلحشاء دٜائٞ و ً 7ئلى  5جأزحره خال٥ 

ّماله بدذور اإلاخالصمت الّفبُت خت سبي اظىت أو الٝفحرة , مً معاوئه الهام  الجشاخاث اإلاخىظ  

 . ( TNS )الّابشة  
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بألم أظٙل الٍهش و  خٍاهش و ج 5;;٥1 مشة ِام ـٙذ أو  : وُ  ( TNS )ملخالزمت العصبيت العابرة ا

ُ  لّٚ خس ي ف حن العٙل حن العٙلُحن ي الى٘ش حن مْ اهدؽاس ألالم ئلى ؤلالُخحن و الٙخزًً و الى٘ش

ممً خمّىا للخخذًش الؽى١ي باظخخذام  % 16و ٜذ خذزذ ِىذ بّذ صوا٥ الخخذًش الؽى١ي 

 .اللُذو١ائحن 

 

Bupivacaine:   لخخذًش ا للُذو١ائحن لأماهً  البذًل ألا٠ثر مً اإلاخذساث اإلاىلُّت ألامُذًت و هى هى

   ( TNS )ا مً خذور اإلاخالصمت الّفبُت الّابشة  مْ الٝلُل حًذ  و ٜذ اظخخذم بؽ٣ل ٠بحرلىاحي ا

ت بذاًت الخأزحر و اظ,  31,32 لت خُثو ًخمحز بعِش ًبذأ جأزحره خال٥  خمشاسه لٙتراث مخىظىت أو وٍى

لتاإلا دُٜٝت و هى مثالي للّملُاث 469ئلى  419و ًمخذ ختى دٜائٞ مً الخًٝ  :  .خىظىت أو الىٍى

 

Tetracaine :   ٠ما دُٜٝت و هى  469ئلى  419خذ ختى دٜائٞ و ًم 7 ئلى 5خال٥  جأزحرهبذاًت

لت . مثالي   bupivacaineا٥  للّملُاث اإلاخىظىت أو الىٍى

 

Mepivacaine :  في الخخذًش الؽى١ي , وعبت  89;1مؽابه حذا للُذو١ائحن و هى معخخذم مىز

 .%30 ئلى   %0مًمخٕحرة حذا  ( TNS )بُت الّابشة  اإلاخالصمت الّفخذور 

 

Ropivacaine :   أ 
ً
مٝاسهت مْ  ( TNS )بؽ٣ل ملخًى للمخالصمت الّفبُت الّابشة    ٜل ئخذازا

   bupivacaineوا٥  Ropivacaineهىاٟ الّذًذ مً الذساظاث اإلاٝاسهت خالُا بحن ا٥  ,اللُذو١ائحن

 .34 ,33   في الخخذًش الؽى١ي
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, صمً بذء اإلاخذساث اإلاىلُّت اإلاعخّملت  في الخفاس حاهب الٙٝشاث   الجذو٥ الخالي ًبحن بّن

ت والدع٢ُيُت مْ  الخأزحر و مذجه  ً أالخخذًٍش  .و ب٣ُاسبىهاث أو بذون ابِىٍٙش

 

  
Onset 

(min) 

Anesthesia 

(hrs) 

Analgesia 

(hrs) 

1.5% Mepivacaine (plus 

HCO3; plus epinephrine) 
10-20 2-3 3-4 

2% Lidocaine (plus HCO3 + 

epinephrine) 
10-15 2-3 3-4 

0.5% Ropivacaine 15-25 3-5 8-12 

0.75% Ropivacaine 10-15 4-6 12-18 

0.5% Bupivacaine (plus 

epinephrine) 
15-25 4-6 12-18 

0.5% Ievobupivacaine (plus  

epinephrine) 
12-25 4-6 12-18 

 

 ملخدراث املىضعيت :ت امي  س  

ُ  ي اإلاخذساث اإلاىلُّت ئلى الع  جإد      ت م ت ئما بّذ خًٝ حِش صائذة منها أو بعبب الخًٝ ت الجهاٍص

ائي , ئن  ٕحر مٝفىد لمً الع  ال ش الِى ُ  مّالجت الخأزحراث الع   ٍش ت للمخذساث اإلاىلُّت حؽ٣ل م

ل مً ؤلاوّاػ .و أخُاهً ا ا خىحرً جدذًً  ذ وٍى  ا جدخاج لٜى
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ت للمخذساث اإلاىلُّت ئم  ج    ُ  ا بع  خٍاهش العمُت الجهاٍص  أرويت الجهاص الّفبي اإلاش٠ضي : وىحن م

ُ  , أو ج٣ىن الع   اخخالحاث, ِذم جىحه ,  ُ  م ائُت : ت ٜلب او اهخٙاكت ِو ي , الىشاب لٕي ؼٍش

ٚ ٜلب جام .  هٍم , جٜى

ُ  جدذر الع      اث أٜل مً الع  م ت بجِش ُ  ت الّفبُت اإلاش٠ٍض ائُت ت الٝلم و رل٤ بعبب بُت الِى

ت باظخثىاء ا٥  الزي ٜذ ًإدي ئلى   Bupivacaineخعاظُت الجهاص الّفبي اإلاش٠ضي لهزه ألادٍو

ُ  ظ   ُ  جخٍاهش الع   أنت ٜلبُت ٜبل م  ت الّفبُت .م

ُ  الع      ائُت للمخذساث اإلاىلُّت اٜل خذوزا مً الع  م ُ  ت الٝلبُت الِى ت و م ت الّفبُت اإلاش٠ٍض

  ل٢نها أ٠ثر 
ً
  خىشا

ً
 . و أـّب جذبحرا

  الخأزحراث   
ً
ا للمخذساث اإلاىلُّت هي الخٙاِالث الخدععُت ججاه الجاهبُت ألاخشي و ألاٜل خذوز

لىبحن في الذم , الدؽىج الٝفبي , الع  الذواء ,  ُ  وحىد اإلاُتهُمٔى ُ  و الع   الّفبُت باؼشةت اإلام ت م

 . للوسجتاإلاباؼشة 

 

 هازيت للمخدراث املىضعيت :ت الجمي  أعراض و عالماث الس  

شاك البا٠شة للدعم        ألِا
ً
ُ  بعبب ظ  ما جخٍاهش  م باإلاخذساث اإلاىلُّت ِادة ت الجهاص الّفبي م

ِفبُت حؽمل دواس , ـّىبت التر٠حز , وىحن , جخلُي رهني ,  اظدثاسة٘شه  و خذور اإلاش٠ضي 

 اخخالحاثِفبي مش٠ضي حؽمل  جليها مشخلت جثبُي الاظدثاسةجىمُل خى٥ الٙم . هزه اإلاشخلت مً 

  ٙ ٚ جىٙغ  ِفبُت ًليها جثبُي جى  .س ي زم جٜى

ُ  هىاٟ ِالٜت واضخت بحن ؼذة خذور الع   ت خًٝ اإلاخذساث اإلاىلُّت .م  ت الّفبُت و ظِش

    
 
شاب هٍم ٜلبي و هي باظخثىاء ال٣ى١ائحن جثبي الّملت ١ل اإلاخذساث اإلاىلُّت ٜذ حعبب الى

ت .مشجبي بالج بخأزحر الٝلبُت   ِش

ُ  جخٍاهش الخأزحراث الع   ائي ١الخالي : م  ت ِلى الجهاص الٝلبي الِى
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ادة بعُىت في الىخاج الٝلبي , ر٠حز الٝلُل مً اإلاخذس اإلاى الت : أوال لعي في الذم ًإدي ئلى ٍص

ت الىبن و ظبب رل٤ جدٙحز الّٙالُت الىدًت و  اوي و ظِش ُت  الخأزحر المٕي الؽٍش اإلاٝبن للِو

 اإلاباؼش .

 ثا
 

اوي هدُجت الخىظْ  : نيا ِىذ اسجٙاُ جش٠حز اإلاخذس اإلاىلعي الذمىي ًىخٙن المٕي الؽٍش

ائي اإلادُىي الزي ًدذر بعبب اسجخاء ِمالث ألا  ُتالِى  .اإلالعاء  ِو

 
 

  مْ اصدًاد:  ثالثا
 
اوي بؽذ  ىخٙن الم  س اإلاىلعي ًفلي للمخذ  التر٠حز اإلا ه ة و هزا مشد  ٕي الؽٍش

ُ  ئلى اهخٙاك اإلاٝاومت ال ائ خاج الٝلبي و ٜذ ٣ًىن بعبب اهخٙاك الى  ت اإلادُىُت باإللا٘ت ئلى ِى

 ي في الن  د  شاباث الىٍم , هزه الخبذالث الخىحرة ٜذ جإ ىال
 
 .ٚ ٜلب جامهاًت ئلى جٜى

 معالجت و جدبير سميت املخدراث املىضعيت :

ب اإلا الا٠دؽاٗأهم ألامىس في الخذبحر هى       خذساث اإلاىلُّت البا٠ش للِشاك و ئًٝاٗ حعٍش

ُ  ا , ًجب دائًم ٘ىًس  ٞ الخ  ا الخٙاً ِلى ظلى٠ ًُ ت الىٍش ؤلالافي حن سج٠و ألا ل ئِىاء ٙم  ىٙس ي و 

 
 
 للمٍشن و الخأ٠

 
ُ  , و الخ  اإلاشاٜبت أحهضةت ذ مً دٜ ت بؽ٣ل دشي ًِ الّالماث الّفبُت و الٝلب

ُ  مخىاـل ختى الخأ٠ذ مً صوا٥ ١ل أِشاك الع    بؽ٣ل ١امل .ت و اظخٝشاس خالت اإلاٍشن م

     
ً
بِىاث خُاسا ُ   حؽ٣ل البجزودًاٍص  ح

ً
 الّفبُت . الاظدثاسةللعُىشة ِلى أِشاك ٘شه  ذا

ٚ الٝلب الخام بدعب بشوجى١ى٥ ؤلاوّاػ الٝلبي  ًجب ِالج الىشاباث الىٍم الٝلبي و جٜى

ادة ٘في مداو  الاظخمشاس الشئىي و ًجب  لت لٍض  شؿ الىجاح .الث ؤلاوّاػ لٙترة وٍى

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 فصل الثانيال

 

 الدراسة العملية
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 هداف و مبرراث البحث :أ

   ت   شاثب الٙٝاهاحشاء خفاس ح ئن ت وخُذة  ِلى معخىي الٙٝشة الفذٍس بجِش

 .الشابّت  هي مً الىٛش الخذًثت التي ًخم دساظتها ٠بذًل ًِ الخخذًش الّام 

   شاثب الٙٝاهٛ للخفاس حِذم وحىد دساظاث في ٜعم الخخذًش والاوّاػ ًخىش  . 

 ت وخُذة  شاثب الٙٝاهفي هزه الذساظت هٝىم باإلاٝاسهت بحن اظخخذام الخفاس ح بجِش

 مْ الخخذًش الّام في حشاخاث الثذي.

  
 
ٝتالد م٢ً رل٤  إلاا أفي الخخذًش في حشاخاث الثذي ما  شجُْ ِلى اِخماد  هزه الىٍش

 لها مً ٘ىائذ في الخٝلُل مً الاخخالواث الجاهبُت للخخذًش الّام .

 

 طرق البحث و مىاده :رض ى و امل

    
ُ
بُت , وهي معخٝبلُت  الذساظت ذحٍشأ ُ   ِؽىائُت , ججٍش  65ىت مً اإلاشض ى م٣ىهت مً ِلى ِ

حشاء الجشاحي الزي خمًّ لّمل حشاحي ِلى الثذي بٕن الىٍش ًِ هُى ؤلا ً مم  مٍشمت, 

 
ُ
ً   ي حش أ ظدئفا٥ حزسي ْ ومدذد في الثذي  ئلى ال  ى  جشاوح مً اظدئفا٥ لىسم ُم والزي   له

 . مْ الخجٍشٚ الابىي  ل٣امل الثذي

ذ     اإلاٍشماث للمّاًحر الخالُت: ذخمّ ٜو

 .ASA 4-1أن ج٣ىن اإلاٍشماث خعب جفيُٚ   .1

4.  
ُ
 جشي الجشاخت ِلى حاهب واخذ مً الفذس.أن ج

 ِذم وحىد اهخان في م٣ان الخًٝ. .5
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 ظدثنى مً الذساظت اإلاٍشماث اللىاحي:وا

ّاهحن مً  -1 ت.سئ-ك ٜلبُتاأمش ٌُ  ٍى

ت الخخذًش. -4  في ظىابٝهً جدعغ ِلى أخذ أدٍو

 الىشاب في ِىامل الخخثر. ً  لذحه -5

خحن اثمٍاإلاش  ذوصِ     ِلى مجمِى
ً
ت  جمم    ِؽىائُا ؽٍش اخذي   Aاإلاجمِى مت ُ٘ما ِو ً مٍش

ت   ؽٍش زيخحنا Bجمم اإلاجمِى  . مٍشمت ًِو

ت     ٝت الخخذًش  ًجم جخذًشه الحيال اثمٍوجمم اإلاش  Aاإلاجمِى  .لّام ا بىٍش

ت     ِلى شاث ب الٙٝاهباظخخذام الخفاس ح ًجم جخذًشه الحي ال اثمٍوجمم اإلاش  Bاإلاجمِى

ت الشابّت.  معخىي الٙٝشة الفذٍس

    
ً

  ت دساظت ملٚ ١ل مٍشمجم أوال
 
اظخىباب للخفاس حاهب  اد  ذ مً ِذم وحىد ممللخأ٠

 ىابٞ الذوائُت .إا٥ ًِ الٝفت اإلاشلُت و العو الع   اثمٍجم اظخجىاب اإلاش  .الٙٝشاث 

    
ُ
مخ  ا ي للخفاس حاهب الٙٝشاث للذخى٥ في الذساظت بّذ ؼشح مبع   ت زث مىا٘ٝت ١ل مٍش

ت وخُذة  ِل ت الشابّت بجِش  .ى معخىي الٙٝشة الفذٍس

  ٠سجتم وألالٕي الذ   و  جخىُي الٝلب  بّذ جىبُٞ اإلاشاٜبت الُٝاظُت بما ٘يها    

”oxymetre”    . ت   ثامٍجم جش٠حن حمُْ  اإلاش  .  midazolam مً ملٖ  5-1 بجِش

ت      : Bاإلاجمِى

  ٍماثاإلاش     
 
بالىلُّت الجاهبُت و جم جىبُٞ  ً  ّل  وُ   خفاس حاهب الٙٝشاث ىاحي خمًّ للالل

 ًٝ ٜ  ا للخّلُماث التي وُ الخفاس ِليهً وب      باظخّما٥ ابشة ؼى٠ُت Eason & Wyattبل لّذ مً 

( terumo A-spinal needle japan 22-G     )ملم  19وخُذة   و اظخّما٥ ابشة خٝىت       

braun melsunger Germany  5 ملحي مْ ظحروم .  



54 
 

 

    :لفقرة الصدريت الرابعت الناحيء املعترض  لجحدًد     

ُذون حُّٝم مىىٝت الّمل باظخخذام الب جم       ٘شػ الؽاهاث الُّٝمت للخٙاً  و بّذها جم   ٘ى

 ذ الجلذ بىاظىت اللُذو١ائحنالاحشاء , جم جخمِب الجلذ و اليعُج جد ازىاء ِلى ِٝامت جامت 

 مل . %4 4

ظم  5ِلى بّذ  الجلذ  ظىذِامىدي ِلى  ولّذ الابشة الؽى٠ُت اإلاعخّملت  بؽ٣ل ومً زم 

حي س مً الخي اإلا ًُ أخىظي الدؽٍش  ذالمعمام ختى ذ الى ألا دّ٘للىاحئ الؽى١ي و ليعبت اا بظ

ٙلىك للٙٝشة الو الىاحئ اإلاّتر أالملْ   هوح  عىا بالٍّم خعأ. ِىذما   ع 
 
جاه سأس ي ىا الابشة  باج

 الابشة  س ى ِب  اي ِىذهخخبر ختى صوا٥ اإلاٝاومت  و الملْ وبُٝىا أث  ٘ٛى الىاحئ اإلاّترك مش  ختى 

 ىا سخب هابّذ شاث و ب الٙٝاهح الى الخحز  Costo-tranversالشباه الملعي اإلاعخّشك الؽى٠ُت 

 وصن الجعم مً ١لٖ مً ملٖ ل٣ل  9,5 اخٝىدم او ظائل دماغي  وحىد  ٠ذها مً ِذم أوج  بّىاًت

تمٝذاس الج   خجاوص ج بدُث ال% 9,7بىبُٙا١اًحن  ذ  . مل179ٖي أ ,ٜص ىألا الخذ   ِش ذ اظخٕٜش ٜو

ُ   جم   بّذهاٜل , و ِلى ألادُٜٝت واخذة لخًٝ ة امذ   ِبر ث اش الٙٝ اهبت الخفاس حجُُٝم ّ٘ال

الجلذًت في حاهب  )الخشاسة(   بالسخىهت  وخُذ الجاهب جلذي الخعاط ؤلا ً ظإا٥ اإلاٍشمت ِ

ٞ الىخض باالبشةخخباس ال او بأ .واخذ    ًِ وٍش
ُ
 .سةخذ  للمىىٝت اإلا

ذ جم       مً  , د٘ؾمً وصن الجعم ١لٖ ل٣ل ٖمل 1-9,7حل تهذئتهً  أمً  ٍماثاإلاش  ِىاءئ ٜو

ى٥ ال تلمىذ  و   بروب٘ى  .بالذُٜٝتمً وصن الجعم ١لٖ  ٔشام ل٣لم٢ُشو  97-47 ب الاظخمشاٍس

هىٍت بالٝىاُ الت  .  ل٢ً في البذاًت  جمذ معاِذتهً ِبر  بالخىٙغ الّٙىي للمٍشماث  ظمذ مما 

 .الُذوي مْ خلُي مً الاو٠سجحن و الهىاء

ماإلاىاظب  بّذ اهتهاء الؽٞ الجشاحي و الدع٢حن     ٙ ت ٍمىا ٠مُت  اإلاهذئاث لذسحت بُٝذ  اإلاش خ

 وامش.لل  ت باظخجالا   ٜادسة ِلى
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 : Aاملجمىعت 

ت    ً   جم   , التي خمّذ للخخذًش الّام A في اإلاجمِى ٘ى٥ مخبُى بى مل بال٣لٖ بشو  5-4ب جخذًشه

شام  م٢ُشؤشام 5-4ب  ذ لْ ٜىاُ خىجشي و جم  بّذ رهاب اإلاى٢ّغ الُّني وُ  .٘اهخاهُل بال٢ُلٔى

تأمً . و ٠سجحن مْ الهىاء و هىٍت باأل الت   ت جم   حل حِش ت الخخذًٍش  برو٘ى٥ الِىاء ئ الاظخمشاٍس

ت   .  مْ ٘اهخاهُل داخل الىسٍذ م٢ٖ ل٣ل ١لٖ مً وصن الجعم بالذُٜٝت  499-199بجِش

ل ١ل ظاِت ج  ُس . (VAS =Visual Analog Scale Score)شي باظخّما٥ اإلاُٝاط اإلاخىالش البف    

ذ اإلاٍشماث . ظم 19ِلى مُٝاط   ٝ   جل
 
مماداث الالتهاب  + ت "اإلاىسُ٘ىاثاخىاث بّذ الجش اإلاع٢

  .ظم" VAS 7ا٥  ججاوص ِىذما 

خحن,في ٔٗش الاوّاػ ؼِئً و الّاملىن لاث ش  اإلاملم ٌّلم  ذ ُُٝلىا الخ  سج   و ٜذ ا ًِ اإلاجمِى

ذ الى زالر دسحاث:  همى ٜع   ٙي الخش١ي اإلاإلم وال٢خ    ُ ( ِىذ ١ل اإلاش – مّخذ٥–)مٝ  ٍماث.           خش 

ي الخٝذًشاث بّذ    ت الت    الجشاخت وألادٍو
ُ
ا ذ مشاٜبتها  مً ٜبل مشاٜب  ال ٌّلم ؼِئً ِىُذ جم  أ

 ًِ الذساظت.

 ث الع  البُاها
 
٣  ُ   هاث الخىصَْات و بُاه

ُ
 ( ٜذمذKolmogorov-smirnov testمذ مً ٜبل ُ  )التي ٜ

خحنأمً هزه الاخخباساث اظخّملذ  .٠مخىظي و ٠مذي  :حل اإلاٝاسهت بحن اإلاجمِى

 , Wilcoxon testىالبي الاخخباس ال -1

 بّاد.اظخّمل إلاٝاسهت ألا chi-squaredاخخباس  -4

 اظخّمل ٠ؽ٣ل اخفائي. P-value 0,05اخخباس  -5

ذوج خحن  م     B و Aاإلاٝاسهت بحن اإلاجمِى
 
ت مً اإلاع٢ ىاث مً خال٥ جُُٝم مذي خاحت ١ل مجمِى

ت مً ا خحن, ما بّذ الّمل الجشاحي  واخخالٗ معخىي ألالم الزي حّاهُه ١ل مجمِى إلاجمِى

 
ً
ُ  الى مذي خذور ؤلاُٜاء أو الخ   ئلا٘ت بها ألالم ِىذ هزه ي ٌعب  ذ في خش٠ت ال٢خٚ الت  ٝ

اث.   اإلاجمِى

ًُ هام    P > 0,05 للخُُٝم ؤلاخفائي و اِخبرث  Student’s t-testاظخخذام اخخباس  جم    ا .ت ئخفائ
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 نمىذج اسخمارة مراقبت املريض :

 باسمه حعالى

للعمل الجراحً على الثدي .استمارة مرٌضة تخضع   

 

الجراحً: طرٌقة التخدٌر:                                    مدة التخدٌر:                         مدة االنعاش:                 مدة العمل.3  

                                                           اختالطات التخدٌر:                                                                           

                                                          

دقٌقة 45 ساعة  ساعتٌن دقٌقة  31  دقٌقة 15  دقائق 5    

 الضغط       

 النبض      

 

ساعات 6 18 24   مباشرة بعدساعة ساعتٌن 

ادوٌة التهاب ال       
 سترودٌة

 ترامادول       

 مورفٌنات      

 مضادات اقٌاء      

 اخرى      

 

ساعة 24 ساعة 18  ساعة 12  ساعات  6    مباشرة بعدساعتٌن 

 ال الم      

 متوسط      

 شدٌد      

 

ساعة24 ساعة 18  ساعة12  ساعات 6    مباشرة بعد ساعتٌن 

 الغثٌان او اقٌاء      

 غثٌان       

 اقٌاء      

 

ساعة 24 ساعة 18  ساعة 12  ساعات 6    بعد ساعة ساعتٌن 

تقٌٌد حركة       
 الكتف

 حركة مفبولة       

 حرٌة حركة      
 

 

 الفحوص المخبرٌة:

GLUT.TIME BLEED.TIME INR PTT PT PLATLET الخضاب 
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 النديجت :    

        
ُ
ذ الذساظتأ ؽشو  اخذي .ةأامش ن وأسبّح رى زال ِل في معدؽٙى اإلاىاظاة حٍش ً   نِو  منه

ت ة اأامش  ونِؽش ان و خازيخمًّ للخخذًش الّام ُ٘ما خمْ  خشي للخفاس حاهب الٙٝشاث بجِش

 ي مً اإلاٍشماث مً الذساظت .أجيسخب  وخُذة . لم

م البُاهاث الذً شاُ٘ت مذسحت في الجذو٥ ٜس خحن . ثخُ 1مٔى  ال ًىحذ ٘ٛش بحن اإلاجمِى

 Bلمجموعة : ا Aالمجموعة :  

 22 21 العدد

 (88-20) 51 (74-21) 53 العمر

 

م :   .1مخىي ٜس
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م        . 4بُاهاث الخفائق الجشاخُت مذسحت في الجذو٥ ٜس

م : الخفائق الجشاخُت  .4: حذو٥ ٜس

 

 المجموع  Bالمجموعة :  Aالمجموعة :  

 23 12 11 ثديأو كتلة  استئصال ورم
ع تجرٌف ثدي م أو كتلة استئصال ورم

 ابط
5  6 11 

 4 2 2 استئصال ثدي بسٌط
 5 2 3 مع تجرٌف ابط كامل استئصال ثدي

 43 22 21 المجموع

 

م :   . 4مخىي ٜس
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خحن   ُت مدعاو  خالجشا ُ في الّملُاثالخىص   م ورل٤ مبح  بحن اإلاجمِى  .5ن في الجذو٥ ٜس

م  الّملُاث الجشاخُت جىصُ  .5: حذو٥ ٜس

 Bموعة : المج Aالمجموعة :  

  (166-18) 48   (137-15) 47 متوسط مدة العمل الجراحً بالدقٌقة

   (303-32) 72   (172-30) 73 متوسط مدة التخدٌر بالدقٌقة

      (9-0) 2      (70-2) 8 متوسط مدة الصحو بالدقٌقة

   

 

م :   .5مخىي ٜس
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مالبُاهاث الهُ  . 7و 6 مىدًىام٢ُُت مذسحت في الجذو٥ ٜس

 هُمىدًىام٢ُُت  :لاإلاّلىماث ا

خحن  MAPمٝاسهت  مخىظي المٕي  مبحن اإلاجمِى  .6 : اهٍش الجذو٥ ٜس

م  .6 : حذو٥ ٜس

 Bالمجموعة :  Aالمجموعة :  

 (13.1) 96 (16.3) 88 مباشرة بعد الجراحة

 (15.5) 93 (21.8) 72 دقائق  5بعد 

 (15.4) 82 (15.7) 68 دقٌقة  15بعد 

 (11.9) 79 (14.4) 73 دقٌقة  31بعد 

 (16.4) 77 (12.1) 74 دقٌقة  45بعد 

 

م :   .6مخىي ٜس
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خحنمٝاسهت مخىظي الى   م :   .بن بحن اإلاجمِى  .7اهٍش حذو٥ ٜس

م :    .7حذو٥ ٜس

 Bالمجموعة :  Aالمجموعة :  

 (15.5) 87 (14.4) 87 مباشرة بعد الجراحة

 (15.5) 82 (15.4) 76 دقائق  5بعد 

 (13.1) 74 (14.4) 69 ٌقة دق 15بعد 

 (12.7) 68 (10.5) 63 دقٌقة  31بعد 

 (11.4) 66 (10.0) 62 دقٌقة  45بعد 

 

 

م :   .7مخىي ٜس
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ذ الزي اظخُ       ( دٜائٞ . ;-5في احشاء الخفاس حاهب الٙٝشاث هى) ٕٛش الٜى

     
 
ذ الز ى بذاًت الٙٝشاث خت   ز حاهبس اإلاىلعي في الخح  اًت خًٝ اإلاخذ  ذمً ب ي مش  مخىظي الٜى

  ٞ  ( . 58-19دُٜٝت  )   17الجشاحي هى  الؽ

 ( . 6,7-;,1ظىم )  4,9مخىظي اإلاعا٘ت مً ظىذ  الجلذ ختى الىاحيء اإلاّترك الٙٝشي هى    

 ( . 8-5,1ظىم )  6,1ز حاهب الٙٝشاث هى مخىظي اإلاعا٘ت مً ظىذ الجلذ وختى الخح      

مت واخذة ٘ٝي  جدذ الخفاس حاهب  جٍشٚ الابىي مًّ لجشاخت الخالحي خمً اليعاء المٍش

 الٙٝشاث اخخ
 
ماث بِىما  ١ل   .ع٢حن بالٙىخاهُلجً للد ت جدذ خالجشا هزهالالحي خمًّ ل اإلاٍش

 الخخذًش الّام 
ُ
ت أ  ملٖ. 9,5ِىحن الٙىخاهُل بمخىظي حِش

ذ مً الاهتهاء مً      اهب ٜفش في الخفاس حأخى الخام هى خش ٜىبت وختى الص  آمخىظي الٜى

م    .(      p<0,01الٙٝشاث           )   .    5اهٍش الجذو٥ ٜس

ت التي خمّذ للخخذًش الّام مً الخفاس حاهب أٝيء خذر بيعبت جىاجش ال     ِلى ِىذ اإلاجمِى

 .(    p< 0,05الٙٝشاث خُث ) 

  ُ ت التي خمّذ للخفاس  ِىذ خش٠ت ال٢خٚذ جٝ ت التي خمّذ  ٜل  ١ان أاإلاجمِى مً اإلاجمِى

م  p < 0,001خذًش الّام ) للخ  ( . 19 -;-:)  : ( اهٍش الجذو٥ ٜس
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 : الخخذًش بّذ اإلاخٕحراث

م :   . 8الجذو٥ ٜس

 Bالمجموعة :  Aالمجموعة :  

 1 11 استهالك االفٌونات 

 0 10 استهالك مضادات االلتهاب السترٌدٌة 

اسهالك االفٌون مع مضادات 
 االلتهاب 

6 0 

   

 

 

م :   .8مخىي ٜس
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م :   .9حذو٥ ٜس

 Bالمجموعة :  Aالمجموعة :  

 2 6 االقٌاء بعد الجراحة 

 

 

م :   .9مخىي ٜس

 

 

 

 

 



65 
 

 : الجشاخت بّذ الخش٠ت مدذودًت

 بّذ ظاِت مً الجشاخت:

م :   .:حذو٥ ٜس

 Bمجموعة  Aمجموعة  

 20 11 حرٌة الحركة

 1 4 حركة معتدلة 

 0 5 تحدد الحركة

 

 

م :   .:مخىي ٜس
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 ظاِاث مً الجشاخت: 8بّذ 

م : حذو٥   .;ٜس

 Bمجموعة  Aمجموعة  

 18 6 حرٌة الحركة

 3 6 حركة معتدلة 

 0 7 حركة محدودة

 

 

م :   .;مخىي ٜس
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 ظاِت مً الجشاخت: 46بّذ 

م :   .19حذو٥ ٜس

 Bمجموعة  Aمجموعة  

 16 3 حرٌة الحركة

 6 7 حركة معتدلة 

 0 10 حركة محدودة

 

م :  .19 مخىي ٜس

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

ت هٝاه ألا     ماث الالحي خمًّ لل ٜل  ألم  ١اهذ مجمِى         فاس حاهب الٙٝشاث خِىذ اإلاٍش

 (p < 0,05   ).  م   . 11اهٍش اإلاخىي ٜس

م :      .11مخىي ٜس

       

ماث ا       ت اإلاٍش  لالحي خمًّ للخفاس حاهب الٙٝشاث مجمِى
ُ
اث أ    ٜل  أِىحن  مع٢ىاث بجِش

م  p < 0,01مْ مً خمًّ للخخذًش الّام ) باإلاٝاسهت   . 8 ( اهٍش الجذو٥ ٜس

و وبُّت أٍش ًِ هُى الى   فاس بٕن  خمْ  ال ٜل  أ٢ىاث بّذ الجشاخت ١ان اظخّما٥ اإلاع      

 الّمل الجشاحي .
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ت الخخذًش الّام ١ان اظخّما٥ م        أماداث الالتهاب و٠زل٤ الاُ٘ىهاث ِىذ مجمِى
 
ما ٠ثر ١ل

 أاظدئفا٥  ْت مِٝذ باإلاٝاسهأجشاحي ١ان الّمل ال
 
 .      )   lumpectomyذي الّادي ) وسام الث

ُ  ج  ُس        ت الخفال ٘ٝي بّن  خاالث جٝ س  بِىما ١ان الٙٛش ذ خش٠ت ال٢خٚ ِىذ مجمِى

ت الخ   واضح ِىذ    خذًش الّام وخاـت جل٤ الالحي مجمِى
ُ
ً  أ ِمل حشاحي واظْ   خُث  حشي له

٤ ال٢خٚ بعبب ألاِاٜت ِولى ؤلا ئي د  أ ً ِملُاث اظدئفا٥ أالالحي  ذختى ِى لم ذم  جدٍش حٍش

 .     lumpectomyوسم بعُي 

ت مْ بُٝت ألا ٝاسهت بحن اإلاٍشماث رباإلا       ماس اإلاخى٘ش ال في  ,ي ٘شوٛأِماس لم هجذ واث الِا

  ُ  اث ألا ٠م
 
ت اإلاع٢ ُ  دٍو ت الى  ىت بّذ الجشاخت وال في جٝ إلاُت   ٝاه ألاذ خش٠ت ال٢خٚ وال في مجمِى

 .   بّذ  الجشاخت    في الاُٜاءو    أ

مت . أفاس بىلي ِىذ خلم ًدذر و   ي مٍش

 ئ    
 
ُ  ٠بر ِذد مً الىٝاه ألاأخشصوا أ بىيعلُخ الا ن اإلاٍشماث الالحي خمًّ لّملُاث الد ت في إلا

خحن  )   ( .   p <0,001اإلاجمِى

    ًُ  لل ِفبي .ي خأالخَ جم الٙدق الّفبي ل٣ل مشض ى الخفاس ولم 
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 املناقشت :   

ت وخُذة ئ ن  ئ       م  أحشاء الخفاس بجِش
 
م باإلائت مً 5;ع٢حن اإلاالئم ٥ً الد ً  الالحي ٠ث ااإلاٍش

الث   ِلى حذو٥ الّملُاث إل مسج 
 
 أ ن  ئذي مً حاهب واخذ . حشاء الجشاخت ِلى الث

 
عاء ي مً الي

 خخذًش الّام ختى الالحي للجدخاج لم 
ُ
ً  حشي لأ  ث واظّت و٠بحرة ِلى الفذس  .حشاخا ه

ُ  أخشاص هٝاه ئ جم        ٤ ال٢خٚ  مْ ٜذسة ٜل  أت  إلا  ل احت لخ٠بر مْ أِلى جدٍش
 
ت الد ع٢ُيُت  دٍو

ت الخفاس باإلاٝاسهت مْ الخ   ٜل  أ  خذًش الّام . ِىذ مجمِى

م٢ً الخىاـل أِلى لذسحت أمٍشماث الخفاس حاهب الٙٝشاث ١ان معخىي الىعي ِىذ  ن  ئ     

 .أزىاء الّمل الجشاحي مّهً

ٜفش ِىذ مٍشماث الخفاس حاهب أش خذًخى مً الخ  ووٜذ الص   ,ٜل  أُٜاء اث ؤلاجىاجش مش   ن  ئ     

 خذًش الّام .الٙٝشاث مما هى ِىذ الخ  

اث مً ئد الخًٝ اخخاج اإلاشض ى اهب الٙٝشاث مخّذ  حفي دساظاث ظابٝت للخفاس       لى حِش

( . بِىما في دساظدىا ١ل اإلاٍشماث 5-4حشاء الخفاس  ) ئٜبل   هذئتُذاصوالم والٙىخاهُل للت  اإلا

 هجاص الخفاس .ئي مع٢ىاث ٜبل أِىاء ئخفاس حاهب الٙٝشاث دون لً الخٝىت الىخُذة للجدم  

ُ  أفي مٝابل الخفاس ٘ٛى الجاُ٘ت, لم ًدذر       ٍماث الالحي ش ت هُمىدًىام٢ُُت ِىذ اإلاي ال زباج

 ( . 19 خمًّ للخفاس حاهب الٙٝشاث  )

م الاهدؽاس الجُذ للخفاس في حهت واخذ ت,بٝاسهت مْ الخفاس داخل الجى  باإلا        ئ ,ةٔس
 

 أ ال
 
ه ه

 ( . 11( وحهت اهدؽاس الخفاس  )   Bupivacainالجىحذ ِالٜت بحن ٠ثا٘ت اإلاخذس اإلاىلعي  ) 

 

م ألا       ُ  ِشاك الجاهبُت الع  ٔس   -ث را ٌهش ئ-ت الىُٙٙت م
ُ
حاهب  ُ في الخحز ىد  للبىبُٙا١اًحن اإلا

 ئالٙٝشاث 
 

 أ ال
 
ُٙت الخ  ه ُ  ه خاَ٘ بؽ٣ل ٍُِم ِلى الٌى ُ  ىٙع ذة بّذ الجشاخت باإلاٝاسهت مْ ت الج

 (.11) تاس داخل الجىبالخف
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Lonnqvist et al    (7 وحذ خال ) حشاء ئن خاالث الٙؽل في أ٥ دساظاث في الّذًذ مً اإلاشا٠ض

ت هجىجم ِى والاخخالواث التيالخفاس حاهب الٙٝشاث   ٜل  إلاثُالتها أال بل بخىاجش  معاٍو

 لاُل . بحن ألا و أ تو داخل الجىبأ٘ٛى الجاُ٘ت  الخفاس  اإلاؽاهذة في

ذ اهب الٙٝشاث بدٝىت حخفاس لا ن  ئ      الخفاس  ٜفش مًأواخذة ظهل الاحشاء و ٌعخٕٛش ٜو

 حاهب الٙٝشاث مخّذد الخًٝ .

Welts et al     (5  : ٜا٥ )فاس حاهب الٙٝشاث اإلاخّذد الخًٝ جٝىُت الخ ن  أىلت اإلاؽهىسة اإلاٝ ن  ئ

حر  أا و ماهً أ٠ثر أ لخفاس حاهب ِلى جٝىُت ا يلو  ألّام جىىبٞ بؽ٣ل خذًش اا  لل٣لٙت مً الخ  ٠ثر  ج٘ى

ٜذسة  بلى حاهئ  ٜل  أم إلاا لهزا الاحشاء مً اخخالواث ٍِأ٘ائذجه  ن  ئر ئالٙٝشاث بدٝىت واخذة 

 ٘مل . أؽ٣ل له باإلاٍشن ِلى جدم  

 مً الفّب ِلُىا ٘هم ِذم الاهخمام ال٣افي بهزا الخفاس .في الخُٝٝت    

الخفاس حاهب الٙٝشاث  ن  اصي والخخذًش ٘ٛى الجاُ٘ت ٘سي للدع٢حن الجهاىى  في اإلاعاس الخ      

ن اإلاذِىم  مً هفىؿ ال٢خب ال  واْٜ في ال٘ش
ُ
ِلى  ها جمش ج  اىاٜؾ الخخذًش الىاحي ٘تي ِىذما ج

 ٥ حّلُٞ ـٕحر  واـٙحاهب الٙٝشاث مً خال الخفاس 
ً
اه ئ ت م مً ً   ن  أباالحشاء الخىحر ,بالٔش

ذث الّذًذ مً الذساظاث الخذًثت 
 
 ( .7اإلامحزة لهزه الخٝىُت  )  ةالٙائذأ٠

  ن  أذَسغ  مْ هزه الخٝىُت ظهلت الخ      
 
ت الد دُت  إلا٣ى  اإلاّ٘ش هاث  وخذود الخحز  حاهب ؽٍش

ت و٠زل٤ ال   اٗ مً وبِب جخذًش خبحر .ش ؼئمً وحىد  بذ  الٙٝشاث لشوٍس

( في الخحز حاهب الٙٝشاث بذون   bupivacainاء ًٝىم بدًٝ اإلاخذس اإلاىلعي ) وب  بّن ألا     

ت اخخباس  بّذ السخب بدزس  والخ     و ظائل دماغي .أذ  مً ِذم  وحىد دم ٠أاحشاء حِش
 

 أ الا
 
ىا ه

ت اخخباس  ًإدي ش اظخّما٥ البىبُٙا١اًحن مْ الابِىٙ ن  أوّخبر  ادة ألا ئًٍ اإلاعبٛى بجِش مان لى ٍص

جى    ( . 11ذة ) ب الاخخالواث الٝلبُت الٕحر مخّم  للخفاس حاهب الٙٝشاث ٍو

 مىس اإلاهم  مً ألا     
 
٤ البا٠ش مً الع  ساظت هى الخ  م٢ً مالخٍتها في هزه الذ  أي شة الت  ت واإلاإز ش  دٍش ٍش

ماث الالحي خمًّ للجشاخت ِلى الثذي ج  للمٍش
 
ت دذ الخفاس حاهب الٙٝشاث ورلل٤ بعبب ٜل
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٤ ال٢خٚ  , هزا ألا ٤لم ِىذ جدٍش ٘خه ممشلاث الجىاح ٢ً جٝذًشه ِش  البا٠ش والزي ال ًم الخدٍش

 أب
 
 ٘ائذة ٍُِمت .رو ه ه

 مىت ,بعُىت و١اُ٘ت .آفي الجشاخاث ِلى الثذي هى جٝىُت وخُذ الخًٝ حاهب الٙٝشاث الخفاس 

ٞ اإلاخارا وُ       ذ مم٢ً مْ جأن ًىجض الخفاس بأّاون ًم٢ً حذ الٍٙش محن حع٢حن مالئم أٜفش ٜو

 وصخى با٠ش مً اإلاهذئاث الالاُ٘ت  .

ت البا٠شة مً ا وام٣اهُت الخش٠جشً اجى  ٜل  أالجاهبُت للخفاس حاهب الٙٝشاث   ِشاكألا  ن  أبما      

ش   اخذًش الّام ٠٘ثر مً الخ  أالعٍش
 
٘مل وٛش أً اهب الٙٝشاث ١ىاخذ محل الخفاس ىا هٙم  ه

 الخخذًش الىاحي في الجشاخاث ِلى الثذي .

 ص  ال ن  ئ     
 
ل  ت الخاحت اخى البا٠ش ٜو

 
 حاهب الٙٝشاث  فاس خالىاث بّذ الجشاخت ججّل لى اإلاع٢

  احشاءفي  امىاظبً 
 
 ذي في اإلاشا٠ض الاظدؽٙائُت . الجشاخاث ِلى الث
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 :ميةالعال راساتالد   مع المقارنة
 

 أاث مخخلٙت حّخبر دساظ هىاٟ ِذة 
 
ظخخذام الخفاس حاهب الٙٝشاث وخُذ ئ ه مً اإلام٢ًه

ت  ُ  مان للّذًذ مً ؤلا أبالجِش  (. 66)  تحشاءاث الجشاخ

ذؼاسدظىن أن  الخفاس حاهب الٙٝشاث هى الخفاس الزهبي مً احل الجشاخاث ِلى   اِخبر  ٍس

 .67 )حهت واخذة ) 

  -  
ً
ولُت باظخّما٥ الخفاس حاهب جاسب ألا زبدذ الخ  أ DUK University Medical Centerا في خذًث

فش ٘ترة ؤلا ثُان وؤلاالٙٝشاث في حشاخاث الثذي   ٘ائذة ٠بحرة في الخٝلُل مً الٕ  ظدؽٙاءُٜاء ٜو

(9-1:) . 

 : 2000الذساظت الاولى 

Pusch F, Freintag H, Weinstabl C, Obwegese R, Hurber E          68دساظت ِلى  أحشوا 

مت ٙت مً  جٝعُمهً الى م  , جمٍش
 
خحن: ألاولى مإل مٍشمت خمًّ للخخذًش الّام, ُ٘ما   42مجمِى

ت الثاهُت مً  ٙذ اإلاجمِى
 
ً  ِملُاث  44جأل ذ له حٍش

ُ
مٍشمت خمًّ للخفاس بدٝىت واخذة. وأ

حشاخُت ِلى الثذي جشاوخذ بحن اظدئفا٥ ٠خلت زذي ختى اظدئفا٥ زذي ١امل مْ ججٍشٚ 

 الابي.
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  Acta Anaeshtesiol scand اظم اإلاجلت

خ  م٣ان و جاٍس

 الذساظت

 - USالىالًاث اإلاخدذة  -  1999آب 

ذ الزي اظخٕٜش الىدُجت هى مً أسبّت الى حعْ  احشاء الخفاس  هالٜى

ذ الاوّاػ مً الخخذًش  في الخفاس حاهب الٙٝشاث دٜائٞ, ٜو

  فش.ٜا١ان 

اهذ أٜل  الالم, الاُٜاء و الخاحت الى اإلاع٢ىاث بّذ الجشاخت ١

لخفاس حاهب الٙٝشاث, جدذد اإلاٍشماث الاحي خمًٕ لِىذ 

ٝي ِىذ  , ٘و ماث  % 7خش٠ت الفذس ١اهذ أٜل  مً اإلاٍش

 الخفاس لم ٢ًً مالئًما.

 

  :الخالـت

ّذ  خُاًسا  ٌُ ان  الخفاس حاهب الٙٝشاث بدٝىت واخذة ِلى معخىي الٙٝشة الشابّت 

ًدا ٠بذًل للخخذًش الّام  في الجشاخاث ِ  لى الثذي ِىذ اليعاء.مٍش

 :2010الذساظت الثاهُت  

ْ  Clinical Trial.gov – Well Medical College Of Cornal اظم اإلاٜى

University 

خ  م٣ان و جاٍس

 الذساظت

ىسٟ-الىالًاث اإلاخدذة  – 2010آراس   -هٍُى

ة اإلا٣ىر با٥  الىدُجت  PAC (Postالخفاس حاهب الٙٝشاث ًإدي لخٝلُل مذ 

Anestheasia Care Unite)     و جٝلُل ا٥  VAS                            

  (VAS = Visual Analog Scale Scores)  مْ الخخذًش الّام 
ً
مٝاسهت

ِىذ اإلاٍشماث الالحي خمًّ للجشاخت ِلى الثذي. و ٜذ جم  الخٝلُل 

ت بّذ الّمل الجشاحي و الخٝلُل   ُ مً اظخّما٥ اإلاع٢ىاث اإلاىسُ٘ي

 مً الاُٜاء.
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 :2003الذساظت الثالثت 

ْ  PUP med اظم اإلاٜى

خ الذساظت  Nov 2003 20 جاٍس

ٝت  أو الخخذًش الّام في الجشاخاث ِلى  PVBمٍشمت خمًّ ٥  60 الىٍش

الثذي و جم  جُُٝم الدع٢حن و الاُٜاء و اإلا٣ىر في اإلاعدؽٙى ما 

 بّذ الّملُت.

ً في  PVBان  اظخّما٥ ا٥  الىدُجت جخُٙٚ ألالم بّذ جشا٘ٞ مْ جدع 

الّمل الجشاحي والخٝلُل مً الاُٜاء واإلا٣ىر في اإلاعدؽٙى 

الخخذًش الّام الالحي خمًّ للجشاخاث  اثمٍباإلاٝاسهت مْ مش 

 ِلى الثذي.

 

 

 

  :الخالـت

ام س و جُُٝذ الخش٠ت و الخاحت الى اإلاع٢ىاث اإلاى VAS  ن ُٜم ا  ً ُ٘يُت في الثالر أ

ماث الالحي  ى مً احشاء الّمل الجشاحيألاول ١اهذ اٜل بؽ٣ل ملخًى ِىذ اإلاٍش

 (P<0,05)خمًّ للخفاس حاهب الٙٝشاث باإلاٝاسهت مْ الالحي خمًّ للخخذًش الّام 

ِىذ اإلاٍشماث الالحي  خمًّ لل  (%93)ِذد اإلاٍشماث الالحي لم ًخُٝأن ١ان أ٠بر 

PVB  (%67)مً اإلاٍشماث الالحي خمًّ للخخذًش الّام (P<0,05)  

١ان أٜل  )خىالي ًىم( باإلاٝاسهت مْ الالحي  PVBٍماث الالحي خمًّ لل و م٣ىر اإلاش 

 . (P<0,01)خمًّ للخخذًش الّام )خىالي ًىمحن( 

 

ـ  ائج الت  خالى   ان    لذ لها الذ  ي جى
 

خائج االساظاث الث بت حًذا مً الى  لذ لتي جىـزت ١اهذ ٍٜش

 .لها دساظدىا
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 ىصياث و املقترحاث :الخ

 ٝت جخذًشٍ   الٙٝشاث حاهبخفاس اِخباس ال ألاوعب خاـت  ت و ٜذ ج٣ىن الخل  ت هام  وٍش

 . ِلى الثذي  حشاخاث  ىذ اإلاشض ى الزًً ٌّاهىن مًِ

   ب الض  جذٍس
 

الٙٝشاث  حاهب خفاس ال ىِل خذًش و ؤلاوّاػالخ   اخخفاؿب مالء وال

 .وصٍادة زٝا٘تهم

 ىائذها أ٠ثر مً  ن  ئ ذ ٘و  واتها.اخخال هزه الخٝىُت لِعذ ـّبت وال جمُْ الٜى

 . ٝت  حشجُْ ألاوباء اإلاماسظحن لالخخفاؿ ِلى هزه الىٍش

  
 

ه لزل٤ ج٣ىن ١لٙت الخخذًش الّام جٙٛى ١لٙت الخخذًش الىاحي بأهىاِ  هيس ى أن  ًجب أال

ى٣ىبت و٠زل٤ في صمً امُت والٙٝحرة واإلالت في البلذان الى  مٙم   أهىاُ هزا الخخذًش 

  ,الخشوب
 
حر ئلا٘ت ئلى اٞ بالخ  لعبب ًخّل ذها إلاضاًا الهُمىدًىام٢ُُت التي جإٍ  ٘ى

 ساظاث اإلاخخالُت .الذ  

  و٠زل٤  لذي اإلاشض ى روي الخىىسة اإلاشجّٙت  الٙٝشاث حاهبخفاس ؼشح محزاث الًجب

 أل  أو الاخخالواث بّذ الجشاخت  يللجشاخحن ظىاء مً خُث الثباث الهُمىدًىام٣ُ
 
ه ه

ٞ  ختى هزه اللخٍ  الخجاوب أ ت لم هل
 
 .مً ٜبلهم  شجُْ ال٣افيو الد

 اسهت بُنها وبحن بُٝت وٛش الخخذًش الىاحي خُث جخمخْ لمٝالُٝام بذساظاث الخٝت ل

خخالواث مْ ٜذسة حع٢ُيُت ا ٜل  ها أ٠ثر زباجُت هُمىدًىام٢ُُت وأج  منها أت  بٙىائذ حم  

 . ٠ثر مؽابهت او ٜذ ج٣ىن أ

 والخمذ هلل سب الّاإلاحن
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