








 (  TCD)الفحو بالدوبمر عبر القحب 

Transcranial Doppler Examination 

 
كويهههههيم   R.Aaslidكهههههان نهههههد نهههههد  بوم مهههههر  نبهههههم 

تشخيصهههي  لتحديهههد التاهههيقات الشهههرياتي  الهامههه  اهههمن 
ميهب  ويمهس ( Patency)الدماغ وتقيي  وانع  اتفتهاح 

ورب هه  مهه  الههدوبمكس الممههون يع ههي نههي  عاليهه  لفحههو 
الشههرايين اههمن القحههب لههد  مههريل لديهه  يصههابات  ههي 

 .الشرايين اليباتي 



  حو الشبكي 
Examination of the Retina   

Hollen horst   وجود ن   شفا   من بمورات احل
كرليترولي  تى ر عمإ أوعي  الشبكي  ميبب  لكحتشاء 

 .الموا   ي الشبكي  
 

يجا التفري  بين اتيداد الشهريان الشهبكي الرةييهي والهذد 
 Giant cellييبا عمإ داة  وحيهد الجهه  عتهد مراهإ 

arteritis   ومراإ الصهمات العصهيدي  التاتجه  عهن أذيه
 .   ي الشريان اليباتي



 

 :االستقصاءات المتممة•

 

 .الدراسة القلبية•

 (.مرنان , طبقي محوري)دراسة النسيج الدماغي •

 .الدراسة الدموية•



 المقارب  العكجي 

 اب  عوامم الخ ور  اايتقكبي  لمتصما العصيدد

 :وتكمن  ي
 .ييقاب التدخين -
 .تصحيط اا راا الشحو  -
 .معالج  اليكرد -
 .اب  ارتفات التوتر الشرياتي -
 .معالج  ارتفات بيم  الهيموييتين -



ونههد ألهههرت الدرايههات الحدي هه  مههد   عاليهه  اليههتاتيتات  ههي 
خفههل تيههب  حههدو  اليههكت  وذلههأل بت بيههت المويحهه  العصههيدي  

وخصوصهها  عتههد المراههإ اليههكريين مههن أجههم خفههل تيههب  ذ
 .الحواد  القمبي  الوعاةي 

المعالجههههه  الدواةيههههه  تهههههتمخو بايهههههتخدا  ماهههههادات التصههههها  
الصهههفيحات م هههم ابيهههيرين وتيكموبيهههدين والكموبيهههدغريمذ  قهههد 
أ بتت عد  تجارا  اةد  ايتخدا  ابييرين بالمقارته  مه  عهد  

 .ايتخدام   ي الوناي  من اليكت  الدماغي 
التفهه  مههن  ECSTو NASCETكمهها أ بتههت كههم مههن درايههات 

ابيهههيرين عواههها  عهههن الجراحههه  عتهههد مراهههإ تاهههي  الشهههريان 
 %.50اليباتي ابنم من 

ممههي يوميهها   325 الجرعهه  ْمَخَتَمههب  عميههها والمتصههوح بههها كاتههت 
ممهههي  81-40لكتهههها حاليخههها ْخفإَاهههَت يلهههإ جرعههه  تتهههراوح مهههابين 

 .يوميا  



 :استطبابات المقاربة العالجية الجراحية•

 تضيق عرضي •

 %70< تضيق •

 عصيدة متقرحة عرضية•

 نشبات عابرة متكررة•

 خثرة طافية على التفرع•



 

 

 

 مرات نسبة حدوث الفالج الشقي  6-  5النشبة العابرة تزيد •



 :مراإ م  يصابات شديد   ي الشرايين اإلكميمي 
Patients with Severe Coronary Disease 

 
أثبتتتتلدراسار تتتإلداءداجتتتاربدتجا تتتبداب إنتتتردرا تتتبإت د نتتتسد ا تتت داتتتس   د
ت تتت  إلد اتتت درا تتتار  ءدرا تتتبإت ردجبتتت درال تتت دراجار تتت در  ا اتتت د  تتت د
 لتتتس د تتتسة د تتت تردس إل تتترداتتتسجدرا ا تتت دبلتتتسدراجار تتتردر  ا ا تتترد تتتءد

 .% 4را 16%
   Stroke                                                           اليكت 

را تت تردرا ثبتتترد تتعدتارجتتعدج نتت دت  تت دن تتبتمد  تتةا د إا تترد تتءدت تتاراد
اتتت اسد  تتتت ءداجتتتاربد،درا تتتةرس دراس إل تتتردرالتتتتب ردةت  تتتسد تتتءدراة  تتتإلد

CEAالتتتت درا  تتتتةا درالإا تتتتردبإا  إانتتتترد نتتتتسد ا تتتت ددTIAأةدرا تتتت تردد
 .رال ة ر



ويهههجمت أوم حالههه  لمتههههداخم الجراحهههي عمههههإ الشهههريان اليههههباتي 
 Joäo Dosمههن نبههم  1947البهها ن  ههي ليشههبوت   ههي عهها  

Santos    وذلهههأل بايتةصهههام خ هههار تههها  مهههنمن مهههن الشهههريان
اليهههباتي البههها ن معتمهههدا  تفهههس التقتيههه  ايهههتخدمها  هههي جراحههه  
اب راب اليفمي  وبعدها يهجمت حاله  لمتهداخم عمهإ خ ارلمشهريان 

مهههههن نبهههههم  1951يهههههت   Buenos Airesاليهههههباتي  هههههي 
Mollinsand   Carrea   عهاد وذلأل بق   اليباتي البا ن وا 

 .اللاهر مفاغرت  م  اليباتي



   Eastcott, Robb,Pickeringقام كل من 1954في عام  
بإستئصال بطانة الشريان السباتي عند مريضة لديها تضيق 

سباتي باطن مع نشبات عابرة متكررة مثبتين زوال هذة 

األعراض بعد تجريف البطانة وبهذا أكدوا دون أدنى شك أهمية 

األصابة التصلبية العصيدية في اَلية نقص التروية الدماغية 

 .وأهمية العمل الجراحي في الوقاية من السكتة الدماغية



 



 ايتةصام ب ات  الشريان اليباتي
أن المقاربهه  الجراحيهه  لمشههريان اليههباتي كاتههت تجههر  بهه جراء شهه   ويههم مههواند 

 Mini)لمتاحيهه  ابتيههي  لمعاههم  القتراةيهه  ذبيتمهها ابن يمكههن ايههتخد   ريقهه 

invasive )(.ي  5-4)ب جراء ش  جراحي  ول  يتراوح من 







 



أن القيا  بالعمهم الجراحهي ييهتدعي مرانبه  عصهبي  ح ي ه  و 
 :مو ون  لممريل أ تاء الجراح  و هذا يت 

I-  تحت التخدير التاحي بالتواصهم مه  المهريل وال مها مته
بتحريهههأل ال هههرب العمهههود و اليهههفمي المقهههابمين  بعهههد اغهههك  
الشههريان مواههوت الجراحهه  و  ههي حههام عههد  تحمههم ابغههك  

لممحا لهه  عمههإ الترويهه  الدماغيهه   Shuntيجهها أن يواهه  
 .أ تاء الجراح 



Carotid shunt  : نظام حماية يستعمل خالل عملية تجريف بطانة

السباتي عند الحاجة و ذلك الستمرارية تدفق الدم الى الدماغ أثناء 

 الجراحة في حال كانت حلقة ويليس غير معاوضة

 



 :تحت التخدير العا  و تت  المرانب  بال ر  التالي -
و هتالهههأل تيهههب   Stump Pressureنيهههاس الاههها  الراجههه  -1

ن كحههد  مههن بجههراء الجراحهه  دون /ممهه 40توا هه  عمههإ اعتمههاد نيمهه  
 .Shuntحماي  دماغي  بواي   

 هي حهام  Shuntتخ ي  الدماغ الميتمر أ تاء الجراحه  و واه  -2
 .تبدات تخ ي ي  انفاري  

تقههدير العههود مههن اليههباتي البهها ن بعههد  ههتط الشههريان و هههذا يعههود -3
 .لخبر  الجراح 



 



 وياةم المرانب  و الحماي 
                                           Monitoring 

Direct:    -Conscious Patient                                 

              -EEG 

              -Evoked potential response                    

Indirect:-Carotid Stump Pressure                        

              -Transcranial Doppler Ultrasound         

              -Cerebral arterovenous oxygen              

              -Jugular venous oxygen                         

                                  Protective measures 

  Metabolic:                                             

               -General anesthesia                                    

               -Hypothermia                                          

Hemodynamic:                                     

               -Artificial hypertension                         

               -Carbon dioxid inhalation                     

Mechanical:  -Intraluminal shunts           



 
أن جراحهه  الشههرايين اليههباتي  لههها دنتههها وخصوصههيتها مهه  ييههتدعي 
تعاون داة  و ميتمر بين الجراح و المخدر و الهذد يبهدأ نبهم اغهك  
الشههريان اليههباتي بر هه  الاهها  ابتقبااههي والمحا لهه  عميهه   ههوام 

 .  العمم الجراحي و من    تخفيا  نبم اعاد   تط الشريان اليباتي

يجا يجراء المقارب  بشكم محك  ودني  لموناي  من حدو  أذي    
لمعصا تحت المياتيذ المبه ذ الحتجرد  Iatrogenic بي  

الراج ذ الحتجرد العمودذ واإلنكم من المتاورات الاير اروري  
 .لموناي  من حدو  صمات دماغي 



دناة   5-3يع اء الهيبارين الجهاند نبم ت بي  الممق  ب   -
 (.وحد  7500-5000)وبجرع  

 :يمكن اجراء تجريب ب ات  الشريان اليباتي بال ر  التالي 
 يجراء ش   ولي يمتد من اليباتي:  تط  واتي لمشريان  -

ابصمي نبم التفرت باتجاه اليباتي البا ن يلإ ما بعد توا  المويح  
  .العصيدي 

ايتةصهههام المويحههه  العصهههيدي  يبهههدأ بالتيهههمي  عهههن المحهههدد  
الخارجيهههه  لم بقهههه  المتويهههه   لمشههههريان بايههههتخدا  ميههههمخ  

Watson-Cheyne   وبشهههكم جهههذرد يهههت   صهههم العصهههيد
عههن جههدار الشههريانذ كمهها يجهها ايتةصههام العصههيد  وبشههكم 

 .كامم



تتليب  وه  اليباتي اللاهر و رعه  ابومذ و هي المت قه  القريبه   -
من الشريان اليباتي ابصمي تقو  بقو العصيد  بشكم محكه  وحهاد 
والحههذر مههن تشههكم حههواب غيههر متتلمهه  وأياهها  مههن المههه  ايتةصههام 
البقايهها الصههاير  مههن المويحهه  وابشههر   الب اتيهه  التههي ييههبا بقاىههها 

   .حدو  صمات  اتوي  أو خ ار  اتود



تكههون اعههاد  خيا هه  الشههريان مباشههر  أو بوايهه   رنعهه  وريديهه  أو 
 .مم  5صتعي   ي حام ن ر الشريان أنم من

تحريههر الممقهه  مههن اليههباتي البهها ن لممهها لمعهه  الشههريان وبعههدها يههت   
تحريههر الممقهه  عههن اليههباتي اللههاهر ليتوجهه  الجريههان مههن البهها ن يلههإ 
اللاهر بعدها يت  اغك  البا ن بالممق  مىنتا  ويت   هتط ابصهمي لكهي 

 .يتوج  الجريان تحو اللاهرذبعد ذلأل يت   تط البا ن كميا  



 Eversion: التكتيأل بواي   الشتر أو ااتقكا الخارجي

ويههت  ذلههأل بهه جراء ن هه  متحههرب لميههباتي البهها ن مههن متشههض عمههإ التفههرت 
 .اليباتي وبعدها ايتةصام الب ات  بواي   القما الخارجي لجدار 

 .المرحم  ال اتي  تجريب العصيد  من اليباتي ابصمي واللاهر
المرحم  ال ال   يعاد  نرت اليباتي البها ن عمهإ اليهباتي اللهاهر امتهداد 

 .تحو ابصمي



 :الفاةد  من يجراء عممي  القما الخارجي
 .عد  الحاج  ايتخدا  الرنع  -  

 .تصحيط الت اوم والت نود أو التعر  لميباتي البا ن -  
 .أنم تيب  لحدو  عود التاي  -  

يمكن القوم ين من معونات هذ  المقارب  الجراحي  هو ايتخدا   -
 . ي حام الحاج  يلي  Shunt))التحويم  





 Endovascular                  المعالج  امن الممع 

Treatment                                                    
ان التتاةج الجيد  لمعالج  ابصابات المحي ي  عبر الممع  أاب يلإ ذلأل 

الت ور العممي الذد حصم لممواد الميتعمم  و الق ا ر شج  عمإ ايتخدا  
 .هذ  التقتيات لمعالج  ااصابات اليباتي 

 Mathiasين أوم محاول  لتويي  الشريان اليباتي التي نا  بها 
محاوات عد  ادت الإ ت ور ها  لهذ  التقتي  عمإ  لحقها 1981عا 

ميتو  الشرايين اليباتي  م  التوي  بايتخدامها و خاص  بعد وا  أتلم  
حماي  دماغي  خفات من ابختك ات العصبي  المحتمم  حتإ أصبط 

ايتخدا  هذ  التقتي  كايت باا أولي  ي حاات عود التاي  بعد الجراح  و 
التاي  التاتج عن تشعي  العت  و ليس أخيرا  عمإ المراإ ذود الخ ور  

  التخديري  العالي 



شريان سباتي باطن و  لتضيقاتنماذج 

معالجته بالتوسيع مع زرع شبكة من ضمن 

 اللمعة
 



 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


