
شلل ضفيرة عضدية



.حيةوالدة2.5/1000-0.3بـتقدرالعضديةالضفيرةاعتاللحدوثنسبة•

الكتفوالدةعسرةعنوالناتجstretchالضفيرةفيتمططعنعبارةهياألذيةآلية•
.نفا ًعأشدالمناوراتكانتكلماأكثررضإلىتؤديالتيالجنيناستخالصومناورات

.االصابةامتداد-2المصابةالجذورنوع-1:علىاإلصابةشدةتعتمد•



:عوامل الخطورة 

للجنينالكبيرالحجم•

علىلمطبقاالشدنتيجةالضفيرةمنالسفليالجزءفيتمطيطإلىيؤدي:المقعديالمجيء•
.تبعيدبوضعيةوالذراعالجذع

المطبقنبيالجاالشدنتيجةالضفيرةمنالعلويالجزءفيتمطيطإلىيؤدي:القميالمجيء•
.العنقعلى

الجنينرأسبروزخاللمنالكتفوالدةعسرةمالحظةيمكن:الكتفوالدةعسرة•
.والديةالالقناةعبرالتقدمفيالكتفينفشليعكسالذياألمرالمخاضخاللوتراجعه

العضديةالضفيرةباعتاللمصابلطفلسابقةوالدة•

.المديدالمخاض•





:لتصنيف

:فئات4ًوًهوًعلىً•

ً (ً:C5-6ً)إصابةًالجزءًالعلويًمنًالضفيرةً.1 .الفئةًاألكثرًشيوعا

:تالحظًمنًخاللًوجود•

ضعفًفيًمبعداتًالكتف•

ضعفًالمديراتًالخارجيةًللكتف•

ضعفًعاطفاتًالمرفق•

ضعفًباسطاتًالرسغ•

بالشللً• (.لقائيةضعفًاالست)ً+ًالعضلتانًفوقًالشوكًوتحتًالشوكًاألكثرًتأثراً 



الضعفًالسابقًًباإلضافةًإلى(ً C5-6-7)إصابةً.2ً
ضعفًبسطًالمرفق•
.ضعفًمقرباتًالكتفً•

:الجزءًالسفليًمنًالضفيرةًالعضديةً(C8-T1ً)إصابةً.3ً

ماًتوجدًلوحدهاً• .نادراً 
شللًعضالتًاليدًوالساعد•
مشلولةًقبيةركماًتكونًاألجزاءًالتيًتعملًبالسلسلةًالوديةًال• .أيضاً 

:إصابةًكاملًالضفيرةًالعضديةً.4ً
ورًشللًكاملًحسيًوحركيًفيًكاملًالطرفًوذلكًبسببًاألذيةًالشديدةًفيًكلًجذ•

.الضفيرةً



ً –بشللًاربً (C5-6)سمىًأذيةًالجذورًالعلويةً• وهيً%(90ً)دوشينًهيًاألكثرًشيوعا
تمتلكًأذية.ًكالمبكهفتسمىًبشللً (C8-T1)أماًأذيةًالجذورًالسفليةً.ًتملكًاإلنذارًاألفضل
ً األسوءكاملًالضفيرةًاإلنذارً .ولكنهاًاألقلًشيوعا



:اتًتمًوضعًتصنيفًآخرًلشللًالضفيرةًالعضديةًبحسبًدرجةًاإلصابةًالعصبيةًإلىًثالثًدرج

.1Neuropraxiaاألذيةأشهر3-2مدةيستغرققدولكنهكامال ًعادةالشفاءيكونوهناالعصبارتجاج
.يالمحيطالتنكسهنايغيبواإلشارةنقلتوقفيسببمماللميالينالمنتجالعصببغالف

.2Axonotmesisليمةسخارجيةأنسجةمعلكنتاممحيطيتنكسمعالعصبيةالمحاورأذيةعنعبارة
تيجةالنيحسنأنيستطيعتداخليوجدوالمتوقعالشفاء.العفويالتجددلحدوثبالدعمتزود

.3Neurotmesis(ملالكاالقطعاوالجذورانقالع)الداعمةواألنسجةالعصبيةالتراكيبأذيةتشمل.

تصيبقدوالعصبيةاألذياتمنالمختلفةاألنواعتشملالعضديةالضفيرةفيالتمطيطأذياتمعظمإن•
يؤديلذيااألمرالعصبحولماتليفبحدوثتتسببقدالمحيطيةالداعمةاألنسجةوأذية،متعددةمواقع
.بطيءشفاءإلى

للشفاءسيئإنذارلديهمالعلويةالجذوربانقالعالمصابيناألطفالإن•





:التظاهرات السريرية 

نقصًفيًالحركةًالعفويةًللطرف•

روًفيًيغيبًمنعكسًمو.ًًعدمًتناظرًمنعكسًموروًأوًعدمًتناظرًفيًمنعكسًمقويةًالعنقً•
شهور6-3عمرً

يغيبً .  graspفيًإصابةًالجزءًالسفليًمنًالضفيرةًقدًنالحظًغيابًمنعكسًالقبضً•
.شهور4-2منعكسًالقبضًفيًعمرً

T1فيًنفسًالطرفًتشيرًإلىًأذيةًالجذرًالوديًهورنرإنًوجودًمتالزمةً•

Miosisتقبضًحدقة+ Ptosisإطراقً /• /Enopthalmosَخَوص +





:العنيفةالوالدةحاالتفي

بالعصشلل+الصوتيالحبلشللمعالحنجريالعصبأذية+الرأسيالدمويالورم•
.الوجهي

وكسوروةالترقكسورتشفى).األخرىالطويلةوالعظامالعضد،الترقوةكسورتشاهدقد•
كونيفغالبا ًالشهرعمربعدالحركةتحدداستمروإذايوم21خاللللعضدالقريبالمشاش
(.العضديةالضفيرةشللهوالسبب

الشقيلالخزيترافقال)العضديةالضفيرةاعتاللمعالدماغيالشلليترافقمانادرا ً•
(.العضديةالضفيرةاعتاللمعالتشنجي

شللعنمييزهتويتمالطرقفيالكاذبللشللسببا ًالقيحيالكتفمفصلالتهابيكونقد•
.النتاناعالجبعدالشلللشفاءباإلضافةيزالجهاالمرضعلىاألدلةخاللمنالضفيرة



الطرفًالعلويً/ًإربًدوشينً  C5-6/الطفلًالمصابًبأذيةًالجزءًالعلويًمنًالضفيرةً•
:بوضعيةً

ذرًكبًالساعدًوعندماًيكونًالج+ًعطفًالرسغً+ًبسطًالمرفقً+ًدورانًداخليً+ًتقريبً
ً   C7العصبيً ستكونًباسطاتًالمرفقًأيضا مصاباً  .ضعيفةأيضاً 



المخلبيةيدوالاستلقاءوبوضعيةضعيفةأيضا ًاليدتكونللضفيرةالكاملةاألذيةوفي•

(Claw hand – Intrinsic minus hand)

.الضفيرةمنالسفليالجزءإصابةفيشديدةلليدالحسيةاإلصابةتكونقد



Prognosisاإلنذار 

من%50لديهمالتامالشفاءنسبةكانتالوالدةمنذمتابعتهمتمتالذينالمرضىإن•
.الحاالت

رصةفلديهمشهورالثالثةعمرفيالمرفقعطفلديهميشفىالالذينالرضعأنوجد•
فيرةالضشللمرضىلدىالجراحيالتداخللوقتبالنسبةأما،التامللشفاءضعيفة
زيادةفييةموثوقأكثرهيالمتأخرةالترميميةالجراحيةالتداخالتبأنتبينفقدالعضدية
.الطرفوظيفة



:التشخيص التفريقي 

التيًتتظاهرًانفصالًالمشاشًالقريبًللعضدًو–كسورًالعضدً–كسورًالترقوةً:ًلدىًالوليدً•
.بنقصًفيًالحركةًالعفويةًللطرفً

.ذاتًالعظمًوالنقيًالحادةً–التهابًمفصلًالكتفًالقيحيً:ًلدىًالرضعً•

Child abuseلدىًالطفلًالمضطهدًواألذياتيجبًنفيًالكسورً•

ذهاًبعينًإنًاألورامًالتيًتصيبًالنخاعًالشوكيًأوًالضفيرةًالعضديةًنادرةًولكنًيجبًأخ•
.االعتبارًإذاًكانًهناكًترديًفيًوضعيةًالطرفً

.التشوهاتًالخلقيةًللضفيرةًالعضديةًنادرةً•



:الضفيرةًالعضديةًأذياتيتضمنًتقييمً

الفحصًالسريري•

البسيطةالشعاعيةًالصورً•

التشخيصيةًالكهربائيةًالدراساتً•

الظليلالنخاعًتصويرً•

•CT /MRI.



INITIAL TREATMENTالبدئيةالمعالجة 

إلىSleeveبكمبتعليقهأوالجسمإلىبضمهمبدئيا ًالمصابالعلويالطرفحمايةيجب•
.األولىالعديدةاألسابيعخاللالقميص

Rangeالحركيالمدىضمناللطيفةبالتمارينالبدءيجب• of motion (ROM)حالما
قفعوتبسرعةيتطورالعضليالتوازنعدمأنحيث،تحملهاعلىقادرا ًالطفليكون

.باكرا ًالمفصليالتالؤموعدمالتشوهحدوثفييساهمالرخوةاألنسجة

.والمفاصلالعضالتفيالتقفعاتمنعهوالبدئيةالمراحلفيالعالجهدفإن•

ويالعلالطرفمفاصلكلفياإلمكانقدركاملمنفعلحركةمجالعلىالحصوليجب•
التامطالبس–للساعدالتامواالستلقاءالكب–والرسغلألصابعالتامالبسط:وخاصة
.للكتفالتامالخارجيوالدورانالتامالتبعيد–للمرفقالتاموالعطف





:والمتابعةالتقييم 

وإنفاء،الشنموذجلتحديدوذلكالوالدةبعداألولىاألشهرخاللالمتكررةللمراقبةحتاجن•
ياريمعأمرهوالمنفعلالخارجيالدورانعلىالحفاظوخاصةالكتفحركةلمجالاالنتباه
.وهام

الكتفاستقصاءفيجبPASSIVEالمنفعلالخارجيللدورانمفاجئفقدانهناككانإذا•
.للكتفخلفيخلعأوخلعتحتوجودعدمأووجودلتحديدالصوتيةفوقباألمواج

لعالجثبيتالت/التقفعتحريرأوتمطيط/المفتوحأوالمغلقلردباالخلعوتحتالخلعيعالج•
.للكتفالخلفيةالثباتيةعدم



المضاعفات

.ًالمفاصلتيبسً•

.العصب،ًوقدًيصبحًمزمن اأذيةًينتجًذلكًمنً.ًاأللم•

رًيشعأوًاإلصابةًمنًدونًأنًخطرًللحرقًالشعورًفيًالذراعًأوًاليد،ًممكنًفقدً.ًالخدر•
.المريض

ئامًبعدًتتجددًاألعصابًببطء،ًويمكنًأنًتستغرقًسنواتًعديدةًلاللت.ًالعضالتضمورً•
.العضالتًالمصابةضمورًخاللًتلكًاألثناء،ًقدًيؤديًعدمًاالستخدامًإلىً.ًاإلصابة

خلعًأوًتحتًخلعًوممكنًتنكسًوتسطحًبرأسًالعضد:ًفيًالكتفأذيات•

.بعضًاألشخاصًبضعفًأوًشللًدائمًفيًالعضالتيشعرً.ًدائمةإعاقةً•





الجراحةألخذيشيرشهور3بعمرالرأسينذاتأوالداليةشفاءعلىدليلوجودعدمإن•
.االعتباربعين

/وعضالتأعصابتخطيط/كهربائيةتشخيصيةدراسةبإجراءنقومشهور4بعمر•
.بعدتشفىلمالتيالعضالتتعصيبلعودةمبكردليلعنللبحث

.سنةا–شهور4عمرفيعادةيكونالعضديةالضفيرةعلىالجراحيالتداخلإن•

عودةمرحلةخاللمالئمبشكلمردودا ًالكتفعلىنحافظأنواألساسيالهاماألمر•
.الحركيالتعصيب



LATE TREATMENTالمعالجة المتأخرة 

بعينألخذايجب,للكتفالعضليالتوازنعلىللحفاظكافيغيرالحركيالشفاءكانإذا•
يحدثأنقبلالخارجيةللمديراتالعضليوالنقلللتقفعاتالمبكرالتحريرإجراءاالعتبار
.المفصليالتشوه



RESIDUAL DEFORMITIESلتشوهات المتبقية 

علىأقلكلوبشالشفاءودرجةاألذيةنوععلىالكتففيالمتبقيةالتشوهاتتعتمد:الكتف
/ROM/الحركيالمدىتمارينإجراءفيوالمريضاألهلاجتهاد

:الشائعةالتقفعيةالتشوهاتأشكال•

تتمثل.مفصليةتشوهاتبدونأومع:(شيوعا ًاألكثر)للكتفداخليدورانوتقريب1.
ليدلظيفيالوالحركيمدىمنالطفليزيد،الحركيالمدىفيبتحددالطفلعندالشكوى
لشللديتؤالكتففوقالعصبإصابةإن.الجانبيةالجذعوحركةالقطنيالبزخبفرط

دعمالوضعفالخارجيالدورانلفقدانيؤديمماالشوكوتحتالشوكفوقالعضالت
.الداليةللعضلةاألماميالقسمفيتقفعيوجدوقد،الخلفيالمحفظي



إجراءًحيثًيظهرًلدىًالمريضًتجنحًالكتفًعند:ًلكتفلوحًالوًدورانًخارجيًتبعيد2ً.
جيدةًماًتكونًحركاتًرفعًاليدًفوقًالرأسًعادةً Puttiعالمةًمحاولةًالدورانًالداخليً

.يانا ًميالنًالكتفًوالتجنحًالثابتًللكتفًغيرًمقبولًأحمنالمنظرًالجماليًولكنً

بوجودًتحتًخلعًخلفيًلرأسًالعضدفقدانًبسطًالكتفإن3ً.  ً منًالجوفًقدًيكونًمرتبطا
بوظيفةًالقسمًالخلفيًللعضلةًالداليةً  ً .العنابيًأوًمرتبطا





:المرفق

عاطفاتتكونايةالبدفي.العضديةالضفيرةاعتاللفيشائعبشكلبالعطفالمرفقتقفعيحدث•
FLAILرخوةالمرفق

.التقفعإحداثفيوتساهمالمرفقباسطاتفيضعفإلىتؤديC7إصابةأنكما•

تقفعمعالجةمنتجعلالمفصليبالتشوهمتبوعةللعاطفاتالزائدالشدوالعضليالتوازنعدمإن•
الهيكليالنضجسنفيأكثرأو°70إلىيصلبحيثالتقفعيزدادقد.صعبا ًأمرا ًبالعطفالمرفق

.

.للتشوهجزئيتصحيحوإحداثالتشوهشدةتخفيضفيسنواتعدةخاللالليليالتجبيريساعدقد•

تلكمنأكثرC7-C8تصيبالتيالضفيرةاعتالالتفيالكعبرةلرأساألماميالخلعيالحظقد•
.لمرفقافيثابتعطفإلىتؤديوالرأسينذاتبقوةشدمعتترافقوالتيC5-C6تصيبالتي

.المكبرةلرأسأماميخلعإلىتؤديالمرفقبسطمحاوالت



:المعصم

ةدرجوعلىالضفيرةإصابةمستوىعلىتعتمدالمعصمفيالمالحظةالتشوهاتإن•
.الشفاء

الرسغلباسطةC7تعصيببقاءمعو،الرسغبسطفينقصالىتؤديC6إصابةإن•
.للرسغزنديانحرافيوجدقد,الزندية

المفصلفيثباتيةعدمتسببوقدمقاومغيرالستلقاءيؤديالسفليالضفيرةاعتاللإن•
تطلبيقدللمعصمالكبواالعتدالوضعيةعلىالحصولو.البعيدالكعبريالزندي
رأسالاستئصمعالبعيدالكعبريالزنديالمفصلفيالضغطإزالة–عظميخزعإجراء
الزند



HAND:اليد

.لحسيواالحركيالضعفبسببسيئةوظيفيةنتيجةإلىتشيراليدإصابةوجودإن•

النقالعرةالكبيالنسبةبسبباحتماال ًأقلوالخارجيةالداخليةالعضالتوظيفةشفاءإن•
.لةوالعضاآلفةبينالكبيرةالمسافةوبسببالسفليةالضفيرةآفاتفيالجذور





العالج الوظيفي في شلل الضفيرة العضدية

اتًاللعبًتطلبًالمعالجةًالوظيفيةًلمساعدةًاألطفالًفيًالمشاركةًاألكبرًواألفضلًلنشاط•
.والحياةًاليوميةًوتحسنًالتطورًالروحيًالحركيًبذلك

اسبةًمعًعمرهًالمعالجًالوظيفيًيقومًبتقييمًالنقصًفيًالمشاركةًفيًنشاطاتًالطفلًالمتن•
.ويضعًخطةًلمساعدتهًلكسبًهذهًالمهاراتًخاصةًفيًاألكلًواللبسًواللعب

ضاًوصفًاألجهزةًالمساعدةًوالتعليمًعليهاًلمساعدةًالطرفًالمصابًعلىًأداءًافضلًوأي•
.الطرفًالسليمًللحصولًعلىًأفضلًوظيفة



:النشاطات المتبعة من العالج الوظيفي في شلل الضفيرة العضدية

الحملكانوكلماالعلويالطرفمنالمصابةالجهةعلىجسمالوزنتحملتجعلهاالتيالنشاطات•
.أفضلكانكلماأكبرالعلويالطرفعلى

.عموماكامالوالطرفخاصةالكتفوحزامللكتفالتقويةيساعدانوالدفعالسحب•

.ينالتمرمنأشكالوعدةمحاوالتعدةالمريضإعطاءويجبالتقويةتمارينمنوالحبوالزحف•

.لالطفوقدرةعمرمعيتناسبأنويجبجيدتمرينأيضاوترتيبهاالكبيرةاأللعابحمل•

.للجذععامبشكلالتوازن•

.المصابةبالجهةاأللعابومسكرمي•

.الفراشعلىالجسموحمايةالقفز•

الجذعتثبيتمعالرأسأعلىمنوتسليمهاألشياءالتقاط•



.العلويينبالطرفينوالدفعالسكيتباستعمالالزحف•

محاولةدعنمتعاكسبشكلللسحبمعاالطرفينواستعمالوالمعجونالعلبفتحنشاطات•
.الفتح

لىعيساعدوالمدوالعصربالدحرجةالمعجونوتشكيلوالضغطللقطأدواتاستعمال•
.الطرفينمنوالمشاركةالحركةوالتخطيطالتقوية

األشياءوضعوأيضامرتفعةمنطقةعلىباليداأللواناستعمالأومعلقلوحعلىالكتابة•
.الرأسمنأعلىرفأوسلةفي







شكرا لكم
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