
 مقاربة المريض ذي اإلصابة العصبية

 .معلومات عامة•

 .الشكوى أو الشكاوى•

 .الفحص العصبً•

 .الفحص العام•

 .الفحوص المتممة•



      معلومات عامة

  
 .االسم الثالثً -:  الهوٌة  الشخصٌة•

 .العمر -                            

 .الجنس -                            

 .الحالة العائلٌة -                            

 [ الحً، المدٌنة، المحافظة] السكن  -                            

 ......التدخٌن ، الكحولٌة،  -: العادات الشخصٌة•

 .عادة ضرب الرأس عند األطفال -                            

 ...عادات أخرى  -                            

 .األمراض الخمجٌة و المعدٌة -:السوابق المرضٌة•

 ...[سكري،  توتر شرٌانً،] األمراض المزمنة -                            

 .الوالدة و أمراض الطفولة عند األطفال -                            

 .األدوٌة المتناولة -                            

 ....[سكري ] أمراض أقارب الدرجة األولى -:    السوابق العائلٌة•

 



 الشكوى أو الشكاوى

 األعراض العصبية الشائعة

 ،انثذء انشكم،انرىلُد،انًىلغ، انصذاع

 انًذج،

 انرىاذش،

 انؼىايم انًثُشج،

 انؼىايم انًخففح

أػشاض يشافمح أو 

 ذشافك أكثش يٍ

 ػشض 

 انشكم ، االَرشاس األنى

 فمذ سؤَح،انضاحح،انشفغ، األهالس اظطشاب انشؤَح

 انضثة،ػط انهضاٌ،انرثىل،اخرالج،  فمذاٌ انىػٍ

 انفاػهح وانًُفؼهح،انمىج،انًمىَح،انالإسادَح اظطشاب انحشكح

 انًىلغ،انخذس و انًُم، اظطشاب انحش

 صهش، احرثاس اظطشاب انًصشاخ

 انذواس و انشَح،انثهغ، انصىخ اظطشاب انحفشج انخهفُح

 ....انهفع،انرؼثُش،انفهى،انزاكشج، انضهىن اظطشاب انُطك و انفكش



 درجات الوعي

 التخلٌط الذهنً •

 الوسن•

 الخبل•

 1السبات     د•

  2د                 

  3د                 

 4د                 

 5د                 



 الفحص العصبي
 :  أعراض عصبٌة عامة•

 الصداع ،                                

 .التخرٌش السحائً                                

 .فحص األعصاب القحفٌة •

 .فحص الجهاز الحركً•

 .فحص الحس•

 .التوازن و تناسق الحركة•

 .....النطق،الفكر،الذكاء،•

 .المصرات•



 درجات الوعي

 سلم غالسكو

 االصرجاتح انحشكُح االصرجاتح انكاليُح فرح انؼٍُُُ                

 -4 -ػفىٌ        

 -3 -نهكالو         

 -2 -نألنى          

 -1 -ال اصرجاتح   

 -5 -يرىجه             

 -4 -ذخهُػ رهٍُ      

 -3 -كهًاخ             

 -2 -أٍَُ وأصىاخ   

 -1 -ال اصرجاتح        

 -5 -نألوايش          

 -4 -هادفح نألنى      

 -3 -تانؼطف         

 -2 -تانثضػ          

 -1 -ال اصرجاتح     



 فحص األعصاب القحفٌة

 .Olfactory Nالشمً                  -ً  1

            .Optic Nالبصري          - 2

 .حدة الرؤٌا و رؤٌة األلوان                       

 .الساحة البصرٌة                       

 .قعر العٌنٌن                       



 فحص األعصاب القحفٌة

             Oculomotor N.  IIIالمحرك العٌنً  - ً  3•

 Trochlear  N.    IV  البكري                       –ً  4•

   Abducens N.    VIالمبعد الوحشً              –ً  6•

 :تفحص األعصاب الثالثة معا ، و نمٌز ما ٌلً      •

 .حالة الحدقة و المنعكس الضوئً  - 1             

 .حركة المقلة - 2             

 .الشفع - 3             

 .توافق حركات العٌنٌن - 4             

 .الرأرأة – 5             



 حركات العٌن
انُظش نألػهً و األَضٍ 

 (يُحشفح صفهُح)

III      

 

انُظش نألػهً و انىحشٍ             

                 (يضرمًُح ػهىَح)

III   

 

 (انحشكح نهىحشٍ)ذثؼُذ

 انًضرمًُح انىحشُح

          VI 

 (انحشكح نألَضٍ)ذمشَة

 انًضرمًُح األَضُح  

            III 

 انُظش نألصفم و انىحشٍ

 (يضرمًُح صفهُح) 

   III 

 انُظش نألصفم و األَضٍ

 (يُحشفح ػهىَح)

   IV 



 فحص األعصاب القحفٌة

          Trigeminal N.  Vالعصب مثلث التوائم      –   5

 .حس الوجه -             

 .العضالت الصدغٌة و الماضغة -                        

 .    المنعكس القرنً و الفكً -                        

         Facial N.      VIIالعصب الوجهً           –ً  7 
 (إغالق العٌنٌن، زواٌا الفم) تناظر الوجه  -                        

                  Auditory N.  VIIIالعصب السمعً        -ً  8 

         

 .Cochlear N       -سمع   –( الحلزونً)الفرع القوقعً: ٌتألف من-                        

  .Vestibular N        -توازن  -الفرع الدهلٌزي                                                   



 فحص األعصاب القحفٌة

  .Glossopharengeal Nاللسانً البلعومً       -  ً  ً  9
IX 

                       Xالمبهم                     -ً  10
Vagus N       البلع:               ٌفحصان معا  و ٌجب أن نمٌز 

 التصوٌت                                                                  

 المنعكس البلعومً                                                                  

           .Accessory Nالعصب الالحق           -ً  11
XI   

 نتحرى العضالت القترائٌة و شبه المنحرفة                                                     

    .Hypoglossal Nالعصب تحت اللسانً      -ً  12
XII 

            اللسان على الخط المتوسط        



 فحص الجهاز الحركً

 .ضمور ، ضخامة، عدم تناظر:  المظهر العٌانً•

 .تقلصات حزمٌة                           

 .نقص مقوٌة: المقوٌة العضلٌة•

 موس الكباس -: زٌادة مقوٌة                          

 أنبوب الرصاص -                                              

 الدوالب المسنن -                                                

 .عالمة الزك. الحركة المنفعلة•

 قوة طبٌعٌة -: الحركة الفاعلة و القوة •

 خذل       -                                            

 شلل -                                                  

 خفُف

 يرىصػ

 شذَذ



 فحص الجهاز الحركً
 إصابة العصبون المحرك السفلً•

 (محدد بعصب أو جذر)شلل رخو    -

 .نقص أو غٌاب المقوٌة العضلٌة   -

 (حسب العصب أو الجذر)زوال المنعكس   -

 زوالها فً حال إصابة الجذر أو العصب   -

 (حسب العصب أو الجذر)ضمور شدٌد -

 موجودة و شدٌدة-

 المنعكس األخمصً طبٌعً أو غائب-

 توجد فً إصابة خلٌة القرن األمامً-

إصابة العصبون المحرك •

 العلوي

 .شلل أو خذل تشنجً -1

 .زٌادة المقوٌة العضلٌة -2

 .اشتداد المنعكسات -3

 .زوال المنعكسات الجلدٌة -4

 .نادراُ ما ٌحدث  الضمور العضلً -5

 .ال تشاهد اضطرابات اغتذائٌة -6

 .اٌجابٌة عالمة بابنسكً -7

 .ال توجد التقلصات الحزمٌة -8



 فحص الجهاز الحركً
 ذثؼُذ انكرفٍُ       

 

 تضػ انًشفك      

 

 

 ػطف انًشفك     

 انُذ تىظؼُح اصرهماء      

    

 ػطف انًشفك     

 انُذ تٍُ االصرهماء و انكة   

 انذانُح:  انؼعهح

 6س5س:  انجزوس

 اإلتطٍ : انؼصة

 يثهثح انشؤوس:  انؼعهح

  8-7 – 6س :  انجزوس

 انكؼثشٌ: انؼصة

 راخ انشأصٍُ:  انؼعهح

  6  -5س :  انجزوس

 انؼعهٍ انجهذٌ:  انؼصة

 انؼعذَح انكثُشج:  انؼعهح

 6 -5س :  انجزوس

 انكؼثشٌ: انؼصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فحص الجهاز الحركً
 تضػ األصاتغ   

 

 
 تضػ اإلتهاو 

 انضاليُح انثؼُذج

 ػطف األصاتغ    

 انضاليُاخ انثؼُذج   

 ذثؼُذ األصاتغ

 يماتهح اإلتهاو 

 8 – 7تاصطح األصاتغ  ، انجزوس  س 

 انؼصة تٍُ انؼظاو انخهفٍ  يٍ انكؼثشٌ

 8 - 7تاصطح اإلتهاو انطىَهح و انمصُشج  انجزوس س   

 انؼصة تٍُ انؼظاو انخهفٍ يٍ انكؼثشٌ

 انُاصف   3،  2انؼعهح انؼاغفح نإلصثؼٍُ 
 انزَذٌ  5،  4انؼعهح انثاصطح نإلصثؼٍُ 

 8 - 7انجزوس  س        

 انؼعالخ تٍُ األصاتغ انظهشٌ  األونً 
 انؼعالخ يثؼذج األصاتغ انصغُشج

 1، ظ 8انجزوس    س           

 انؼصة انزَذٌ   

 انؼعهح يماتهح اإلتهاو 
 1ظ  - 8انجزوس  س            

 انؼصة  انُاصف 

 هثىغ َذ 



 فحص الجهاز الحركً

 ػطف انىسن تضػ انىسن

 ذمشَة انىسكٍُ ذثؼُذ انىسكٍُ

 تضػ انشكثح ػطف انشكثح

 انؼطف األخًصٍ نهمذو انؼطف انظهشٌ نهمذو

 -االنُىَح انكثشي    

 3،2،1انجزوس  ع    
 انؼصة االنُىٌ انضفهٍ 

 انؼعهح انحشلفُح   
 3,2,1انجزوس  ق 

 انؼصة انفخزٌ   

  1ع ,  5، 4انجزوس  ق  

 يجًىػح ػعالخ و أػصاب

 4,  3,  2انجزوس  ق 

 انؼصة انضاد

 يشتؼح انشؤوس انفخزَح   
 4,  3, 2انجزوس  ق 

 انؼصة انفخزٌ

 2,  1انجزوس  ع 

 انؼصة انىسكٍ

 5,  4انظُثىتُح األيايُح    ق 
 انؼصة انظُثىتٍ

 2, 1األخًصُح و انضالُح   ع 

 انؼصة انشظىٌ انؼًُك

 االَمالب انذاخهٍ و انخاسجٍ تضػ األتاخش   

 تاصطاخ اإلتهاو و األتاخش انطىَهح  
 1ع  – 5انشظىٌ انؼًُك  ق 

 هثىغ لذو

 5,  4انظُثىتُح انخهفُح  ق 

 انؼصة انظُثىتٍ

 انشظىَح انطىَهح و انمصُشج

 1ع  5انشظىٌ انضطحٍ   ق 



 فحص الجهاز الحسً
 أنماط اإلصابة الحسٌة•

 محٌطٌة•

 جذرٌة•

 (مستوى الحس)نخاعٌة •

     (غالباُ شقٌة)دما غٌة •

 األلم -: أنواعه•

 اللمس -            •

 الحرارة -            •

 الوضعة -            •

  االهتزاز -            •

 

 
َرى ذحشٌ حش األنى ػادج و َرطهة ذحشٌ األَىاع األخشي فٍ 

اإلصاتاخ غُش انرايح فٍ انُخاع و جزع انذياؽ  و انًحفظح 

 :انذاخهُح و تؼط يُاغك انمشش و لذ َرحشي أَىاع أخشي و هٍ

 انمذسج ػهً انرًُز تٍُ َمطرٍُ -2يؼشفح انرجضُى               -1

 انكرىتُح  -4ذُافش انحش                 -3



 فحص المنعكسات

 .تدل على وظٌفة القوس االنعكاسٌة •

 وترٌة :          أنواعها •

 جلدٌة سطحٌة                        

 مرضٌة                        



 إصابة الجملة المخٌخٌة

 سوء  تناسق الحركات و خلل القٌاس•

 الرجفان القصدي•

 سوء تناوب الحركات•

 عالمة رومبرغ(اتاكسٌا)الرنح •

 الرأرأة•

 نقص المقوٌة العضلٌة •

 بطء الكالم و الكتابة•

 اضطراب اختبار اصبع أنف•

 تمرٌر الكعب على الساق              •

 


