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 يجهح ذطثٛماخ عهٕو انشٚاظح 

 0202انعذد يائح ٔ عرح دٚغًثش 

 تشَايج ذأْٛم إلعرعادج انكفاءج انٕظٛفٛح تعذ اإلصالح انجشادٗ نمطع األٔذاس انماتعح نشعغ انٛذ 

  يذًـذ خًٛظ إَٔس إتشاْٛىو.د/ 

 

 ٝثُضٗذ ثٌُؼذشر ػظْ ُطشف ثُغل٢ِ ثُغطـ صٔلظَ ٖٓ ٣ضٌٕٞ ٝ ثُٜجٓز، ثُٔلجطَ ٖٓ ثُشعؾ ٓلظَ ٣ؼذ

 ٣ٝٞؽذ(  ٝثُٜش٢ٓ ٝثُٜال٢ُ ثُضٝسه٢ ثُؼظْ)  ث٤ُذ ُشعؾ ثألٍٝ ثُظق ػظجّ ٖٓ ثُؼ١ِٞ ثُغطـ ٓغ

 ثُض٢ ثُظذٓجس ٖٓ ٝفلظٚ ثُٔلظَ ٓزعال ُض٣جدر صؾ٣ٞل٤ٖ إ٠ُ ثُٔلظَ ٣وغْ ثُغطق٤ٖ د٤ٖ ٓلظ٢ِ هشص

 صٌشثس ٝٓغ ثُقشًجس ٖٓ ؽ٤ذر دٔؾٔٞػز ٣ٝغٔـ ث٤ُذ ٓغ ثُغجػذ ٣شدؾ ٝٛٞ إ٤ُٚ ٝص٘ضوَ ث٤ُذ ػ٢ِ صوغ هذ

                                                                                   . إطجدجس فذٝط إ٠ُ ٣ؤد١ دثةٔز دظلز ث٤ُذ سعؾ إعضخذثّ

(111:6) 

% ٖٓ ؽ٤ٔغ ٓشػ٠ ثُقٞثدط. هذ 7.4% ٖٓ إطجدجس هغْ ثُطٞثسا 11ٝ -5طجدجس ث٤ُذ شجةؼز ٝصٔغَ إ

طجدجس )إ ًغشْٛ ش٤ٞػجً أٝ ثُشعؾ لظَطجدجس ك٠ ٓإ٠ُ إصؤد١ ثُؼذ٣ذ ٖٓ آ٤ُجس ثإلطجدز ثُٔخضِلز 

صٔضذ  (.ٗضقجسثإلثُؾشٝؿ ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُغٌج٤ًٖ ٝٓقجٝالس  - ثُوطٞع ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُضؽجػ - ثُٔج٤ً٘جس

صِي  ، ُِؼؼِز ثُوجدؼز ٟثُٞصش ٠ُ٠ ثُضوجؽغ ثُؼؼ٠ِ إثُٔ٘طوز ثُوجدؼز ثُخجٓغز ٖٓ صؾ٣ٞق ثُشعؾ ثُذثخِ

طجدجس ثُٞثعؼز ك٠ ثإل إ٣٠ُشجس ٝطجدجس. ًغش ٓ٘طوز ػشػز ُإلأًغش ٓ٘طوز ٌٓشٞكز ُٝزُي ٢ٛ أ٢ٛ 

٠ ششث٤٣ٖ ( دجُشعؾ ثُغذجؽ٤ض -طز سدأ –ػظجح أٝصجس ثُؼؼِز ثُوجدؼز ُِشعؾ ٝثُؼ٘جطش ثُٔق٤طز ُٜج )أ

 - ) ثُشؼ٤شثس ثُذ٣ٞٓزك٢ ٓ٘طوز سعؾ ث٤ُذ  ٤ٔٛز ثُٞظ٤ل٤ز ُِؼ٘جطش ثُٔضشثدطز دذؼؼٜجؾؼَ ثألٝٛزث ٣

طجدجس ك٠ صِي ثُٔ٘طوز شذ٣ذر ثُخطٞسر ُٝزُي ثُضؼجَٓ ثإلٓٔج ٣ؾؼَ  (ثألسدطز  – ٝصجسثأل–ػظجح ثأل

 (176:  11( )411:  11( )41:  17( )11)  .ٟ ٤ٔٛز هظٞأثُقزس ٓؼٜج رٝ 

 

فذَ ٤ُل٢ ٓض٤ٖ أد٤غ ثُِٕٞ ٣غ٢ٔ ) ٝصش ( ٝٛٞ ثُطشف ثُٔضقشى  ٛٞ: of  wrist  tendonثُٞصشثُشعـ٠

٣ظَ ثُؼؼالس ك٠ ثُؼظجّ ػ٘ذ ثُٔلظَ ٝصظَ ٛزٙ ثألٝصجس  دجُؼؼِز أٝ ٛٞ إٗذؿجّ ثُؼؼِز ٝٛٞ ثُز١

ث ٣غجػذ ثألٝصجس ُِؼَٔ دأكؼَ ؽش٣وز إ٠ُ ثألطجدغ ٝصٔش دو٘جر صذو٢ ثُٞصش هش٣خ ٖٓ ثُؼظْ ٝٛز ثُغجػذ

 (     511:  17( )66:  11(  )674:  11) أًغش هٞر ٌٓٔ٘ز ُِوذؼز.  ٣ٝؼط٢

طجدجس ثُضٔضم ثُقجدر  ٤َٛ إلأطالفجس ثُٔذٌشر ٝثُض٠ُ ثإلإٛضٔش دٜج ؽ٤ٔغ ثُذسثعجس ثُض٢ صٜذف إُٝزُي 

( ك٢ صو٤٤ْ ثُضج٤َٛ خظجة٢أ -ُؾشثؿ٣ؼجً صؼظ٤ْ ثُضؼجٕٝ د٤ٖ ثُلش٣ن ثُطذ٢ ثُٞثفذ )ثأُشعؾ. ٝثٝصجسأل

       ثألٝصجس ثُشعـ٤ز .                                                                                                            طجدجس هطغ إطالؿ ٝ صأ٤َٛ إٝ

(17:11) 
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 ٠ثُٔلضٞفز )ٓغَ ثُضؽجػ ثٌُٔغٞس( ك طجدجس هطغ ٝصش ثُؼؼِز ثُوجدؼز ُِشعؾ ٗض٤ؾز ُِضٔضهجسإهذ صقذط 

طجدغ ثُٔلجؽب ُأل ٟطجدجس  دغذخ ثُذغؾ ثُوغشٕ صقذط ٛزٙ ثإلأطجدجس ثُقٞثدط ٖٓ ثٌُٖٔٔ ث٣ؼجً إث٤ُذ، 

 ًغش دؼ٤ذث ػٖ ثُؼظجّ.أٝ أشذ ٝصش  ُضٜجح ٝصٞسّ ُِٞصش ف٤ظ ٣ضْإطجدز صٔضم ٝإدٜجّ ٓٔج ٣٘ضؼ ػ٘ٚ ٝ ثإلأ

ػ٠ِ ك٠ أٝصجس ثألطجدجس إفضٔج٤ُز فذٝط ٝإٔ إ٤ُذ شجةؼزً ٗغذ٤جً. ثؾ طجدجس ٝصش ثُؼؼِز ثُوجدؼز ُشعإٝإٕ  

طجدغ ثُشعؾ ع٘ز إٕ ٝصش ثُؼؼِز ثُوجدؼز أل 16ٝ  11شخجص ثُٔضشثٝؿ ػٔشْٛ د٤ٖ ثُزًٞس ٝك٠ ثأل

                               .                                     (1111طجدز )سٝصدشؽ ًغش ٝصش صؼشػج ُإلأطذغ ثُخجٓظ )ثُخ٘ظش( ٛٞ ثُؼ٤ٔوز ُإل

(16) 

ٝإ٣ٔجٗج دأ٤ٔٛز ثُذقظ ثُؼ٠ِٔ ٓٔج دػج٠ٗ إ٠ُ دسثعز ٓشٌِز ثُذقظ ٝإخض٤جس إطجدز هطغ ثألٝصجس ثُوجدؼز 

ُِشعؾ ٝخجطز ثُٔ٘طوز ثُخجٓغز ٠ٛٝ ثألًغش صؼشػج ُإلطجدز ٝٗظشث ُضٞثؽذ دٜجػ٘جطش ٓضشثدطز 

٠  صِي ثُٔ٘طوز شذ٣ذر ثُخطٞسر ٝثُضؼجَٓ ٓؼٜج دقزس ٝ ششث٤٣ٖ( ٓٔج ٣ؾؼَ ثإلطجدجس ك -أٝصجس -)أػظجح 

 . ًزُي ٝؽٞد ًغشر ػذد ثُٔظجد٤ٖ دٜج

 

  

 

 1شٌَ 

 (12( )21ٌوضح اماكن اصابات اوتار العضلة القابضة للرسغ واألصابع )المنطقة الخامسة(   )

 

ُِؼؼِز ثُوجدؼز  ٝصجس سعؾ ث٤ُذأطجدز هطغ ئٝؽٞد ًغشر ػذد ثُٔظجد٤ٖ د٣ٝضؼـ أ٤ٔٛز ثُذقظ ٖٓ خالٍ 

ب ػ٢ِ ث٤ُذ ٤ع ٣َٜٔ ثُذؼغ ثُضج٤َٛ ثُقش٠ً ٝثُؼالػ ثُطذ٤ؼ٠ ٓٔج ٣ضشى أعشطالؿ ثُٞصش ؽشثف٤جً إٝدؼذ 

 ثُزسثعػ٢ِ ٝظ٤لز ٖٓ خالٍ ػذّ ثُوذسر ػ٠ِ أدثء ثُٞظ٤لز ثُٔطِٞدز ٖٓ ث٤ُذ ثُٔظجدز دشٌَ خجص ٝ
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ٔلظَ ٝصضخز ثُؼؼالس شٌال ٓخضِلج دجٌُجَٓ ًٔج ٣ضأعش عِذ٤ج ثُؼَٔ ثُؼؼ٢ِ ُِؼؼالس ثُؼجِٓز فٍٞ ثُ

دشٗجٓؼ ٓش ثُز١ دػج ثُذجفظ ُضظ٤ْٔ ٌٗٔجػ ثُؼؼالس ك٢ ٛزٙ ثُٔ٘طوز . ثألإسصذجؽج دجُض٤ِق ثُؼؼ٢ِ ٝإ

 .            ُشعؾأٝصجس ثدوطغ ٠ ُِٔظجد٤ٖ ثُؾشثف ثُضذخَدؼذ صأ٤َٛ ٓوضشؿ إلعضؼجدر ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز 

 :  ْذف انثذس

ٔرنع  يعٍ االٔذعاس انماتععح نشععغ انٛعذ تمطعع ٗ نهًصاتٍٛ انجشاد اإلصالحتعذ  إعرعادج انكفاءج انٕظٛفٛح

 خالل ذذمٛك انٕاجثاخ انرانٛح : 

  ْدوطاغ ٠ ُِٔظاجد٤ٖ ثُؾشثفا ثُضاذخَدؼاذ دشٗجٓؼ صأ٤َٛ ٓوضشؿ إلعضؼجدر ثٌُلاجءر ثُٞظ٤ل٤از صظ٤ٔ

 .            ُشعؾأٝصجس ث

  ٖ٠ثُقشً ثُٔذٟثُضؼشف ػ٠ِ صجع٤ش ثُذشٗجٓؼ ػ٠ِ صقغ٤ . 

 . ُْثُضؼشف ػ٠ِ صجع٤ش ثُذشٗجٓؼ ػ٠ِ صقغ٤ٖ هٞر ثُوذؼز ٝدسؽز ثأل 

 . ثُضؼشف ػ٠ِ صجع٤ش ثُذشٗجٓؼ ػ٠ِ ػشع ث٤ُذ ثُٔظجدز ٓوجسٗز دج٤ُذ ثُغ٤ِٔز 

 . ثُضؼشف ػ٠ِ صجع٤ش ثُذشٗجٓؼ ػ٠ِ ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز ٝثُقش٤ًز ُشعؾ ث٤ُذ 

 فشٔض ٔذغاؤالخ انثذس: 

 ثُٔاذٟ ثُوذ٢ِ ٝثُذؼذ١ ُِٔؾٔٞػاز ثُضؾش٣ذ٤از كا٢ صقغا٤ٖ  ٤جع٤ٖثُوكشٝم دثُز إفظجة٤جً د٤ٖ  صٞؽذ

 ٔلظَ ثُشعؾ ثُٔظجح ٝثُغ٤ِْ.ُ ثُقش٠ً

 هاٞر ثُوذِا٢ ٝثُذؼاذ١ ُِٔؾٔٞػاز ثُضؾش٣ذ٤از كا٢ صقغا٤ٖ  ثُو٤جعا٤ٖكشٝم دثُاز إفظاجة٤جً دا٤ٖ  صٞؽذ

 ُٔلظَ ثُشعؾ ثُٔظجح ٝثُغ٤ِْ.ثُوذؼز ٝدسؽز ثألُْ 

 ػاشع ث٤ُاذثُوذِا٢ ٝثُذؼاذ١ ُِٔؾٔٞػاز ثُضؾش٣ذ٤از كا٢  ٖثُو٤جعا٤كشٝم دثُاز إفظاجة٤جً دا٤ٖ  صٞؽذ 

 . زثُغ٤ِٔٓوجسٗز دج٤ُذ ثُغ٤ِٔز ُٔلظَ ثُشعؾ ثُٔظجح 

 ثخضذااجسثس ثُوذِاا٢ ٝثُذؼااذ١ ُِٔؾٔٞػااز ثُضؾش٣ذ٤ااز كاا٢  ثُو٤جعاا٤ٖكااشٝم دثُااز إفظااجة٤جً داا٤ٖ  صٞؽااذ

 .ُٔلظَ ثُشعؾ ثُٔظجح  ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز ٝثُقش٤ًز 

 انًُٓج انًغرخذو:

دٞثهاغ ػ٤٘از ٝثفاذر صؾش٣ذ٤از ه٤اذ ثُو٤جعاجس ثُوذ٤ِاز ٝثُذ٤٘٤از  ثُذقاظٗظاشثً ُٔالةٔضاٚ ُطذ٤ؼاز  ٠ؾش٣ذثُٜٔ٘ؼ ثُض

 ٝثُذؼذ٣ز 
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 :ٗانًجال انًكاَ

 ٠ؽش٣اااش ثُو٤جعاااجس ثُوذ٤ِاااز ٝثُذؼذ٣اااز ُؼ٤٘اااز ثُذقاااظ دٔشًاااض أ.د/إداااشث٤ْٛ خ٤ِاااَ إداااشث٤ْٛ ُِطاااخ ثُطذ٤ؼاااأ

 ثُشٝٓجص٤ضّ.ٝ

 :ٗانًجال انضياَ

 1116/  1111ؽشثءثس ثُذقظ خالٍ ثُؼجّ إثُذشٗجٓؼ ٝ ص٘ل٤ز  ػذثدإ ٖٓ خالٍ صْ إؽشثء ثُذقظ -

 (11/1/1116 1/6/1111) ثُذشٗجٓؼ ٝصطذ٤وٚ ػ٠ِ ػ٤٘ز ثُذقظ خالٍ ثُلضشر  ٖٓإؽشثء صْ  -

 1111عذضٔذش  عضطالػ٤ز خالٍ  شٜشثُذسثعز ثإل -

      11/1/1116ث٠ُ 1/11/1111عجع٤ز خالٍ ثُلضشر ٖٓثُذسثعز ثأل -

 ُٛح انثذس( :انًجال انثششٖ )ع

هطاغ ثألٝصاجس ثُشعاـ٤ز ثُوجدؼاز ػ٤٘از  ٠أؽش٣ش ٛزٙ ثُذسثعز ػ٠ِ ػ٤٘ز ثُذقظ دجُطش٣وز ثُؼٔذ٣ز ٖٓ ٓظجد

ػاشثع ٓضشاجدٜز ٝهاذ صاْ صٞه٤اغ أخاشٟ رثس أ طاجدجسئعاضذؼجد ثُٔظاجد٤ٖ دإٓظجد٤ٖ ٓغ ٓشثػاجر 11هٞثٜٓج 

دجألشاؼز  ٝهذ صْ ثُضأًاذ ػجّ( 71 - 11ثٌُشق ػ٤ِْٜ ٖٓ هذَ ثُطذ٤خ ثُٔخضض ٝهذ صشثٝفش ثػٔجسْٛ ٖٓ )

(x-ray ٝ( ُِضأًااذ ٓااٖ عااالٓز ثُٞػااغ ثُضشااش٣ق٠ ُؼظااجّ ثُشعااؾ )صظااجُٜج دؼظٔضاا٠ ثُضٗااذ ٝثٌُؼذااشر ًٝاازث إ

ثُضؼشف ػ٠ِ ٓغضٟٞ ٝٓغجسثس ثالٝػ٤ز ثُذ٣ٞٓز ٝٝؽٞد ٗاذغ –صظجُٜج دجُٔشط٤جس ثُخٔغز ٝثُغال٤ٓجس إ

.ًٝزُي ثُضٌااجكؤ ك٤ٔااج د٤ااْٜ٘ كاا٠ ُؼظااخكاا٠ ثُؾااضء ثُٔظااجح ٝػااذّ كوااذثٕ ثالفغااجط ُِضأًااذ ٓااٖ عااالٓز ث

ٝه٤جعجس هاٞر ثُوذؼاز ٝثُٔاذٟ ثُقشًا٠ ُواذغ ٝدغاؾ ٝصوش٣اخ  ثُطٍٞ(-ثُٞصٕ-عجع٤ز )ثُغٖثُٔضـ٤شثس ثأل

 . ٝصذؼ٤ذ ثُشعؾ
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 (  1 جذٔل سلى )

 انمثهٛح نعُٛح انثذسٕٚظخ انرٕصٛف اإلدصائٗ نعُٛح انثذس فٗ انمٛاعاخ 

 = ٕ11 

 انذالالخ اإلدصائٛح

 

 عاخانمٛا

انًرٕعػ 

 انذغاتٗ

االَذشاف 

 انًعٛاس٘
 ألم لًٛح

 

 ألصٗ لًٛح
يعايم 

 االنرٕاء

يعايم 

 انرفهطخ

 انمٛاعاخ 

 األعاعٛح

 3.166 1.477- 6.51 172.40 180.00 157.00 ثُطٍٞ )عْ(

 3.339 1.021- 5.86 76.45 86.00 63.00 ثُٞصٕ )ًؾْ(

 0.342- 0.020 5.37 30.80 40.00 22.00 ثُغٖ )ثُؼٔش ثُض٠٘ٓ(

لٛاعاخ 

انًذٖ 

 انذشكٗ

 ) دسجح (

 1.161- 0.055 61.00 54.00 2.44 57.20 هذغ سعؾ ث٤ُذ ثُٔظجدز

 1.393- 0.395 91.00 76.00 5.34 83.10 هذغ سعؾ ث٤ُذ ثُغ٤ِٔز

 0.223- 0.316- 52.00 40.00 3.62 46.40 دغؾ سعؾ ث٤ُذ ثُٔظجدز

 0.243- 0.166- 72.00 63.00 2.71 67.50 دغؾ سعؾ ث٤ُذ ثُغ٤ِٔز

 0.678- 0.010- 35.00 25.00 3.15 29.80 صوش٣خ سعؾ ث٤ُذ ثُٔظجدز

 0.653- 0.300 45.00 36.00 2.89 40.20 صوش٣خ سعؾ ث٤ُذ ثُغ٤ِٔز

 0.139- 0.473 21.00 13.00 2.36 16.60 صذؼ٤ذ سعؾ ث٤ُذ ثُٔظجدز

 0.751- 0.746- 27.00 21.00 2.011 24.60 صذؼ٤ذ سعؾ ث٤ُذ ثُغ٤ِٔز

لٕج 

 انمثعح

 ) كجى (

 0.923- 0.000 21.50 12.50 2.86 17.18 هٞر ثُوذؼز ثُٔظجدز

 0.710- 0.137 42.00 27.00 4.97 33.85 هٞر ثُوذؼز ثُغ٤ِٔز

 0.882- 0.322- 9.00 6.00 1.07 7.60 دسؽز ثالُْ لٛاط االنى

 عشض انٛذ

 )عى(

ػاااااشع ث٤ُاااااذ داااااذٕٝ ثالدٜاااااجّ 

 ثُٔظجدز

10.19 0.37 9.50 10.90 0.112 0.954 

ػاااااشع ث٤ُاااااذ داااااذٕٝ ثالدٜاااااجّ 

 ثُغ٤ِٔز

10.74 0.35 10.00 11.20 -0.873 0.475 

ػاااااشع ث٤ُاااااذ دجالدٜاااااجّ  ٤ُِاااااذ 

 ثُٔظجدز

10.98 0.48 10.30 12.00 0.959 1.504 

 2.173 1.161- 12.50 10.80 0.46 11.83 ػشع ث٤ُذ دجالدٜجّ ٤ُِذ ثُغ٤ِٔز

االخرثاساخ 

 انٕظٛفٛح

 2.602 0.300 - 29.00 25.00 1.01 27.12 شر دجُوِْ سعْ دثة

 0.001- 0.945 - 22.00 18.70 1.10 20.87 هلَ ٝكضـ أصسثس ثُو٤ٔض

إٔ ثُذ٤جٗاجس ٠ ثُو٤جعاجس ثُوذ٤ِاز ( ٝثُخجص دجُذالالس ثإلفظجة٤ز ُؼ٤٘از ثُذقاظ كا 1 ) سهْ ٣ضؼـ ٖٓ ؽذٍٝ

جُضٞص٣غ ثُطذ٤ؼ٢ ُِؼ٤٘ز ، ف٤ظ صضشثٝؿ ها٤ْ ٓؼجٓاَ ثُخجطز دؼ٤٘ز ثُذقظ ث٤ٌُِز ٓؼضذُز ٝؿ٤ش ٓشضضز ٝصضغْ د

 ( ٓٔج ٣ؤًذ ثػضذث٤ُز ثُذ٤جٗجس ثُخجطز دؼ٤٘ز ثُذقظ. 9591.إ٠ُ   1.744 -ثالُضٞثء ك٤ٜج ٓج د٤ٖ )

 : ششٔغ اخرٛاس عُٛح انثذس

 إٔ ٣ٌٕٞ ثُٔش٣غ ٖٓ ٓظجد٢ هطغ ثألٝصجسثُوجدؼز ُِشعؾ دؼذ ثإلطالؿ ثُؾشثف٢ ُِٞصش. -
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 .( x rays )٤ُِذ ٝرُي ػٖ ؽش٣ن ثُلقض دجألشؼز ثُغ٤٘٤ز  عالٓز ثُؾٜجص ثُؼظ٠ٔ -

 إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ضظْ ك٢ فؼٞس ثُذشٗجٓؼ ثُضأ٠ِ٤ٛ. -

 أال ٣ٔجسط أ٣ز دشثٓؼ صأ٤ِ٤ٛز ٓضخظظز أخشٟ خالٍ ص٘ل٤ز دشٗجٓؼ ثُضأ٤َٛ ثُخجػغ ُِضؾش٣خ. -

 األدٔاخ ٔاألجٓضج انًغرخذيح فٙ انمٛاط : 

 ٔضش ُو٤جط ثُطٍٞ دجُغ٘ض٤ سعضج٤ٓضشثُطٍٞ: ؽٜجص  -1

 ُو٤جط ثُٞصٕ ألهشح ٗظق ًؾْ  ؽذ٢ ٓؼج٣شثُٞصٕ:  ٤ٓضثٕ  -1

  ًق ث٤ُذ -ُو٤جط ٓق٤طجس سعؾ ث٤ُذ : ثُغ٘ض٤ٔضشٟ  شش٣ؾ ثُو٤جط -1

 ؽٜجص:  ثُذ٣٘ج٤ٓٞٓضش ُو٤جط هٞر ثُوذؼز )ًؾْ(  -7

 دجُذسؽز ُشعؾ ث٤ُذ ٠ُو٤جط ثُٔذٟ ثُقشً ثُضٝث٣ج ؽٜجص: ؽ٤ٓٞ٘٤ضش -5

 ؽٜجص : دِل٤ٓٞضش) ثألػشثع( -6

 ultra Soundكٞم ثُظٞص٤ز  ؽٜجص ثُٔٞؽجس -4

 TENS) ثٍ)صخل٤ق ثألُْ ثٌُٜشدجة٠  ؽٜجص -1

 .شؼز صقش فٔشثءأؽٜجص  -6

 ؽٜجص ثُضغخ٤ٖ ثُغطق٠ دٞثعطز ثُٔؾجٍ ثُٔـ٘جؽ٤غ٠. -11

 ؽٜجص ص٘ذ٤ٚ ًٜشدجة٠ ُِؼؼالس كجسثد٣ي. -11

 . scale painه٤جط دسؽز ثألُْ ػٖ ؽش٣ن  -11

 .ًٞس ؽِذ طـ٤شر -11

 .طِظجٍ ؽذ٠ -17

 .فضٓز صغذ٤شأًشثع٠ ٝ -15

 .ٝصثٕ ٓخضِلز(أدٓذِض ) -16

 عجػز إ٣وجف. -14

أعجصي ٓطجؽز رثس أُٞثٕ ٓخضِلز ٓضذسؽز ثُوٞر )ؽٍٞ ثألعضي ثُٔطجؽ ٓضش ٝسدغ  -11

 عْ(. 5ٝػشػٚ 

o  7.1ًؾْ ثٝ  6.6ثُِٕٞ ثألصسم ٣ؼجدٍ هٞر pound. 

o  1.1ًؾْ ثٝ  4ثُِٕٞ ثألخؼش ٣ؼجدٍ هٞر pound . 

o  1.4ًؾْ ثٝ  6ثُِٕٞ ثألفٔش ٣ؼجدٍ هٞر pound. 
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 العٛح نهثشَايج:عرطانذساعح اإل

هجّ ثُذجفظ دئؽشثء دسثعز إعضطالػ٤ز ػ٢ِ ػذد ٖٓ ٓظجد٠ هطاغ ثُاٞصش ثُشعاـ٠ دؼاذ ثإلطاالؿ ثُؾشثفا٠ 

 ٖٓ خجسػ ثُؼ٤٘ز دٜذف ثُضؼشف ػ٢ِ ث٥ص٠ :

 ٓذ١ ثُظؼٞدجس ثُض٢ صٞثؽٚ ثُذجفظ ػ٘ذ صطذ٤ن ثُذقظ  -

 ٓذ١ ٓالةٔز ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ  -

 عضخذثٜٓج ٓذ١ طالف٤ز ثألؽٜضر ٝثألدٝثس ٤ًٝل٤ز إ -

 ٓذ١ ٓ٘جعذز ثُذشٗجٓؼ ألكشثد ثُؼ٤٘ز  -

 ثُضؼشف ػ٢ِ ٤ًل٤ز صطذ٤ن ثُذشٗجٓؼ ٝإؽشثء ثُو٤جعجس ثُخجطز دجُذقظ  -

 انمٛاعاخ انًغرخذيح ٔغشق لٛاعٓا:

 لشب َصف كٛهٕ.لٛاط انٕصٌ: لذ ذى لٛاط انٕصٌ عهٗ يٛضاٌ غثٗ أل 

 :لذ ذى لٛاط انطٕل عهٗ جٓاص انشاعرايٛش أللشب عى لٛاط انطٕل. 

 عرخذاو جٓاص انذُٚايٕيٛرشإلٛاط لٕج انمثعح ت : 

ٓجٓج ٓغض٘ذث ػ٠ِ ٓ٘ؼذر ٠ٌُٝ ٗؼٖٔ طقز أ٣أخز ثُٔظجح ٝػغ ثُٞهٞف ع٠٘ ثُؾزع  ألترذائٗ:اانٕظع 

ٗٚ ٣غضؼجٕ دضث٣ٝز ٖٓ ثُخشخ ٝثُض٠ ٣غذش ػ٤ِٜج ًَ ٖٓ ثُغجػذ ٝثُؼؼذ ٣ٝضْ ٝػغ أششؽز ٖٓ ئثُو٤جط ك

 ػذ ٝثُؼؼذ صث٣ٝز هجةٔز.ثُؤجػ ثُغ٤ٔي دق٤ظ صظذـ د٤ٖ ثُغج

دأهظ٠ ٓج ٣ٌٖٔ دجُؼـؾ ػ٤ِٚ ه٤جط هٞصٜج عْ  ٤ٓضش ث٤ُذٟٝ ك٠ ث٤ُذ ثُٔشثد٣ٞؤخز ثُذ٣٘جٓ ٔصف األداء:

 ػ٠ِ ثُذ٣٘ج٤ٓٞٓضش٣ذٙ دوذؼز 

                                   عالط ٓقجٝالس ٝصؤخز أكؼَ هشثءر ألهشح ٗظق ٤ًِٞ.  انرغجٛم:

(176:1-151) (116:5) 

 عرخذاو جٓاص انجُٕٛيٛرش )عٛشيٛٛف(إانًذٖ انذشكٗ نشعغ انٛذ ت لٛاط : 

 انششٔغ انعايح نمٛاط انًذ٘ انذشكٙ لٛذ انثذس : 

 ثألدثء فض٢ ثإلفغجط دجألُْ ثُٔجٗغ ُِقشًز  - 

 ثألدثء ٣ٌٕٞ ًجٓال ٣ٝضْ ثُو٤جط عالط ٓشثس ٣ٝأخز ثُٔضٞعؾ ثُقغجد٢ ُِوشثءثس ثُغالط  -

٣اااااااااااااااااااضْ ثُضأًاااااااااااااااااااذ ٓاااااااااااااااااااٖ طاااااااااااااااااااقز ثألدثء                                                                          ٓضجدؼاااااااااااااااااااز ثُؾ٤٘ااااااااااااااااااا٤ٓٞضش فضااااااااااااااااااا٢  -

(51:16 ) 
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 :  نًفصم انشعغ يٍ خاللانًذ٘ انذشكٙ  ذى لٛاط

 قٌاس المدى الحركى خالل التقرٌب 

 قٌاس المدى الحركى خالل التبعٌد 

  قٌاس المدى الحركى خالل القبض 

 لحركى خالل البسطقٌاس المدى ا  

 عُذ سادح انٛذ لٛاط عشض انٛذ /  : 

طجدغ دشثفز ث٤ُذ ٖٓ هجػذر صظجٍ ثألإكو٤ز ػذش ثُٜ٘ج٣ز ثُطشك٤ز ُؼظجّ سثفز ث٤ُذ ػ٘ذ ٝػغ أهظ٠ ٓغجكز أ 

ؼجد إدطجدغ ٓٔذٝدر ٝ ٓؼـٞؽز ٓؼج ٓغ ثُغذجدز هجػذر ثُخ٘ظش ٣ٝضْ ثُو٤جط د٤٘ٔج ث٤ُذ ٝػغ ثُذطـ د٤٘ٔج ثأل

 جُؾ ك٤ٚ ذدذٕٝ شذ ٓ  دٜجّطذغ ثإلأ

 

 تٓاولٛاط عشض انٛذ/ عُذ اإل : 

طجدغ ثأل ٝ ػ٠ِث٤ُذ أل ٔجدٜجّ ( ٣ٝضْ ثُو٤جط د٤٘طذغ ثإلأز ٤كو٤ز ػذش ث٤ُذ )ػ٘ذ ٓلظَ عالٓأهظ٠ ٓغجكز أ

                                                                 ّ دذٕٝ شذ ٓذجُؾ ك٤ٚجدٜطذغ ثإلأٓٔذٝدر ٝٓؼـٞؽز ٓؼج ٓغ صوش٣خ 

(151:1 ) 

 نى :أللٛاط دسجح اscale pain 

( ُٔؼشكز دسؽز ثألُْ ثُض٠ ٣ؼج٠ٗ 11-1ػذجسر ػٖ ه٤جط ٓضذثٍٝ ػج٤ُٔج ك٠ ثألدقجط ثُؼ٤ِٔز ٓضذسػ ٖٓ )

  ٜٓ٘ج ثُٔظجح
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 ( يمٛاط دسجح األنى 0شكم ) 

 : االخرثاساخ انٕظٛفٛح ٔانذشكٛح 

 رسم دائرة بالقلم :  -2

ثانية(  03عمل دوائر على ورقة في مربع محدد ويقوم باحتساب زمن محدد ) يقوم المصاب بمحاولة
 ويقوم بحساب عدد الدوائر .

 

 فتح وقفل أزرار القمٌض : -1

 5يقوم المصاب بفتح ازرار القميص ثم يقوم بقفلها ومن شروط االداء ان يحتوى القميص على عدد 
ثانية ( ونقوم بحساب عدد  03حدد ) زراير من المقاس الصغير ويتم اجراء االختبار في زمن م

 محاوالت فتح وقفل الزراير .
 

 خطٕاخ ذُفٛز انثذس :

 أٔالً: إخرٛاس عُٛح انثذس ٔانمٛاعاخ انمثهٛح.

فراد من مصابى قطع الوتر الرسغي للعضلة القابضة بعد أوقوامها عشرة  البحثختيار عينة إتم  -

 صالح الوتر جراحياً.إ
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ٝأٜٗاْ ػ٤٘از ثُذقاظ  صؾاجٗظُِضأًاذ ٓاٖ  إتعشاْٛى أ.د/ إتشاْٛى خهٛمطز صْ صٞه٤غ ثٌُشق ثُطذ٠ دٞثع -

 .٠ٞصش ثُشعـثُٔظجد٤ٖ دوطغ ؽ٤ٔؼج ٖٓ ثُ

 صْ إؽشثء دؼغ ثُو٤جعجس ثألعجع٤ز ًجُطٍٞ ٝثُٞصٕ ٝثُغٖ . -

 ٌُٙاَ كاشد ػِا٠ فاذ ثُذقاظشثء ثُو٤جط ثُوذ٢ِ ُٔؾٔٞػز ثُذقظ كا٠ ثُو٤جعاجس ثُٔغاضخذٓز ه٤اذ إؽصْ  -

 .ضغؾ٤َ، دئعضخذثّ أدٝثس ثُو٤جط ثُٔ٘جعذز ُٔٞػٞع ثُذقظثُ عضٔجسرإٝصغؾَ ك٠ 

 إَٔاع انجثائش انًغرخذيح تعذ انرذخم انجشادٗ :

٣اضْ  دسؽاز إٗغ٘اجء 61:  11دذسؽاز ٓاٖ  Lؽ٤ٔغ أكشثد ثُؼ٤٘ز ثعضخذٓٞث ثُؾذ٤شر ثُظٜش٣ز ػ٠ِ شاٌَ فاشف 

عااْ دؼااذ ثألعااذٞع ثُغجُااظ صااْ كٌٜااج أع٘ااجء ثُؾِغااز ثُؼالؽ٤ااز ٝخجطااز كاا٠ ثُٔشفِااز ثألُٝاا٠ ُِذشٗااجٓؼ ثُضااأ٠ِ٤ٛ 

 إعضخذثّ ؽذ٤شر عِٜز ثُلي ٝثُضش٤ًخ .

شاَٛاً: ذطثٛك تشَايج انرأْٛم انذشكٙ  تًشكض انذكرٕس/ إتشاْٛى خهٛم إتشاْٛى نهطة انطثٛعٙ ٔانشٔياذٛضو 

 : ٔيذذّ انضيُٛح

ء ثُو٤جعاجس ؽاشثإ صْٗضٜجء ٓذر ثُذشٗجٓؼ ثُٔوضشؿ إػشش أعذٞػجً ، ٝدؼذ  إع٘ج ثُضٖٓ ثُٔوضشؿ ُِذشٗجٓؼ -

 ثُذؼذ٣ز

 شانصاً انمٛاعاخ انثعذٚح:

صْ إؽشثء ثُو٤جعجس ثُذؼذ٣ز ُٔؾٔٞػاز ثُذقاظ دؼاذ ثإلٗضٜاجء ٓاٖ صطذ٤ان ثُذشٗاجٓؼ ثُضاأ٢ِ٤ٛ عاْ ه٤اجط  -

أعاضؼجدر ثٌُلاجءر إؽشثةٜج ك٠ ثُو٤جعجس ثُوذ٤ِز ُٔؼشكز صأع٤ش ثُذشٗاجٓؼ ػِا٠ ) ٗلظ ثُٔضـ٤شثس ثُض٢ صْ

 .طالؿ ثُٞصش ؽشثف٤جً(إ٢ ُِؼؼِز ثُوجدؼز دؼذ ٔظجد٠ هطغ ثُٞصش ثُشعـثُٞظ٤ل٤ز ُ

 :انثشَايج انرأْٛهٗ

ثُشؽااٞع ٝثُذقااظ كاا٠ ثُٔشثؽااغ ثُؼ٤ِٔااز ثُٔضخظظااز كاا٠ ٓٞػااٞع ثُذقااظ ٝثُذسثعااجس  ٓااٖ خااالٍ -

ؽالع ػِا٠ ثُٔٞثهاغ ثُؼ٤ِٔاز ثُٔضخظظاز ػِا٠ شاذٌز ثُٔؼِٞٓاجس ثُذ٤ُٝاز ٝثُذقٞط ثُٔشصذطز ٝداجإل

٠ِ٤ٛ ثُٔوضاشؿ ٝٛاٞ ػِا٠ عاالط ٓشثفاَ أٟ ثُذشٗجٓؼ ثُضاثالٗضشٗش صْ ٝػغ ثُضظٞس ثُٔذذة٠ ُٔقضٞ

 : سة٤غ٤ز

 ٔنٗ:أْذاف انًشدهح األ

 ص٘ش٤ؾ ثُذٝسر ثُذ٣ٞٓز ك٠ ثُٔ٘طوز ثُٔظجدز -

 طجدزُْ ٝٓ٘غ صلجهْ ثإلألصو٤َِ ث -

 طجدغثُق٤ُِٞز دٕٝ فذٝط ص٤ذظ ثُشعؾ ٝثأل -
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 ُضٜجحصو٤َِ ثُضٞسّ ٝثإل -

 طجدزٓ٘غ فذٝط ص٤ِق ثُؼؼالس ٌٓجٕ ثإل -

 هح انصاَٛح:ْذاف انًشدأ

 ص٘ش٤ؾ ثُذٝسر ثُذ٣ٞٓز ك٠ ثُٔ٘طوز ثُٔظجدز -

 ُْ دجُٔ٘طوز ثُٔظجدزثُقذ ٖٓ ثأل -

 ٗغؾز ثُشخٞرُضظجهجس ثألإثُضخِض ٖٓ  -

 صقغ٤ٖ ًلجءر ثُؼَٔ ثُؼؼ٠ِ -

 صقغ٤ٖ ثُٔذٟ ثُقش٠ً ُِٔلجطَ -

 ْذاف انًشدهح انصانصح:أ

 ُضٜجدجس ٜٗجة٤ج ػ٠ِ ٜٗج٣ز ثُٔشفِزُْ ٝثإلثُضخِض ٖٓ ثأل -

 ُٞؽ٤ج ث٤ُذ ثُٔظجدز دجُ٘غذز ٤ُِذ ثُغ٤ِٔزصقغ٤ٖ ٓٞسكٞ -

 ضش٣ز ثُطذ٤ؼ٤ز ٤ُِذ ثُٔظجدز دجُٔوجسٗز ٤ُِذ ثُغ٤ِٔز٤ٗغشٝدٞٓكؼَ ثُو٤جعجس ثإلثُٞطٍٞ أل -

 دثء ٝظ٤ل٠أكؼَ دسؽز أ٠ُ إثُٞطٍٞ  -

 ٝصجس ثُؼجِٓز ػ٠ِ ث٤ُذسدطز ٝثألصو٣ٞز ثُؼؼالس ٝثأل -

 صقغ٤ٖ ثٌُلجءر ثُقش٤ًز ٤ُِذ ٓغ ص٣ٞ٘غ ثُؼَٔ ثُؼؼ٠ِ -

 عانجاخ اإلدصائٛح انًغرخذيح فٙ انثذس : انً

 (SPSS25) عااااااْئعااااااضخذثّ ثُقضٓااااااز ثإلفظااااااجة٤ز ُِؼِااااااّٞ ثالؽضٔجػ٤ااااااز ٝثُٔؼشٝكااااااز ػ٤ِٔااااااجً دإصااااااْ 

 ُٔغضِضٓجس ثُذقظ: جً ٝصْ صطذ٤ن ثُٔؼجُؾجس ؽذو 

 ٓوج٤٣ظ ثُ٘ضػز ثُٔشًض٣ز -

 ثُٔضٞعؾ ثُقغجد٢ -

 ثُٞع٤ؾ -

 ثٗقشثف ثُٔؼ٤جس١ثإل -

 ٓؼجَٓ ثإلُضٞثء -

 ز ثُٞثفذرإخضذجسثس ُِٔؾٔٞػ -

 ُِضقغٖ ثُ٘غذز ثُٔت٣ٞز -
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 جذٔل يشادم ذطثٛك انثشَايج انرأْٛهٗ(  0جذٔل سلى ) 

 

صيٍ 

انٕدذج 

 انرأْٛهٛح

 

 يجال

 يغُاغٛغٙ

 تانرغخٍٛ

 

ذُثّٛ 

كٓشتٙ 

 نهععهح

 )فاسادٚ (

 

عذد 

انٕدذاخ 

فٗ 

 اإلعثٕع

عذد 

 االعاتٛع

عذد 

انٕدذاخ 

 انٕٛيٛح

أشعح ذذد 

 دًشاء 

Infrared 

 صيٍ اداء

 ُاخانرًشٚ

 انعالجٛح

 انرًشُٚاخ

 انعذد انركشاس انًجًٕعاخ
 

صيٍ 

ذشغٛم 

 جٓاص ال

ULTRA 

SOUND 

صيٍ 

ذشغٛم 

 جٓاص ال

TENS 

 انًشادم

 12 8 4 ق14 ق12 1 5 3 ــــــــــ ــــــــــ ق54
 

 ق14 ق4
انًشدهح 

 االٔنٗ

 12 12 4 ق14 ق12 1 5 3 ـــــــــ ــــــــــ ق54
 

 ق14 ق4
انًشدهح 

 انصاَثح

 12 10 4 ق04 ــــــــــ 1 5 3 ق4 ق12 ق44
 

 ق12 ق4
انًشدهح 

 انصانصح

 ٔدذاخ ذأْٛهٛح 4يا عذا االعثٕع األٔل  3يهذٕظح : عذد انٕدذاخ انراْٛهٛح فٙ االعثٕع 
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 عشض انُرائج :

 ( 3 جذٔل )

نذشكٗ انذالالخ االدصائٛح نهفشٔق تٍٛ انمٛاعٍٛ انمثهٗ ٔانثعذٖ نعُٛح انثذس فٗ لٛاط انًذٖ ا

 ٔانغهًٛح نهٛذ انًصاتح
    = ٌ12 

 انمٛاعاخ
 انفشق انمٛاط انثعذٖ انمٛاط انمثهٗ

 تٍٛ

 انًرٕعطٍٛ

 ًٛحل

 "خ"

 انًذغٕتح

 َغثح

 انرذغٍ

% 
 ع± ط ع± ط

لٛععاط انًععذٖ انذشكععٗ نهٛععذ انًصععاتح  يععٍ 

 ٔظع انمثط
57.20 2.44 78.30 4.21 -21.10 20.548* 3..3% 

نًصععاتح  يععٍ لٛععاط انًععذٖ انذشكععٗ نهٛععذ ا

 ٔظع انثغػ
46.40 3.62 64.60 4.64 -18.20 13.030* 33.0% 

لٛععاط انًععذٖ انذشكععٗ نهٛععذ انًصععاتح  يععٍ 

 ٔظع انرمشٚة
29.80 3.15 36.60 3.53 -6.80 12.279* 00.8% 

لٛععاط انًععذٖ انذشكععٗ نهٛععذ انًصععاتح  يععٍ 

 ٔظع انرثعٛذ
16.60 2.36 22.80 1.61 -6.20 14.892* 3..3% 

انذشكعععٗ نهٛعععذ انغعععهًٛح يعععٍ لٛعععاط انًعععذٖ 

 ٔظع انمثط
83.10 5.34 87.70 2.54 -4.60 -4.313 4.4% 

لٛعععاط انًعععذٖ انذشكعععٗ نهٛعععذ انغعععهًٛح يعععٍ 

 ٔظع انثغػ
67.50 2.71 70.70 0.94 -3.20 -4.598 5..% 

لٛعععاط انًعععذٖ انذشكعععٗ نهٛعععذ انغعععهًٛح يعععٍ 

 ٔظع انرمشٚة
40.20 2.89 43.10 1.79 -2.90 -4.106 ..0% 

انذشكعععٗ نهٛعععذ انغعععهًٛح يعععٍ  لٛعععاط انًعععذٖ

 ٔظع انرثعٛذ
24.60 2.01 29.71 1.26 -5.11 -8.479 02..% 

 70.3% *13.83 12.07 3.31 29.25 2.86 17.18 لٛاط لٕج انمثعح نهٛذ انًصاتح

 14.5% *7.65 4.90- 4.03 38.75 4.97 33.85 لٛاط لٕج انمثعح نهٛذ انغهًٛح

 77.6% *32.86 5.90 0.82 1.70 1.07 7.60 لٛاط األنى

 5.5% *15.087 0.56- 0.37 10.75 0.37 10.19 لٛاط عشض انٛذ انًصاتح تذٌٔ األتٓاو

 2.3% *11.180 0.25- 0.36 10.99 0.35 10.74 لٛاط عشض انٛذ انغهٛـًح تذٌٔ األتٓاو

 5.9% *13.619 0.65- 0.48 11.63 0.48 10.98 لٛاط عــشض انـٛذ انًصاتح تاألتٓاو

 %0.1 *11.180 0.25- 0.45 12.08 0.46 11.83 نـٛذ انغهٛـًح تاألتٓاولٛاط عــشض ا

 %250 %19.00 6.00 0.89 8.4 0.89 0.5 سعى دائشج تانمهى نهٛذ انًصاتح

 %033 %14.00 5.60 0.71 8 0.89 0.5 لفم ٔفرخ أصساس انمًٛص نهٛذ انًصاتح

 1.833=  2.24يعُٕٖ عُذ يغرٕٖ *

د٤ٖ ثُو٤جط ثُوذ٠ِ   1.15كشٝم رثس دالُز أفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ( ٝؽٞد ٣1ضؼـ ٖٓ ؽذٍٝ سهْ )

% ( ُظاجُـ ثُو٤اجط  16.1% ،  11.1، ٝصشثٝفش ٗغذز ثُضقغاٖ ٓاج دا٤ٖ ) ٤ُِذ ثُٔظجدزٝثُذؼذٟ 

ثُذؼذٟ ُؼ٤٘ز ثُذقظ ك٠ ه٤جط ثُٔذٟ ثُقش٠ً ٤ُِذ ثُٔظجدز كا٠ أٝػاجع ثُواذغ ٝثُذغاؾ ٝثُضوش٣اخ 

د٤ٖ   1.15( ٝؽٞد كشٝم رثس دالُز أفظجة٤ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ ٣1ضؼـ ٖٓ ؽذٍٝ سهْ )ًٔج  ٝثُضذؼ٤ذ.

% ( 11.4% ، 7.4، ٝصشثٝفااش ٗغااذز ثُضقغااٖ ٓااج داا٤ٖ )  ٤ُِااذ ثُغاا٤ِٔز ثُو٤ااجط ثُوذِاا٠ ٝثُذؼااذٟ
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كاا٠ أٝػااجع ثُوااذغ  ثُغاا٤ِٔزُظااجُـ ثُو٤ااجط ثُذؼااذٟ ُؼ٤٘ااز ثُذقااظ كاا٠ ه٤ااجط ثُٔااذٟ ثُقشًاا٠ ٤ُِااذ 

ػ٘ذ ُو٤جط هٞر ثُوذؼز ٝدسؽز ثألُْ  ُز أفظجة٤ز كشٝم رثس دالٝٛ٘جى  ٝثُذغؾ ٝثُضوش٣خ ٝثُضذؼ٤ذ.

د٤ٖ ثُو٤جط ثُوذ٠ِ ٝثُذؼذٟ كا٢ ه٤اجط هاٞر ثُوذؼاز ، ًٝجٗاش ٗغاذز ثُضقغاٖ ٓاج دا٤ٖ   1.15ٓغضٟٞ 

( ُظااجُـ ثُو٤ااجط ثُذؼااذٟ ُؼ٤٘ااز ثُذقااظ كاا٠ ه٤ااجط هااٞر ثُوذؼااز ٤ُِااذ ثُٔظااجدز  %70.3،  %14.5)

 ٛ٘اجى ًٝجٗش.  ٝرُي ُظجُـ  ثُو٤جط ثُذؼذٟ  77.6%ًٝجٗش ٗغذز ثُضقغٖ ك٢ ٓو٤جط ثألُْ ٣ؼجدٍ 

دا٤ٖ ثُو٤اجط ثُوذِا٠ ٝثُذؼاذٟ ،   1.15ػ٘اذ ٓغاضٟٞ ُو٤جط ػشع ث٤ُذ  كشٝم رثس دالُز أفظجة٤ز 

د٤٘ٔاج ثُضقغاٖ كا٢   5.5%ًٝجٗش ٗغذز ثُضقغٖ ك٢ ه٤جط ػشع ث٤ُذ ثُٔظجدز دذٕٝ ثالدٜجّ ٣ؼجدٍ 

ٗغذز ثُضقغٖ ٤ُِذ ثُغ٤ِٔز دذٕٝ ثالدٜاجّ  ًٝجٗش 5.9%ه٤جط ػشع ث٤ُذ دجالدٜجّ ٤ُِذ ثُٔظجدز ًجٕ 

. د٤٘ٔج كا٢ ثخضذاجسثس ثٌُلاجءر % 1.1د٤٘ٔج دجالدٜجّ ٤ُِذ ثُغ٤ِٔز ًجٕ ثُضقغٖ دٔوذثس   2.3%صؼجدٍ 

 %( .151% :  111ثُٞظ٤ل٤ز ٝثُقش٤ًز ًجٗش ٗغذز ثُضقغٖ صشثٝفش ٓج د٤ٖ )
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نعُٛح انثذس فٙ جًٛع انمٛاعاخ ذٖانًرٕعػ انذغاتٗ نهمٛاعٍٛ انمثهٗ ٔانثع (3شكم سلى )
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( 4 جدول )  

           السلٌمة فً القٌاس البعديوللكفاءة الوظٌفٌة بٌن الٌد المصابة  داللة الفروق     

 = ٌ12  

 انذالالخ اإلدصائٛح                      

 

 انكفاءج انٕظٛفٛح

 انٛذ انًصاتح

 

 انٛذ انغهًٛح

 

 انفشق

تٍٛ 

 انًرٕعطٍٛ

 لًٛح

 )خ(

ع± ط    ع± ط     

*8.33 5.82 4.35 83.12 5.01 8.3. ( دسجح)  سعغ انٛذ لثط  

*24.. 3.83 1..0 43... 0..0 ..3. ( دسجح) تغػ سعغ انٛذ   

*85.. 3.44 0.80 52.14 3.43 ...3 ( دسجح)  ذمشٚة سعغ انٛذ  

*3.25 3.24 1.12 04.84 1..1 00.8 (دسجح) ذثعٛذ سعغ انٛذ   

*34.. 4.82 .3.3 34.24 3.31 03.04 ( كجى)  انمثعح لٕج  

*.3.0 2.01 1.21 10..0 2.30 5...0 ) عى ( انٛذ تاالتٓاو عشض  

 1.34 .2.2 2.31 03.5 1.21 03.33 ) عى (االتٓاو  تذٌٔ انٛذ عشض

  1.83=  2.24* يعُٕ٘ عُذ يغرٕٖ 

ثُغ٤ِٔز ك٢ ٤ٖٝ ث٤ُذ ثُٔظجدز ( ٝؽٞد كشٝم رثس دالُز إفظجة٤ز ٌُِلجءر ثُٞظ٤ل٤ز د ٣7ضؼـ ٖٓ ؽذٍٝ سهْ ) 

 ٓج ػذث ػشع ث٤ُذ دذٕٝ ثالدٜجّ . 1.15ثُو٤جط ثُذؼذ١ ًٝجٗش ؽ٤ٔغ ثُو٤ْ ٓؼ٣ٞ٘ز ػ٘ذ ٓغضٟٞ 

 

 

(4شكل رقم )  

 ٌوضح الفروق فً المتوسط الحسابى فً القٌاس البعدى بٌن الٌد المصابة والسلٌمة
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 يُالشح انُرائج :

 ائٛا ٚرعخ اٜذٙ :دصإيٍ خالل عشض ٔذذهٛم َرائج انثذس 

 لٛاط انًذ٘ انذشكٙ :

٤ُِاذ ثُوذِا٢ ٝثُذؼاذ١ كا٢ ثُٔؾٔٞػاز ثُضؾش٣ذ٤از  ثُو٤جعا٤ٖثُخاجص داجُلشٝم دا٤ٖ  ( 7ٝؽاذٍٝ ) (٣1ضؼـ ٖٓ ؽذٍٝ )

خضذاجسثس ُظاجُـ ( كا٢ ؽ٤ٔاغ ثإل1.15ك٢ ه٤اجط ٓاذ١ ثُقشًاز ٝؽاٞد كاشٝم دا٤ٖ ثُو٤جعا٤ٖ ػ٘اذ ٓغاض١ٞ )ثُٔظجدز 

ٝرُااي ٗض٤ؾاز إفضااٞثء ثُذشٗاجٓؼ ػِاا٢  %(16.1) ٠ُاإ%( 11.1) ُضقغااٖ ٓاج داا٤ٖثُو٤اجط ثُذؼااذ١ ف٤اظ دِـااش ٗغاذز ث

صٔش٣٘جس صغجػذ ػ٢ِ ػٞدر ثُٔذٟ ثُقش٠ً ُٔلظَ ثُشعؾ ٝثُغجػذ ًضٔش٣٘جس ثُغاجػذ كا٢ ٝػاغ ثُاذطـ ٝػؼاالس 

ثإلدٜجّ ٝثألطجدغ ك٢ ٝػغ إعضشخجء عْ ٣وّٞ ثُٔش٣غ دوذغ ٝع٢٘ سعؾ ث٤ُاذ ًٔاج إشاضَٔ ثُذشٗاجٓؼ ػِا٢ صٔش٣٘اجس 

ٝثُؼَٔ ػ٢ِ إػاجدر ثُواٞر ثُٔطجؽ٤از ُِشداجؽ ثُخِلا٢ ثٌُؼذاش١   ٣ٞز ثُؼؼالس ثُوجدؼز ثٌُؼذش٣ز ٝثُوجدؼز ثُضٗذ٣زُضو

ثُشعـ٢ ٝصٞثصٕ ٛزٙ ثُؼؼالس ٓغ ثُؼؼالس دجعطز ثُشعؾ ثٌُؼذش٣از ثُط٣ِٞاز ٝثُوظا٤شر ٝدجعاطز ثُشعاؾ ثُضٗذ٣از 

ز ذذغعٍ نهًعذ٘ انذشكعٙ نًفصعم انشععغ دٛعس دعذخ انٛعح انذساععاخ انًشجعٛعح شعاسأْٔزِ انُرعائج ذرفعك يعع يعا 

ٝرُااي ٓااٖ خااالٍ ٓؾٔٞػااز ٓااٖ ثُضٔش٣٘ااجس ثُقش٤ًااز ُِٔغااجػذر ػِاا٢ صغااخ٤ٖ  )انصُععٙ ٔانمععثط ٔانرمشٚععة ٔانرثعٛععذ (

 ع٘جء ص٘ل٤ز ثُؼَٔ ثُٔضٌشس ٤ُِذ٣ٖ .أخز كضشثس سثفز أٝصجس ٝثُؼؼالس ك٢ ثُٔؼظْ ٝثأل

ألٝصاجس ثُوجدؼاز ُِشعاؾ دؼاذ ثُضاذخَ ثُؾشثفا٠ ُزث ًجٕ ٖٓ ثُؼشٝسٟ ٝػاغ دشٗاجٓؼ ٓضخظاض إلعاضؼجدر ٝظ٤لاز ث

 ٝرُي ُِضغش٣غ ُِؼٞدر ث٠ُ ثُؼَٔ دغشػز عٞثء ُِش٣جػ٤٤ٖ ثٝ ؿ٤ش ثُش٣جػ٤٤ٖ

كؼ٠ِ ثُشؿْ ٖٓ ثُؼ٤ِٔجس ثُؾشثف٤ز ثُؼذ٣ذر ٝثُذشثٓؼ ثُضج٤ِ٤ٛز ثُٔغضخذٓز دؼذ هطغ ثألٝصجس ثُوجدؼاز ُٔلظاَ ثُشعاؾ 

الدذ ٖٓ ٝػغ دشٗجٓؼ ٣غجػذ ػ٠ِ ثعضؼجدر ثُٞظ٤لز ثُخجطز  ٝهذ ٣ظجفخ دؼؼٜج ػؼق ثٝكوذ ُٞظ٤لز ثُشعؾ كٌجٕ

:  6دٔلظَ ثُشعؾ ٖٓ ٗجف٤ز ثُوٞر ٝثُٔذٟ ثُقش٠ً ٤ُِذ ٝثُوٞر ثُؼؼ٤ِز ُِوذسر ػ٠ِ أدثء ثُٞظ٤لز ثُٔطِٞداز ٜٓ٘اج . )

6( )11  :117) 

ثُذسثعاجس ٣ٝضلن رُاي ٓاغ دؼاغ ثُذسثعاجس كؼِا٠ ثُاشؿْ ٓاٖ صٌاشثس ٛازر ثالطاجدز كا٢ ؽاخ ثُطاٞثسا كجُؼذ٣اذ ٓاٖ 

ثُٔشؽؼ٤ااز ثُضاا٠ صذقااظ كاا٢ ثعااضؼجدر ثٌُلااجءر ثُٞظ٤ل٤ااز ُٔلظااَ ثُشعااؾ دؼااذ ثؽااشثء ثُؾشثفااز ، ٝٛ٘ااجى ػِاا٠ ثُؾجٗااخ 

ثالخشٟ دسثعجس دغ٤طز صش٤ش ث٠ُ ٝؽٞد دشصًٍٞٞ دؼذ ثؽشثء ثُؾشثفز خجطز ُِضج٤َٛ ثُقش٠ً ُٔلظاَ ثُشعاؾ . ) 

15  :511( )16  :711( )11  :117) 

٤ُِاذ ثُغا٤ِٔز كا٢ ص داجُلشٝم دا٤ٖ ثُو٤اجط ثُوذِا٢ ٝثُذؼاذ١ كا٢ ثُٔؾٔٞػاز ثُضؾش٣ذ٤از ( ٝثُخاج٣1ضؼـ ٖٓ ؽاذٍٝ )ٔ

 ٟخضذاجسثس ُظاجُـ ثُو٤اجط ثُذؼاذ( كا٢ ؽ٤ٔاغ ثإل1.15ثُقشًز ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ ثُو٤جع٤ٖ ػ٘اذ ٓغاض١ٞ ) ٟه٤جط ٓذ

ٔآخعشٌٔ ٘ جالل دجاص شجس ُٚأ%( ٝٛزٙ ثُ٘ضجةؼ صضلن ٓغ ٓج 11.4%( ث٢ُ )7.4ف٤ظ دِـش ٗغذز ثُضقغٖ ٓج د٤ٖ)

ثُضذؼ٤اذ ( ٝرُاي ٓاٖ خاالٍ  -ثُضوش٣اخ  -ثُوذغ  -ف٤ظ فذط صقغٖ ُِٔذ١ ثُقش٢ً ُٔلظَ ثُشعؾ )ثُغ٢٘  (1116)
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ًٝازُي ثُضقغاٖ كا٢ دسؽاز ٝصجس ٝثُؼؼالس ك٢ ثُٔؼظْ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُضٔش٣٘جس ثُقش٤ًز ُِٔغجػذر ػ٢ِ صغخ٤ٖ ثأل

 ( 11)                                                            . ع٘جء ص٘ل٤ز ثُؼَٔ ثُٔضٌشس ٤ُِذ٣ٖأخز كضشثس سثفز أٝثألُْ 

 :ٔدسجح األنى  لٛاط لٕج انمثعح

ُو٤اجط هاٞر ( ٝثُخجص داجُلشٝم دا٤ٖ ثُو٤اجط ثُوذِا٢ ٝثُو٤اجط ثُذؼاذ١ كا٢ ثُٔؾٔٞػاز ثُضؾش٣ذ٤از ٣1ضؼـ ٖٓ ؽذٍٝ )

( كاا٢ ؽ٤ٔااغ 1.15جعاا٤ٖ ػ٘ااذ ٓغااض١ٞ )ٝؽااٞد كااشٝم داا٤ٖ ثُو٤ثُوذؼااز ٤ُِااذ ثُٔظااجدز ٝثُغاا٤ِٔز ًٝاازُي دسؽااز ثألُااْ 

ك٢ ه٤اجط هاٞر ثُوذؼاز %( 41.1% ث٢ُ 17.5خضذجسثس ُظجُـ ثُو٤جط ثُذؼذ١ ف٤ظ دِـش ٗغذز ثُضقغٖ ٓج د٤ٖ )ثإل

ثُٔٞؽااجس ثٌُٜشد٤ااز ثُٔضذثخِااز  ((tensـعااضخذثّ ؽٜااجص ثُااإ٣ٝشؽااغ ثُذجفااظ رُااي ُضااأع٤ش ثُذشٗااجٓؼ ثُضااأ٢ِ٤ٛ ثُقشًاا٢ ٝ

 .ػ٤٘ز ثُذقظ ٔٞؽجس ثُلٞم طٞص٤ز ػ٢ِ ثُٝؽٜجص 

( ُظاجُـ ثُو٤اجط 1.15ُْ ٝؽذ كشٝم د٤ٖ ثُو٤جع٤ٖ ػ٘ذ ٓغاض١ٞ )ثأل دسؽز( ك٢ ٓو٤جط 7ٖٓ ؽذٍٝ )أ٣ؼج ٣ضؼـ ٝ

٤ُٚ دسثعاز إشجس أ%( ٝرُي ُظجُـ ثُو٤جط ثُذؼذ١ ٝٛزٙ ثُ٘ضجةؼ صضلن ٓغ ٓج 44.6ثُذؼذ١ ف٤ظ دِـش ٗغذز ثُضقغٖ )

عاضخذثّ ئؽاشثء دشٗاجٓؼ ثُؼاالػ ثُطذ٤ؼا٢ دإظ دؼاذ ٗخلاجع ِٓقاٞإف٤اظ ًاجٕ ٛ٘اجى  .021 ٔأخعشٌٔجالل دجاص٘ 

ٗخلاجع ِٓقاٞظ ُٔؼاذالس إٕ ٛ٘اجى أ( ٝؽٜاجص ثالشاؼز صقاش ثُقٔاشثء( صذا٤ٖ tens)ـ)ثُضشث عجٝٗذ ٝؽٜجص ثُاـؽٜجص ثُ

 ٝ صٔضهاجس كا٢ ثُاٞصش ثُٔؼاجُؼ .أُْ ٓغ صقغٖ ِٓقٞظ ُٞظاجةق ث٤ُاذ ٝصقغاٖ ُِاذٝسر ثُذ٣ٞٓاز ٝػاذّ ظٜاٞس صاٞسّ ثأل

(11) 

 لٛاط عشض انٛذ:

ُؼاشع ث٤ُاذ ( ثُخجص داجُلشٝم دا٤ٖ ثُو٤اجط ثُوذِا٢ ٝثُو٤اجط ثُذؼاذ١ كا٢ ثُٔؾٔٞػاز ثُضؾش٣ذ٤از ٣1ضؼـ ٖٓ ؽذٍٝ )

خضذجسثس ُٝظجُـ ثُو٤جط ثُذؼذ١ ف٤ظ ( ك٢ ؽ٤ٔغ ثإل1.15ٝؽٞد كشٝم د٤ٖ ثُو٤جع٤ٖ ثُوذ٢ِ ٝثُذؼذ١ ػ٘ذ ٓغض١ٞ )

ػاشع ث٤ُااذ  ط( د٤٘ٔاج ثُضقغاٖ كا٢ ه٤اج%5.5ٜاجّ )ددِـاش ٗغاذز ثُضقغاٖ كا٢ ه٤اجط ػاشع ث٤ُاذ ثُٔظاجدز داذٕٝ ثإل

%( د٤٘ٔاج ٗغاذز 1.1صؼاجدٍ ) ثإلدٜاجّ%( ًٝجٗاش ٗغاذز ثُضقغاٖ ٤ُِاذ ثُغا٤ِٔز داذٕٝ 5.6دٜجّ ٤ُِاذ ثُٔظاجدز ًاجٕ )دجإل

%( ٣ٝشؽاغ ثُذجفاظ رُاي كا٢ صاأع٤ش دشٗاجٓؼ ثُضأ٤ٛاَ ثُقشًا٢ ػِا٢ ػ٤٘از ثُذقاظ 1.1دٜاجّ )ثُضقغٖ ٤ُِذ ثُغ٤ِٔز دجإل

صااأع٤ش ثُذشٗااجٓؼ ثُضااأ٢ِ٤ٛ ثُٔوضااشؿ ػِاا٢ ص٤ٔ٘ااز دؼااغ  1117 صكشٚععا دغععٍ شععذاذح ٣ٝٚضلاان رُااي ٓااغ ٓااج أشااجس إ٤ُاا

ٕ صط٣ٞش ػ٘جطاش ث٤ُِجهاز أطجدجس ثُش٣جػ٤ز ًٔج هالٍ ٖٓ ثإلثُٔضـ٤شثس ثُذذ٤ٗز ٝثُٔٞسكُٞٞؽ٤ز ثُخجطز ُِٞهج٣ز ٝثإل

عا٤ؤد٣ٚ ثُٔظاجح ثُذذ٤ٗز ًجُوٞر ثُؼؼ٤ِز ٝثُٔذ١ ثُقش٢ً ػٖ ؽش٣ن ثُضٔش٣٘جس ثُضا٢ ٣ؾاخ ثٕ صٌإٞ ٝثػاقز ك٤ٔاج 

ٖٓ ف٤ظ ٤ًق ٝٓض٢ ٝػذد ثُضٌشثسثس ثُض٢ ٣ؾخ إٔ ٣وّٞ دٜاج ٝٓشثػاجر ثُضاذسػ كا٢ صٔش٣٘اجس ثُذشٗاجٓؼ ٓاٖ ٓشفِاز 

(   1)ُا٢ ٓٔجسعاز ف٤جصاٚ إٓغاضٞثٙ ثُذاذ٢ٗ ثُطذ٤ؼا٢ ٝػأجٕ سؽٞػاٚ  ٠ُاإخش١ ٓٔج ٣غجػذ ػ٢ِ عاشػز ثُؼاٞدر أ٢ُ إ

(4 :517 ) 
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 (tens) ـعضخذثّ ثُٞعجةَ ثُٔظجفذز ؽٜاجص ثُاإٓؼ ثُضأ٢ِ٤ٛ ثُقش٢ً ك٢ صأع٤ش ثُذشٗج إ٣ٝ٠ُشؽغ ثُذجفظ رُي ثُضقغٖ 

ٕ ٛاذف ثُذشٗاجٓؼ ٛاٞ ثُضؼاشف ػِا٢ صاأع٤ش أػ٢ِ ػ٤٘ز ثُذقاظ ثُضؾش٣ذ٤از ٝ infraredء شؼز صقش ثُقٔشثٝؽٜجص ثأل

 . ثُؾشثف٢ ثُضذخَُِٔظجد٤ٖ دوطغ ثُٞصش ثُشعـ٢ دؼذ عضؼجدر ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز  دشٗجٓؼ صأ٢ِ٤ٛ فش٢ً ال

شاضَٔ إصأع٤ش ثُذشٗجٓؼ ثُضاأ٢ِ٤ٛ ثُقشًا٢ ٝٓاج  ٠ُإض١ ثُذجفظ ثُضقغٖ ك٢ ؽ٤ٔغ ثُو٤جعجس ُظجُـ ثُو٤جط ثُذؼذ١ ٣ٝؼ

)ثُٔٞؽاجس ثُٔضذثخِاز  ثُؼاالػ ثُطذ٤ؼا٠ػ٤ِٚ ثُذشٗاجٓؼ ٓاٖ صٔش٣٘اجس هاٞر ٝصٔش٣٘اجس ٓاذ١ فشًا٢ ٝثعاضخذثّ ٝعاجةَ 

 –ثُذشٗاجٓؼ ثُضاأ٢ِ٤ٛ ٓاٖ صٔش٣٘اجس )هغاش٣ز عاضخذثّ إًٝزُي ثُضاذسػ كا٢  ultra soundـ ٝؽٜجص ثُ tensـ ٝؽٜجص ثُ

أٗاٚ هاذ فاذط صقغاٖ كا٢   (1115) اٚٓاب يُصعٕس ٤ُٚإٓج صٞطَ  صضلن ٓغ صٔش٣٘جس دٔوجٝٓز ( ٝٛزٙ ثُ٘ضجةؼ –فشر 

 . ٣ؼج صقغٖ ك٢ ثُٔذ١ ثُقش٢ً ُٔلجطَ ثُزسثع ٝصقغٖ ك٢ هٞر ثُوذؼزأهٞر ثُؼؼالس ثُؼجِٓز ػ٢ِ سعؾ ث٤ُذ ٝ

 :للٌد المصابة  الكفاءة الوظٌفٌة والحركٌة

وجود  ٤ُِذ ثُٔظجدز ٝثُغ٤ِٔزثُذؼذ١  ٤ٖٝثُخجص دجُلشٝم د٤ٖ ثُو٤جع ( 7ٝؽذٍٝ ) (0يتضح من جدول رقم ) 

 بدون اليد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسات لليدين السليمة والمصابة في جميع القياسات ما عدا عرض

فذط  ف٤ظث٤ُذ ثُٔظجدز خضذجسثس ُظجُـ ( ك٢ ؽ٤ٔغ ثإل1.15فظجة٤ز ػ٘ذ ٓغض١ٞ )إٝؽٞد كشٝم دثُز  االبهام .

 ٝدجُضج٠ُ ثعضؼجدر ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز ٤ُِذ ثُٔظجدز . بين مورفولوجية اليدين السليمة والمصابةصقغٖ ٝصوجسح 

ًٝزُي ٖٓ خالٍ ثالخضذجسثس ثُخجطز دجٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز ٝثُقش٤ًز ٣ضؼـ ثٕ ٗغذز ثُضقغٖ ك٢ سعْ دٝثةش دجُوِْ 

صكشٚا دغٍ ٝٛزث ٣ضلن ٓغ ٓج صٞطَ ث٤ُٚ %(  151% :  111َ ثصسثس ثُو٤ٔض صشثٝفش ٓج د٤ٖ )ٝكضـ ٝهل

ص٤ٔ٘ز دؼغ ػ٠ِ  ثُٔغضخذّع٤ش ثُذشٗجٓؼ ثُضذس٣ذ٠ أصف٤ظ ٣شٟ ثٕ ثُضقغٖ ثُؼجةذ ػ٠ِ ثالطجدز ٣شؽغ ث٠ُ  شذاذح 

 (                                                       1)                                                                         ٝثُٞظ٤ل٤ز . ثُٔضـ٤شثس ثُذذ٤ٗز ٝ ثُٔٞسكُٞٞؽ٤ز 

٣ٜٝذف ثُضأ٤َٛ ثُش٣جػ٠ ثُقش٠ً إ٠ُ صط٣ٞش ٓغضٟٞ ٝظجةق ثُؼؼٞ ثُٔظجح ، ٝٛ٘ج ٣ؾخ إٔ ٣ٌٕٞ ثُضج٤َٛ 

ػ٠ِ ثػجدر د٘جء ٛزر ثُٞظ٤ل٤ز ٓشر أخشٟ كشد٣ج ٝخجطج ُ٘ٞع ثالٗغؾز ثُض٠ صأعشس ٝأعشس ػ٠ِ ٝظ٤لضٜج عْ ثُؼَٔ 

 ٖٓ خالٍ ثػجدر ص٤ٔ٘ز ٝصط٣ٞش ثُوٞر ثُؼؼ٤ِز ٝثُٔذٟ ثُقش٠ً ٝثُضقَٔ ٝثُششجهز ٝثُضٞثكن ثُؼؼ٠ِ ٝثُؼظذ٠.  

% ٝػٞدر ثُوٞر  111( ثٕ ثُـشع ٖٓ ثُضج٤َٛ ٛٞ إًغجح ثُٔشٝٗز دظٞسر ًجِٓز 1116ٝأشجسس ع٤ٔؼز خ٤َِ )

 (11:  7شػز إخضلجء ثألُْ ٝثإٌلعضؼذثد ثُ٘لغ٠ ُِؼٞدر ُِ٘شجؽ ثُطذ٤ؼ٠.            ) ثٌُجِٓز ك٢ ثُؾضء ثُٔظجح ٓغ ع

ويعزى ذلك بان اليد هى واحدة من أكثر أجزاء جسم األنسان نشاطا  وحركة ، وظيفية اليد العادية ضرورية 

واالصابات في اى جزء  على مدار اليوم وتتعلق تلك الوظيفة بسالمة العظام واالوتار واألربطة الخاصة باليد ،

من تلك األجزاء يمكن ان يؤدى الى تدهور تلك الوظيفة الخاصة باليد ، واليد تشريحيا منقسمة الى خمس مناطق 

( من المناطق الهامة والتى اذا تعرضت الصابة تفقد Zone Vوتعتبر االوتار القابضة لليد في المنطقة الخامسة )
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 في األوتار للعضالت تقاطع المستعرض الرسغي الرباط القريبة من الحدود من V المنطقة اليد وظيفتها ، تمتد

 خطر من يزيد مما والشريان تهتك العصب ترتبط ما الساعد كثيرا في األوتار الساعد . تمزق من القريب الجزء

 (0550:  06( )67:  03)  ال     على وظيفة

 يٍ ٔتزن  ٚكٌٕ انثادس لذ دمك األْذاف انًطهٕتح يٍ انثذس 

 أْى انُرائج انخاصح تانثذس :

 أٝصجس دوطغ ٠ ُِٔظجد٤ٖ ثُؾشثف ثُضذخَدؼذ دشٗجٓؼ ثُضأ٤َٛ ثُٔوضشؿ إلعضؼجدر ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز  صجع٤ش

 .            ُشعؾث

  ٖأٝصجس دوطغ ٝهٞر ثُوذؼز ٤ُِذ ثُٔظجدز ُِٔظجد٤ٖ  ثُقش٠ً ثُٔذٟصجع٤ش دشٗجٓؼ ثُضأ٤َٛ ػ٠ِ صقغ٤

 .            ُشعؾث

 ُشعؾأٝصجس ثدوطغ ٤ش دشٗجٓؼ ثُضأ٤َٛ ػ٠ِ صخل٤ق ثألُْ ٝرُي ٖٓ خالٍ ٓو٤جط ثألُْ ُِٔظجد٤ٖ صجع    . 

         . ٌٖٔٓ صجع٤ش دشٗجٓؼ ثُضج٤َٛ ػ٠ِ ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز ٝثُقش٤ًز ثُٔطِٞدز ُٔلظَ ثُشعؾ ك٢ أهَ ٝهش 
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 انًشاجع :

 ، أدًذ يذًذ خاغش 1

 فًٓٗ انثٛ  عهٗ

. كاا٠ ثُٔؾاااجٍ ثُش٣جػاا٠، دثس ثٌُضااخ ثُقذ٣غاااز ثُطذؼااز ثُشثدؼااازثُو٤ااجط  :

1666 

صغاا٤ِي  دشٗااجٓؼ صٔش٣٘ااجس ُضأ٤ٛااَ ثُؼؼااالس ثُؼجِٓااز ػِاا٠ ثُاازسثع دؼااذ : إٚٓاب أدًذ انًرٕنٙ يُصٕس 0

سعااجُز ٓجؽغااض٤ش ؿ٤ااش ٓ٘شااٞسر، ٤ًِااز ثُضشد٤ااز  ثُؼظااخ ثألٝعااؾ ٤ُِااذ،

 1115. ؽجٓؼز ؽ٘طج ثُش٣جػ٤ز،

 صكشٚا دغٍ شذاذّ 3

 

٤ٔاااز دؼاااغ ثُٔضـ٤اااشثس ثُذذ٤ٗاااز ٝثُٔٞسكُٞؾ٤اااز ٝػالهضٜاااج دقاااذٝط ص٘ :

ثالطجدجس ثُش٣جػ٤ز ُ٘جشت٢ ثُؾٔذجص ،٤ًِاز ثُضشد٤از ثُش٣جػا٤ز ، ؽجٓؼاز 

 1117ثالعٌ٘ذس٣ز ، 

 1117ثإلطجدجس ثُش٣جػ٤ز . ثالًجد٤ٔ٣ز ثُؼشثه٤ز ُِؼِّٞ ثُش٣جػ٤ز ،  : عًٛعح خهٛم يذًذ 5

، دثس ثُلٌااش ثُؼشداا٠ ْ كاا٠ ثُضشد٤ااز ثُذذ٤ٗااز ٝثُش٣جػاا٤ز،ثُو٤ااجط ٝثُضواا٣ٞ : يذًذ صثذٗ دغاٍَٛ 4

 1111ثُوجٛشر ، 

 1661ثُوجٛشر.  –دثس ثُلٌش ثُؼشد٢  –ػِْ ثُضشش٣ـ ثُطذ٢ ُِش٣جػ٤٤ٖ  : يذًذ فرذٙ ُْذ٘ .

 يذًذ لذس٘ تكش٘، .

 عٓاو انغٛذ انغًش٘

ثالطااجدجس ثُش٣جػاا٤ز ٝثُضأ٤ٛااَ ثُذااذ٢ٗ ، ثٌُٔضذااز ثُٔظااش٣ز ، ثُطذؼااز  :

 1111، ثُشثدؼز 

 1664ثُٔشؽغ ك٢ ثُو٤جعجس ثُؾغ٤ٔز ، دثس ثُلٌش ثُؼشد٢ ، ثُوجٛشر ،  : يذًذ َصش انذٍٚ سظٕاٌ 8
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 برنامج تأهٌل إلستعادة الكفاءة الوظٌفٌة بعد اإلصالح الجراحى لقطع األوتار القابضة لرسغ الٌد 

% ٖٓ ؽ٤ٔغ ٓشػ٠ ثُقٞثدط. هذ صؤد١ 7.4% ٖٓ إطجدجس هغْ ثُطٞثسا 11ٝ -5طجدجس ث٤ُذ شجةؼز ٝصٔغَ إ

ثُوطٞع  - طجدجس ثُٔج٤ً٘جس)إ ًغشْٛ ش٤ٞػجً أٝ ثُشعؾ لظَطجدجس ك٠ ٓإ٠ُ إآ٤ُجس ثإلطجدز ثُٔخضِلز  ثُؼذ٣ذ ٖٓ

صٔضذ ثُٔ٘طوز ثُوجدؼز ثُخجٓغز ٖٓ  (.ٗضقجسثُؾشٝؿ ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُغٌج٤ًٖ ٝٓقجٝالس ثإل - ثُ٘جصؾز ٖٓ ثُضؽجػ

ًغش ٓ٘طوز ٌٓشٞكز ُٝزُي ٢ٛ أي ٢ٛ صِ ، ُِؼؼِز ثُوجدؼز ٟثُٞصش ٠ُ٠ ثُضوجؽغ ثُؼؼ٠ِ إصؾ٣ٞق ثُشعؾ ثُذثخِ

ٝصجس ثُؼؼِز ثُوجدؼز ُِشعؾ ٝثُؼ٘جطش أطجدجس ثُٞثعؼز ك٠ ثإل إ٣٠ُشجس ٝطجدجس. ًغش ٓ٘طوز ػشػز ُإلأ

٤ٔٛز ثُٞظ٤ل٤ز ُِؼ٘جطش ثُٔضشثدطز ؾؼَ ثأل٠ ٝٛزث ٣ششث٤٣ٖ ( دجُشعؾ ثُغذجؽ٤ض -سدطز أ –ػظجح أثُٔق٤طز ُٜج )

طجدجس ك٠ صِي ثإلٓٔج ٣ؾؼَ  (ثألسدطز  – ٝصجسثأل–ػظجح ثأل - شثس ثُذ٣ٞٓز) ثُشؼ٤ك٢ ٓ٘طوز سعؾ ث٤ُذ  دذؼؼٜج

   .ٟ ٤ٔٛز هظٞأثُٔ٘طوز شذ٣ذر ثُخطٞسر ُٝزُي ثُضؼجَٓ ثُقزس ٓؼٜج رٝ 

 . ثالٝصجس ثُوجدؼز ُشعؾ ث٤ُذدوطغ ٠ ُِٔظجد٤ٖ ثُؾشثف ثإلطالؿدؼذ عضؼجدر ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز إ : ْذف انثذس

 س :أْى انُرائج انخاصح تانثذ

 أٝصجس دوطغ ٠ ُِٔظجد٤ٖ ثُؾشثف ثُضذخَدؼذ دشٗجٓؼ ثُضأ٤َٛ ثُٔوضشؿ إلعضؼجدر ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز  صجع٤ش

 .            ُشعؾث

  ٖأٝصجس دوطغ ٝهٞر ثُوذؼز ٤ُِذ ثُٔظجدز ُِٔظجد٤ٖ  ثُقش٠ً ثُٔذٟصجع٤ش دشٗجٓؼ ثُضأ٤َٛ ػ٠ِ صقغ٤

 .            ُشعؾث

  ُشعؾأٝصجس ثدوطغ ثألُْ ٝرُي ٖٓ خالٍ ٓو٤جط ثألُْ ُِٔظجد٤ٖ صجع٤ش دشٗجٓؼ ثُضأ٤َٛ ػ٠ِ صخل٤ق    . 

   . ٌٖٔٓ ػٞدر ثٌُلجءر ثُٞظ٤ل٤ز ثُٔطِٞدز ُٔلظَ ثُشعؾ ك٢ أهَ ٝهش 
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Rehabilitation program to restore functional efficiency after surgical repair of 

the Wrist flexor tendons 

 

Hand injuries are common and account for 5-10% of emergency department (ED) 

injuries and 4.7% of all trauma patients. Various mechanisms of injury can lead to 

volar wrist injuries, and the most common are; machine injuries, glass lacerations, 

knife wounds, and suicide attempts.Flexor Zone five extends from distal wrist crease 

to the flexor musculotendinous junction as described .This is the most exposed and so 

the most vulnerable zone for injuries. Extensive injuries to flexor tendons and 

surrounding structures are sometimes referred to as spaghetti wrist .The functional 

importance of the closely packed structures, blood vessels, nerves and flexor tendons, 

makes the injuries in this zone very hazardous and the carful management of 

paramount importance. The aim of this study was to determine the clinical outcome 

for early repair and programmed rehabilitation of acute cut injuries in Flexor Zone 

five. Also to evaluate of the efficacy of multidisciplinary team in evaluation and 

management of acute volar wrist injuries. 

Objective of the research: restore functional efficiency after the surgical intervention 

of patients with the cutting tendons of the wrist. 

Top results for research: 

- The effect of the rehabilitation program proposed to restore functional efficiency 

after the surgical intervention of the injured tendons. 

- The effect of the rehabilitation program on improving the motor range and grip 

strength of the injured hands of people with wrist ligaments. 

- The impact of the rehabilitation program on pain relief through a pain scale for 

people with wrist ligaments. 

- To restore the functional efficiency of the wrist joint in the shortest possible time. 

 


