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الفالج الشقي من أكبر التحديات التي تواجه  الييايه   ديع
الصههحي   ههي أد بمههد ممهها يجعههم الونايهه  متهه  مههن أولويههات 

 هذه الييايات الصحي 

يعتبهههر كبهههار اليهههن مهههن ابشهههخاو ذود تيهههب  الخ هههور   
ابعمهههإذ يذ ييهههجم انديهههاد تيهههب  التشهههب  العهههابر  مههه  تقهههد  

 2.6يههت  يلههإ  64-55بههابلب بههين عمههر 0.9العمههر مههن 
 .يت  84-75بابلب لألعمار المتراوح  بين 



  
العوامهههم ابخهههر  التهههي تنيهههد مهههن حهههدو  تقهههو الترويههه  

التهههدخينذ ارتفهههات التهههوتر الشهههرياتيذ : الدماغيههه  تشهههمم
ابمهههههرال القمبيههههه ذ اليهههههكردذ ارتفهههههات معهههههدم الشهههههحو  

ريتهوجين بالهد ذ بوالكوليتروم بالهد ذ ارتفهات معهدات الفي
الجتس الهذكردذ وجهود نصه  عاةميه  ولهيس أخيهرا  حهدو  

 .  تقو تروي  دماغي  يابق 

تعتبر يصاب  الشرايين اليباتي  خهار  القحهب مهن أهه   
ابيههباا التههي تههىدد يلههإ حههدو  تقههو ترويهه  دماغيهه  
بيتمهها تم ههم يصههابات الشههرايين الدماغيهه  داخههم القحههب 

 .   ق  من ميببات اإلصاب  ااحتشاةي % 2



أوم حالهههه  ترا هههه  1909عهههها   takayasu&Savoryيههههجم
بين اتيداد  ي الشريان اليباتي البا ن م  نص  عمإ متوا قه  
بالجه  المصاب  وخنم شقي  ي الجه  المقابم  عتد أمرا  شاب  

عههها   Ramsyوبعهههدها تشهههر  ذكهههان لهههديها متكنمههه  تكايايهههو
حالهه  ترا هه   ههي اتخفههال التههبل اليههباتي مهه  أعههرال  1929

عصهههبي  متق عههه  مماجعمههه  يوصهههي  باهههرور  الفحهههو الهههدني  
 .لألوعي  العت 

   
 مقد أكهد بوايه   التصهوير اللميهم الصهم  Egas Moniz أما 

 .بين اليكت  الدماغي  وأتيداد الشرايين اليباتي  
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: لمحهههههههههه  تشههههههههههريحي  مراههههههههههي  لمتصههههههههههما العصههههههههههيدد
Histopathology  

ان الحميهههههه  الاتيهههههه  بالكوليههههههتروم و الحمههههههول الديههههههم  
أاها   الهإ ذلهأل اباه رابات ابتنيميه  الميهىول  ,المشبع  

تهىدد الهإ تهراك  ,عن أرتفهات الشهحو  والكوليهتروم العهاةمي 
هههههذا مايجعههههم ارتبا ههههها الههههإ ,هههههذ  المههههواد خههههار  الخميهههه  

ميهههتقبكت موجهههود  عمهههإ يههه ط الخكيههها الب اتيههه  لألوعيههه  
الدمويهه  اك ههر يهههول   ممهها يعههنن دخولههها الههإ اههمن الجههدار 
وخههههنن هههههذ  المههههواد تحههههت شههههكم جنيةههههات بعههههد ارتبا ههههها 

 .بالبروتيتات الموجود  داخم الخكيا



 



 



 



 



 :  الجريان الدمود الدماغي

Cerebral blood Flow 
ممههه  50-25تت مههها ابتيهههج  الدماغيههه  ترويههه  دمويههه  بحجههه  

الدنيقهه  ممهها يشههكم خمههس /ليتههر1دنيقهه  بمهها يعههادم / غ100/
الهههدور  الدمويههه  و ههههذا الجريهههان يبقهههإ  ابتههها   هههي مجهههام اههها  

ن وذلأل بوايه   /مم ( 160-60)شرياتي اتقبااي يتراوح بين 
مىلفها  مهن عهد   Auto Regulation    تحكه  تلها  ذاتهي 

 .عوامم عصبي  و هرموتي 



 :  ابمرااي  ابنفاري  لمدماغ

Pathogenesis of Brain Ischaemia 

عتههههههههد اتخفههههههههال الجريههههههههان الههههههههدمود الههههههههدماغي أنههههههههم مههههههههن 
دنيقههه  يحهههد  اتخفهههال  هههي التشههها  الهههدماغي /غ100/ممههه /16

الكهربهههاةي ممههها ييهههبا خمهههم   هههي يتتههها  مهههواد بيوكيمياةيههه  لتقهههم 
 .الييال  العصبي  لكن الخكيا العصبي  تبقإ حي 

لكهههههن اتخفهههههال الجريهههههان الهههههدمود الهههههدماغي يلهههههإ أنهههههم مهههههن 
دنيقهه  يههىدد الههإ  ااهه راا  ههي اايههتقكا مهه  /غ100/مههم10

نوام عد  اايتق اا  ي غشاء الخمي  وحهدو  تتخهر  هي الخميه  
 .  EEGالعصبي  محد   ااحتشاء م  تي ط  ي 



 مت ق  التخر المركني  هذ  تحا   بمت ق  يية  الوليف  لكن 

 والتي( Ischaemic Penumbras)خكياها حي  
امتدادها يعتمد عمإ وجود التروي  الدموي  المعاوا  عبر 

شرايين تفاغري ذ وهذا مما يجعم  خ ور  اليكت  معتمدا  ليس 
عمإ توا  ابحتشاء الدماغي ولكن عمإ الخمم المحد    ق 
والتي تشفإ بايتعاد  الجريان  Penumbra area   ي

 .الدمود
  

ااحتشاء ابنفارد يمكن ان يتحوم  يلإ احتشاء تن ي عتد 
 ي ابيبوت ابوم من اإلصاب  وبداي  ابعرال % 20-40

   .مما يجعم الجراح  مااد ايت باا  ي هذ  المرحم  الحرج 









العوامههههم التههههي تنيههههد مههههن الخ ههههور  وايههههتمرار ابعههههرال 
 :  العصبي 

يهههىدد  لحهههدو   الهههذد تبهههدات يههه ط  المويحههه  العصهههيدي -
خ هار مواهه  أو اتصههما  دمههاغي ميهببا  تمههوت  ههي التيههيج 

 .الدماغي
ممهها ينيههد مههن حجهه  العصههيد  مانههد ,تههنب اههمن العصههيد -

   .ييبا صار أو أتيداد  ي الممع  المتبقي 
 . عد  وجود دوران مرادب عبر ميب  ويمس  -



 : الملاهر اليريري 

Clinical Manifestations 
 :ابمرااي  اليباتي  غير العراي 

 Asymptomatic carotid disease   
تترا هه  بوجههود تفخهه   ههي العتهه  و كههدليم لوجههود   هه  ماههيق  

غيهههاا التفخههه  لكهههن %. 70لمشهههريان اليهههباتي تعهههادم أو تنيهههد 
يمكن أن يحد   ي حام ابتيداد التها  لميهباتي أو التاهي  مها 

مم  وذلهأل بيهبا 0.2نبم ابتيداد م  بقاء لمع  بق ر أنم من 
 .  جريان غير كا ي ليمات التفخ 

وههههذه ابمرااهههي  غالبههها  مههها تترا ههه  بوجهههود يصهههابات اتيهههدادي  
 ...(.أ راب يفمي -أكميمي )تصمبي   ي متا   أخر  



 :الملاهر اليريري  إلصاب  الشرايين اليباتي  العراي 
تتلاهر ابعرال عمإ شكم اا راا عصبي حيي حركي 

لمت ق  من الجي  معتمد   ي تعصيبها عمإ المت ق  الدماغي  
 :التي أصيبت بتقو التروي  وتكون عمإ الشكم التالي

 
 : Amaurosis Fugaxعمإ عابر

وهي  قدان الرىي  وحيد  الجه  تيتمر لمد   واتي أو دناة  
لتعود الرىي  بعدها بشكم كاممذ وهي غالبا  ما تعن  يلإ صمات 

عصيدي  من لويح  تحتود عمإ كرييتام كولييترولي  
Cholesterol crystals  تتتشر  ي ابوعي  الشبكي  . 



 



 عابر-إانفار دماغي عكوي
Transient/Reversible cerebral Ischaemia  : 
الملاهر اليريري  تبدد اا راا  ي الوليف  العصبي  والذد 

عن يصاب   ي الشريان اليباتي البا ن و روع  الرةييي   يتتج
 :والتي يمكن أن تكون عمإ شكم( المخي المتوي  وابمامي)

 

(Transient Ischeamic Attack)TIA 
تيتمر ابعرال لمد   واتي و ا تتعد : تشب  انفاري  عابر   

ياع  م  تراج   كامم لها دون أن تيبا أد عجن عصبي  24
  .أو وليفي



  ٌRIND 
 (Reversible Ischeamic Neurological Defecit) 

أيابي  م  تراج   3ياع  دون أن تتعد   24تختفي ابعرال بعد 
 . كامم لألعرال

recurrent TIA 
متتالي   ي  تر  نمتي  نصير  عمإ شكم توا تاتج   TIAتتم م به  

عن صمات متكرر  من لويح  عصيدي  متقرح  و عال  مما ينيد 
 .خ ور  حدو  عجن عصبي داة 



 

 
 Established Stroke يكت  م بت                          

وهههو عجههن عصههبي كبيههر غيرعكههوس يههىدد الههإ اعانهه  وليفيهه  أو 
 . و ا 

   Stroke in Evolution                 يكت   ي حام الت ور
عجن عصبي داة  م  تدهور مت ور تحهو ابيهوء لمحاله  العصهبي  

 .والحال  العام  لممريل
  Global cerebral Ischaemiaانفار دماغي شامم كرود 

وهو ت ور وحدو  أذي  عصبي  شامم  تاتج عن اتيدادات متعهدد  
 .  ي  روت نوس اببهر



ونهد أحهد   1993عها   Strandness et alادخم بواي   
متع فا  كبيرا  وهاما   ي التشخيو الوعاةي بت  أمنذغير مكمهب 

وأصههبط تقتيهه  مو ونهه  لتقيههي  ( noninvasive)وغيههر غههاند
التايرات المر ولوجيه  لجهدار الشهريان والصهد  المجهر  لمجريهان 
الههدمود اههمن الوعههاءذ  تههض ير التاههي  الشههرياتي عمههإ الجريههان 
يمكهههن أن يقهههدر بقيهههاس التيهههارت خهههكم  تهههر  القمههه  ااتقبااهههي  

المرا قهههه  واانديههههاد  ههههي التشههههوي   PDV-PSVوااتبيهههها ي  
(disorganization ) ليههههههرع  ال يههههههب(velocity 

spectra.) 

 :الوياةم التشخيصي 
 

 
 :Color flow Duplex scanالدوبمكس الممون 



 



 



 



 



 



 





تاههههي  هيموديتههههاميكي 
لمشههههههههههريان اليههههههههههباتي 

 .البا ن عتد المتشض
الدرايهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  
الهيموديتاميكيهههه  تبههههدد 
ينديههههههههههههاد اليههههههههههههرعات 
ابتقبااههههههههههههههههههههههههههههههي  و 

 .ابتبيا ي 





 



 



 



 



 :من معونات ايتخدا  الدوبمكس الممون تذكر
  
عد  المقدر  عمإ تحديد مكان اإلصاب   ي حام كاتت عتد ناعد  -

 (.متشض الشريان اليباتي ابصمي ابيير أو الشريان ا اي  ل )العت  
عتد الشأل بوجود يرع  غير يوي  عمإ متشض الشريان اليباتي  -

 .  ابصمي
عد  القدر  عمإ تحديد ابصابات البعيد  عن المتشَا أوابصابات  -

Tandem  عمإ الرغ  من ايتعمام الدوبمر عبر القحب
((Transcranial Dopplar. 
عمإ تميين ابتيداد التا  والتاي , عد  المقدر   ي بعل الحاات -  
الشديد ما نبيم ااتيداد وذلأل لعد  القدر  عمإ تيجيم يرعات    

     متخفا  عمإ رغ  اايتخدا  لمتباين اليمعي .     



 :Arteriographyالتصوير الشرياتي اللميم -
  

يعههد تصههوير الشههرايين اللميههم المعيههار الههذهبي لمكشههب عتههد ابمههرال 
ااتيههدادي  لمشههريان اليههباتي خههار  وداخههم القحههبذ وذلههأل ب لهههار 
الشكم الداخمي لجدار الشهريان مه  الرىيه  المباشهر  لمجريهان الهدمود 

 .  امن لمع  الشريان وعكن  اإلصاب  بممع  الشريان المتبقي 
أوم حالههه  لتصهههوير الشهههريان اليهههباتي أجريهههت عبهههر البهههنم المباشهههر 

ذ بعهههدها ت هههورت تقتيهههات الق  هههر  1925 لمشهههريان اليهههباتي ابصهههمي
الشرياتي  و أصبط باإلمكهان يجراءهها عبهر الشهريان الفخهذد ابصهمي 
أو العاههدد أو الكعبههرد ممههاخفل مههن تيهها  أختك ههات التصههوير 

 % .1الشرياتي اللميم الإ ما دون 



 :ايت باا التصوير الشرياتي
 .  يصابات اتيدادي  متعدد  بفحو الدوبمكس -

  مريل لدي  يكت   ي حام الت ور محاهر إلجهراء  -

  عمم جراحي عمإ الشريان اليباتي ولتفي اإلصهابات  

 .  ااتيدادي  داخم القحب  

   والهذد  Siphonالشأل بوجود تاي  شديد عمإ  -

 .  يمكن معالجت  بالتداخم عبر الممع      


