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 1-1شبکه بازویی

شبکه بازویی را میتوان به ریشهها ،2تنهها ،3انشعابها 4و طنابها 5تقسیم کرد.

ریشههای  C5و  C6با هم یکی شده و تنه فوقانی 6را میسازند .ریشههای  C7به تنهایی امتداد یافته و به تنه
میانی 7تبدیل میشود ریشههای  C8و  T1نیز با هم یکی شده و تنه تحتانی 8را ایجاد میکنند .سپس هر تنه به انشعاب
قدامی و خلفی تقسیم میشود(.)1
ریشهها ،تنهها و انشعابات شبکه بازویی در قسمت تحتانی مثلث خلفی گردن (سوپرا کالویکوالر )9قرار دارند.
انشعابهای قدامی تنههای فوقانی و میانی با هم یکی شده و طناب خارجی 10را میسازند .انشعاب قدامی تنه تحتانی تحت عنوان
طناب داخلی 11امتداد مییابد و انشعاب خلفی هر سه تنه به هم پیوسته و طناب خلفی 12را میسازد (شکل .)1()1-1
در انتها طنابها به شاخههایی تبدیل میشوند که هفت شاخه از آنها وارد بازو میشوند و اعصاب بازویی را میسازند .طنابها در
آگزیال و در اطراف شریان آگزیالری (ناحیه اینفراکالویکوالر )13قرار دارند .هر سه طناب شبکه بازویی در باال و خارج قسمت اول
شریان آگزیالری قرار دارند .در قسمت دوم شریان هر طناب متناسب با نام خود در قدام ،خلف و داخل شریان قرار میگیرد(.)2
 2-1شاخههای قسمتهای مختلف شبکه بازویی

شکل  :1-1تقسیمات شبکه بازویی.
1. brachial plexus
2. root
3. trunks
4. division
5. cord
6. upper trunk
7. middle trunk
8. lower trunk
9. supraclavicular
10. lateral cord
11. medial cord
12. posterior cord
13. infraclavicular
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 5-1طناب خارجی (طرفی) (شکل )2-1
 عصب پکتورال خارجی (  C5و C6و) C7
 عصب موسکولوکوتانئوس C5( 1و  C6و )C7
 ریشه خارجی عصب مدین ( C5و  C6و  C7و C8و )2() T1
عصب پکتورال خارجی :به عضله پکتورال ماژور عصبدهی میکند (شکل .)6-1
 6-1طناب داخلی (شکل )2-1
 عصب پکتورال داخلی ( C8و )T1
 عصب جلدی داخلی بازو ( C8و )T1
 عصب جلدی داخلی ساعد ( C8و )T1
 عصب اولنار ( C7و  C8و )T1
 ریشه داخلی عصب مدین ( C5و  C6و  C7و C8و )T1
عصب پکتورال داخلی :پس از عصبدهی و سوراخ کردن عضله پکتورالیس مینور به عضله پکتورالیس ماژور عصب
میدهد (شکل .)2()6-1

شکل  :6-1عصب پکتورال داخلی عصب پکتورال داخلی پس از عصبدهی و سوراخ کردن عضله پکتورالیس مینور به
عضله پکتورالیس ماژور عصب میدهد .عصب پکتورال خارجی به عضله پکتورال ماژور عصبدهی میکند.

1. musclocutaneous
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تعداد خیلی کمی از مردم به ریکاوری  %100میرسند .پیشرفت میتواند توسط تعدادی از عوامل محدود گردد:
بافت اسکار :بافت اسکار می تواند از رشد دوباره و عبور فیبرهای عصب جدید جلوگیری کند .بافت اسکار بیشتر باعث
سردرگمی بیشتر عصب در انتخاب غالف میلین خود میشود(.)8
سن :کودکان میتوانند ریکاوری بیشتری را انتظار داشته باشند ،به خصوص قبل از  6سالگی .بعد از  20سالگی ریکاوری
کاهش مییابد .با افزایش سن احتمال ریکاوری کاهش مییابد و بعد از  50-60سالگی بسیار اندک است.
سطح و نوع آسیب :منظور میزان آسیب عصب میباشد .آسیب عصبی بیشتر ،نتیجه بدتری دارد .این بدین معنا م ی
باشد که هر چه آسیب گسترده تر و سطح آسیب در بازو باالتر باشد ،ریکاوری و نتایج بلند مدت ضعیف تر خواهند بود.
آسیبهای دیستال پیش آگهی بهتری نسبت به پروگزیمال دارند چون قسمت دیستال قبال نزدیک عضالت عصبدهی
شده قرار داشته است .اگر زمان رژنره کوتاهتر و دسترسی سریعتر به صفحههای انتهایی وجود داشته باشد ،بنابراین درهم
ریختگی فاسیکولها را قبل از آسیب عصب محدود میکند .عالوه بر این ،خطای تغییر فاسیکوالر (بد راستایی فاسیکوالر)
در صدمات پروگزیمال بیشتر است %6 ،از فیبرهای حسی مدین باالی آرنج هستند و  %94در مچ هستند .برای عصب اولنار،
 %35از فیبرهای حسی باالی آرنج هستند و  %65در مچ هستند .تروما شدید موجب صدمات عصب و بافتی وسیع تر می
شود و ساختارهای داخل عصبی صدمه دیده بیشتر در معرض تروما شدید (له شدن ،1کنده شده )،2و صدمات همراه (صدمات
واسکوالر ،کوفتگی بافتهای مجاور) هستند .بنابراین شرایط التیام عصبی اطراف بدتر میشود .صدمات بریدگی 3ریکاوری
حسی و حرکتی بهتری نسبت به کنده شده و له شدگی دارند.
تاخیر در ترمیم :مداخله اولیه زود هنگام ضروری است (به خصوص برای صدمات ساندرلند سه و چهار) .زمان عمل
جراحی یک فاکتور مهم در دوره ریکاوری عصب حرکتی است .در صورت وجود تاخیر کمتر بین زمان آسیب و ترمیم عصب،
ریکاوری حرکتی بهتر خواهد بود .ریکاوری حرکتی بهتر در ترمیم شش ماه بعد از آسیب داریم(.)8
مدیریت در واحد تخصصی :مدیریت بیمار با صدمه عصبی در یک واحد میکروسرجیکال تخصصی برای ریکاوری
ضروری است که در متون به طور واضح نشان داده نشده است.
گرفت عصب حرکتی :نیاز به گرفت عصبی در نتیجه کاهش بافت عصب یک امر قابل توجه است به خصوص عصب
حرکتی که نتایج به دست آمده معموال نسبت به بعد از بخیه مستقیم ،بدتر هستند .این فاکتور در ارتباط با نوع آسیب عصب
و زمان عمل است .در واقع اگر صدمه عصب و یا زمان عمل قابل مالحظه هستند ،گرفت عصب موجه است .تفاوت معنی
داری بین بخیه مستقیم و گرفت عصبی در ریکاوری حسی بعد از ترمیم عصب وجود ندارد.
1. Crush
2. avulsion
3. Clean-cut
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ﺿﺎﻳﻌﺎت اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ )اﺻﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ،ﺟﺮاﺣﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ(

اﮔﺮﭼﻪ ﻋﺼﺐ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ آﭘﻮزﻳﺸﻦ ﺷﺴﺖ را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ادداﻛﺸﻦ ﺷﺴﺖ )ادداﻛﺘﻮر
ﭘﻮﻟﻴﺴﻴﺲ ،1ﻋﺼﺐ اوﻟﻨﺎ( و ﻓﻠﻜﺸﻦ ﺷﺴﺖ )ﺳﺮﻋﻤﻘﻲ ﻓﻠﻜﺴﻮر ﻛﻮﺗﺎه :ﻋﺼﺐ اوﻟﻨﺎر( ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آﭘﻮزﻳﺸﻦ ﺷﺴﺖ را ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﺪ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﺼﺐ ﻣﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻠﺞ اﺳﺖ.
ﻧﻜﺘﻪ :ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺴﺖ ﺳﺎده ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ،
ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺼﺐ ﻣﺪﻳﻦ ،ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺮﻛﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻀﻼﺗﻲ ﻛﻪ از اوﻟﻨﺎر و رادﻳﺎل ﻋﺼﺐدﻫﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻀﻼت ﻣﺠﺎور ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ).(20
د( ﮔﺮوه اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ

2

ﮔﺮوه اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎده ﺷﺎﻣﻞ اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﺎل ) (C8-T1ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ رادﻳﺎل و
اوﻟﻨﺎر از ﻋﺼﺐ ﻣﺪﻳﻦ ،ﻋﺼﺐدﻫﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ اوﻟﻴﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﺎل ،اﻧﮕﺸﺖ اﻳﻨﺪﻛﺲ را در ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮاﻛﺴﺘﻨﺸﻦ
از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺎﻛﺎرﭘﻮﻓﺎﻻﻧﮋﻳﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﮕﺸﺖ را در ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻨﺘﺮﻓﺎﻻﻧﮋﻳﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻛﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ )ﺷﻜﻞ .(16-3
ﻣﺒﺪا 3و ﻣﻘﺼﺪ 4ﻋﻀﻼت ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﺎل ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻠﻪ ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﺎل ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﺎلﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻓﻠﻜﺸﻦ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺎﻛﺎرﭘﻮ ﻓﺎﻻﻧﮋﻳﺎل
و اﻛﺴﺘﻨﺸﻦ اﻳﻨﺘﺮﻓﺎﻻﻧﮋﻳﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ وﻗﺘﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺘﺎﻛﺎرﭘﻮ ﻓﺎﻻﻧﮋﻳﺎل در ﻫﺎﻳﭙﺮاﻛﺴﺘﻨﺸﻦ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺮ دو ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﺎلﻫﺎ
اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد( ،ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ دورﺳﺎل و ﭘﺎﻟﻤﺎر اﺟﺮا ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻗﺪرت
ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﺎلﻫﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﻲﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ).(20

ﺷﻜﻞ  :16-3ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﻟﻮﻣﺒﺮﻳﻜﺎل ) :(C8-T1اﻧﮕﺸﺖ اﻳﻨﺪﻛﺲ را در ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻫﺎﻳﭙﺮاﻛﺴﺘﻨﺸﻦ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻔﺼﻞ
ﻣﺘﺎﻛﺎرﭘﻮﻓﺎﻻﻧﮋﻳﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎر اﻧﮕﺸﺖ را در ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻨﺘﺮﻓﺎﻻﻧﮋﻳﺎل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻛﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.

1 .adductor pollicis
2 . The Terminal Group
3 . Origin
4 insertion.
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مداخله

زمان
هفته 6-12






اهداف:
برطرف کردن کامل عالئم
کسب قدرت کافی برای بازگشت به فعالیتهای حرفه ای.
روشها:
ادامه تمرینات قبلی در صورت نیاز.
افزایش قدرت و تحمل برای بازگشت به حرفه
ارزیابی ظرفیت عملکردی
فعالیتهای کاری شبیهسازی شده(.)65 ,64
جدول 8-5

عوارض بعد از جراحی:
عفونت ،بسته نشدن زخم ،ادامه درد و بی حسی ،اسکار با حساسیت بیش از حد ،آزادسازی ناقص
سندرم جزئی1
 دیستال به تونل کارپ ،عصب دیژیتال مشترک کف دست 2به شاخههای انتهایی حسی و حرکتی تقسیم میشود.
 در دست ،ممکن است یکی از این شاخههای انتهایی تحت فشار قرار بگیرد.
 این تحت فشار قرار گرفتن شاخههای انتهایی عصب مدین ،به این علل اتفاق میافتد:
 )1علل پس از ضربه:3
مکانیسم :معموال افتادن روی دست
آسیب :دیژیتال حسی کف دست 4شست در سطح مفصل کارپومتاکارپال
عالئم :پاراستزی و سوزن سوزن شدن در انگشت شست
 )2فلج استیک:5
این گزینه در افراد مسن شایع است.
آسیب :شاخههای حسی انگشت اشاره و میانی ،در کف دست و دیستال به تونل کارپ تحت فشار قرار میگیرند.
علت :استفاده نامناسب از عصا
عالئم :پاراستزی و سوزن سوزن شدن در انگشت میانی و اشاره
 )3تورم در تاندون فلکسور دیجیتال:6
آسیب :تحت فشار قرار گرفتن شاخههای مربوط به دو انگشت میانی و حلقه
علت :وجود یک قالب 7در قسمت پروگزیمال تاندون فلکسور دقیقا دیستال به تونل کارپ
عالئم :پاراستزی و سوزن سوزن شدن در این دو انگشت

1.partial Syn
2. common palmar digital
3.Traumatic Causes
4. sensory palmar digital branch
5.Stick Palsy
6.Swelling on a digital flexor tendon
7. trigger
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 .3فعالیت االستیک
 .4پوتی()66
فعالیت عضالت لومبریکال:
 .1لومبریکال باکس
 .2پوتی
 .3برداشتن انواع پگها و مهرهها در حالیکه دست در اسپیلنت فلکسور متاکارپوفاالنژیال قرار دارد.
 .4گریپ اشیا مختلف در وضعیت پالس پوزیشن

1

 .5سندینگ 2با پالک مخصوص فلکسور متاکارپوفاالنژیال
به طور کلی در ضایعات اعصاب محیطی زمانی که تون عضالنی برگردد میتوان از فعالیتهای سبک و مقاومتی و
پیشرونده استفاده کرد که معموالً هفته هشتم به بعد است(.)66

 15-3-5اسپلینت
 اسپلینت ضد کالو هند (شکل )102-5
 انگشت حلقه و کوچک در  30-45درجه فلکشن
 اصالح پاسچر کالو هند
 اسپلینت گرفتن عملکردی دست

شکل  :102-5اسپلینت ضد کالو هند

 اسپلینت داینامیک
 حلقههای انگشت 3و رابر باند ها 4به باند مچ متصل میشوند.
1 . Plus Position
2 .Sanding
3 . Finger loops
4 . rubber bands

