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الملخص
خلفية الدراسة :متالزمة نفق الرسغ هي احتباس العصب الوسطي تحت الاتا ا اقنابا تي لغرستغ أهتي شيوتر فت و ا تي
اإلناث منها ي الرجال أتستج ب ادة لغطرق التحفظ ة من العالج .أيستعمل التداخل الجراحي ي حاقت اقحتباس الشديد
أحاقت دم اقستجا ة لغعالج التحفظي.
اهددداا الدراسددة :لتا ت ا ا تتر ت ريتتب العصتتب التتداخغي غتتس النتتتارا الستتريرية لجراحتتة متالزمتتة النفتتق ماا تتل تاست ا الر تتا
الرسغي اا .
المرضددو والارا دق  :ثمانيةةو ربعونةةري معييةةا ينةةانري مةةي مق امةةو انمةةت اعر ة ت امثوةةم رةةعيعيا ق ة قةةراين ا ة
مجمرعقيي  ,امجمرعو (ب) ققري اعواط اعر ت فقط  ،ر امجمرعو (ب) ققري اعواط اعر ت ميافا اه قخعيب انصب
اد خلت .رقد ق مقاعنو امجمرعقيي وند اقد خل اجع حةت علة برةال اقحرةي بارةعيعو رامةدم مقررةط ا بعونةو ب ة ع.
رقد ق رقوناد انراء احر مل ،ر امعي اذيي اةدي عمليةو جع حيةو رةاوقو اقحعيةع انصةب فةت اعرةح نمرةه رحةا م
ايمرع ا ديد فت عي م إلو ا رررفاي امقع م اننقيو ا ديد ر امقررط ق جع ء اقد خل اجع حت اجمية احةا م
فت مرق م ونقروو اقنليمت المقعم مي كانري اثانت  2014را ايو بب . 2016
النتا ج :جم ع الحاقت تما غوا لغشفاء من متالزمة نفق الرسغ شكل يامل اأ جزري ي يال المجمتو ت ن ما تدا حالتة أاحتدة
ي المجمو ة (ش)حصل ها انتكاس أاستجا هذه الحالة لغعالج التحفظي .
االستنتاجات :لا نجد اختال ا ذأ دقلة احصار ة ي النتارا ت ن المجمتو ت ن اذ تبت ن اخ ت ريتب العصتب التداخغي ق يات
تحسننا ذأ اهم ة تذير لنتارا المر س الذين يعانوخ من متالزمة نفق الرسغ .
الكلمات المفتاحية :متالزمة نفق الرسغ ،ت ريب العصب الداخغي .
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