فحص األعصاب القحفية

 .۱عرف بنفسك و استأذن كي تفحص المريض.

 .۲تحقق من :

التناسق في الوجه
تدلي جفن العين و الحول
الندبات والكتل

 .۳النوع األول :العصب الشمي

اسأل المريض عن مدى تغير حاسة الشم لديه.

 .٤النوع الثاني :العصب البصري

افحص حدة اإلبصار باستخدام مخطط سنيلين.
اختبر رؤية األلوان.
اختبر الحقول البصرية و عدم االنتباه البصري.

شكل  :۱ .٤الحقول البصرية  :اطلب المريض أن يقوم بتغطية عينه اليمنى و أن ينظر لألمام في الحين نفسه قم بتغطية عينك
اليسرى .ضع يدك على مسافة متساوية بينك وبين المريض و قارن مايراه بما تراه أنت .اطلب منه أن يخبرك مباشرة عندما يرى
أصابعك.

قم بتعيين العيوب البصرية المركزية و البقعة العمياء باستخدام دبوس أحمر.
اختبر المنعكس الضيائي.
االنعكاس المباشر واالتفاقي.
اختبر لتتحقق من عيب الحدقة الوارد.
اختبر التكيف.
تنظير قاع العين.

شكل  :۲ .٤تنظير قاع العين  :اطلب المريض أن يثبت نظره على نقطة .في البداية تكون على بعد  ۰۳سم تقريبا لمالحظة المنعكس
األحمرولكن  -كما تشاهد في الصورة  -ستحتاج لالقتراب من المريض كي ترى القرص البصري والشبكية.

 .٥النوع الثالث( :محرك العين) ,النوع الرابع( :البكري) ,النوع السادس( :المبعد)

تحقق من الحول.
اختبر حركة العين واسأل عن الشفع (الرؤية المزدوجة).

العصب الثالث يغذي جميع عضالت العين عدا مايلي:
العضلة المائلة (يغذيها العصب الرابع).
العضلة المستقيمة الوحشية (يغذيها العصب السادس).

 .٦العصب الخامس :العصب ثالثي التوائم

أقسامه :الصدغي  ,الفك العلوي  ,الفك السفلي.
اختبر اإلحساس في األقسام الثالثة (بلمسة ناعمة و وخز الدبوس).

شكل  :۰ .٤احساس العصب ثالثي التوائم  -اختبر اللمسة الخفيفة باستخدام جزء رفيع أو خصلة من القطن.

تحسس الصدغ والعضلة الماضغة أثناء شد الفك وارتخائه.
اختبر قوة الفك :ضع يدك تحت فك المريض واطلب منه أن يفتح فمه مقاوما ليدك.
افحص منعكس القرنية.

 .٧النوع السابع :العصب الوجهي

اختبر حركات الوجه التالية:
رفع الحاجبين

اغماض العينين بإحكام
التبسم
نفخ الخدين
التقبيل
اختبرحاسة التذوق في الثلثين األماميين من اللسان

 .۸النوع الثامن :العصب الدهليزي القوقعي

اختبارات السمع التالية:
اختبار رينه (قارن السمع التوصيلي و السمع العصبي الحسي).

شكل  :٤ .٤اختبار رينه  :استخدم شوكة رنانة  ٥۱۲هرتز ,ضعها أوال أمام األذن ثم ضعها مباشرة على الناتئ الخشائي (كما هو
موضح هنا) و اسأل المريض أي األصوات أعلى .في الحاالت الطبيعية يكون توصيل الهواء أعلى من توصيل العظم.

اختبار ويبر (ضع الشوكة الرنانة على قمة الجمجمة).

 .۹النوع التاسع( :العصب البلعومي اللساني) والنوع العاشر( :العصب المبهم)

اطلب المريض أن يسعل و أن يبتلع رشفة من الماء.
اطلب المريض أن يفتح فمه و يقول " آه " حيث أنه يجب أن تتحرك اللهاة و الحنك الرخو بحركة متساوية في كال الجانبين.

افحص المنعكس البلعومي.

 .۰۱النوع الحادي عشر :العصب اإلضافي

اختبر العضلة شبه المنحرفة :اطلب المريض أن يرفع كتفيه مقاوما ليديك.
اختبر العضلة القصية الترقوية الخشائية :إمالة جانب الرأس مع مقاومة يدك.

 .۰۰النوع الثاني عشر :العصب تحت اللسان

اطلب المريض أن يخرج لسانه.
تحقق من الضمور أو انحرافه نحو الجانب المصاب.

 .۰۱أشكر المريض.
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