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 وانـــاألورام خلف البريت

 ةـــــــــــــــــسريري   حالة  

 

 البريتوان خلف   الخبيث   يفي  الل   اسجة  الخاليا الن   ورم  

Retro-peritoneal Malignant Fibrous Histiocytoma 

ُت ُ ُالـ ُأكثرُ Malignant Fibrous Histiocytomasُ(MFHعتبر ُمن ُ،خوةُ الرُ ُسجُ لن ُاُخباثاتُ ُ(

ُسواء.ُالل ُتنشأُمنُالعظمُوُانتشاراً.ُ،sarcomasأيُالـُ ُالمآَلُيتسي ُحمُعلىُحدٍّ ُمنشأها.ُيعتبرهاُالبعض  ُالغموض  د 

ُالخباثاتُاألخيرَُ ُمن ُ)ُلكثيٍر ُيجزمُ (sarcomasالـ ُبينما ُبتمايزُ ُ، ُالبداية.هوي ُُالكثير  ُمنذ ُتها
ُالذُ  ُالن ُُأكثرَُُكورَُتصيب ُُلألعمارُ ُةٍُأفضلي ُُمعُساءمن 50ُُمن ُأورامُ ُسنة.70ُإلى ُ.بذاتهاُتة ُصامُهي

ُاألعراضُ تتأت ُ ُُاغطُ الضُ ُالورمُ ُحجمُ ُفعلُمنُى ُالجوارعلى ُالسُ الط ُُلُ ت فضُ . ُلها.فلي ُرفين ُسكناً ُين

ُخلفَُعات ُتوضُ  ُالعلوي ُالط ُفيُوُانُ البريتوُها ُرفين ُليستُبنادرة. ُخلفَُين ُأشكال ها ُعظيمةً.ُُيتوانالبرُتأخذ أحجاماً

ُحالةًُُسنعرضُ  ُخلفَُُعظيمُ ُخبيث،ُلورمٍُُةًُسريري ُُتالياً ُعنالبرُالحجم، ُسي ُيتوان، ُعقدُ ُدةٍُد ُالسُ في ُادس.ها

ُقياسي ُ ُغيرَُبلغُالورمُحجماً ُإلىُُغيرُ منُقاعُالحوضُالصُ ُالورمُ ُامتدُ ُمسبوق.ُاً ُالحشويُ ُطحُ السُ مستوىُقاصياً

ُدانياً.للكبدُ

ُالسُ ُدة ُسي ُُ ُبصمتٍُفيُعقدها ُداخلَُُمتُكتلة ُتضخُ ُادس، ُالسُ ُالورم ُخالل ُالثُالسُ الث ُُنواتُ بطنها ُالورمُ ابقة. ُبلغ

ُ ُنتأُالقسمُ هُالمُ اُعنُاحتواءُنموُ هضاقُجوف ُحجماًُهائالً. .ُةُ بيعي ُالورمُخارجُخطوطُالبدنُالط ُاألكبرُمنُُتسارع.

ُة ُفلي ُالورمُالسُ ُتماهتُحدودُ .ُالملمسُناعمَُالبنية،ُُمتينَُُبداُالورمُ .ُاألماميُ البطنُُجدارُ ،ُضخمةُةٍُكقب ُُ،فوقهاُارتفع

ُالمريضةُالتيُبدتُشاحبةًُُةَُحركُالورمُة ُأثقلتُكتلُ.ةُ لعي ُضاعتُفيُاألعلىُتحتُالقوسُالضُ العانة،ُوُمعُعظمتيُ 

ُواهنةًُو ُكاملُ تورُ . ثارُ ُفليُ السُ ُرفُ الط ُُم ُخ  ُبسبب ُاإلمساكَُُاعتادتُ ُأوردته.ُاأليمن ُالبوليُ ُاإللحاحَُوُالمريضة 

ُ.عنهماُرُ المتكرُ ؤالُإالُبالسُ ُذكرافلمُي ُ

ُأأخيراًُ ُذاتهُالورمُ ُعلنَُ، ُوعن ُللمؤكُ ُة ُعاعي ُالشُ ُراسة ُالدُ ، ُتأكيداً ُتك  ُوُبلُدُ لم ُالمنشأ ُعن ُالمجاورات.بحثاً

ُوريدي ُُيلةُ للظ ُاُةُ معُحقنُالمادُ ُللبطنُالمحوسبُ ُبقيُ الط ُُصويرُ أجريُالت ُ ُدلُ ُالورمُ ُعَُتوضُ اً. ُخلفُالبريتوانُكما

ُانضغاط ُ ُهامسارات ُُانحرافُ وُاليمنىُةُ الحوضي ُُاألوعيةُ ُعليه ُالورمُ . 35X15ُُقاس ُُالورمُ ُامتدُ سم. قعرُمن

ُالحشويُ ؛ُسطحُ الكبدُ ُإلىُغيرُ الحوضُالصُ  ُه ُُةٍُبشدُ ُاأليمنُالحالبُ ُطَُتمط ُ. ُالورم. علىُُالواقعُ ُغط ُالضُ فوقُكتلة

الموافق.ُُالوظيفيُ ُالكلويُ ُالقشرُ ُضمرَُ،ُواليمنىُالحويضة ُُة.ُاستسقتُ الكلوي ُُيفُ صرلت ُاُرةَُفاقُقدُاأليمنالحالبُ

ُالحالُ  ُكلويٍُُّانتهى ُاإلفرازي ُتوق ُوُتامٍُُّبصمٍت ُللوظيفة ُاليمينُةُ ٍف ُفي ُوُالحالبُ ُمَُل ُسَُ. ُمنُُالكلية ُاأليسر الموافقة

ُبؤرٍُُكلساتُ الت ُُانتشرتُ  الورم.ُكتلةُتأثيرات ُالورمُ ُعديدةٍُُفي ُداخل ُالسُ نصف ُُفي؛ ُ.ليُ فه

؛ُبمنشأُالورمُالحوضيُ ُةٍُتامُ ُشبه ُُنتُقناعة ُ،ُتكوُ تيجةُ بالن ُ .داخلهُالمخاطيُ ُسُ نكُ منُالت ُُواسعةًُُكماُوجدناُمساحاتٍُ

ُُ.(2)( و1) كل  الش  انظر  ُ؛(؟اًُتحديدادةُالباطنةُسُ العضلةُال)ُغيرُ األيمنُللحوضُالصُ ُالجانبيُ ُالجدارُ منُ

ُالقص،ُامتدُ ُناصفٍُُبطنيٍُُّعبرُشقٍُّ ُإلىُذيلُعظم ُالعانة ُخاُدَُتأكُ ُمن ُالرُ ُالبريتوانُلفَُلمنشأ ُظهر ُحمُ للورم.

ُلألعلىُفوقُمستوىُالعانة ُالحرقفي ُُمدفوعاً ُالحفرة ُمألُالورمُ ُةُ عند ُتجويفَُُاليسرىُللمريضة. الحوضُُتماماً

ُ.(3) كلالش  األيسرُمنُالبطن،ُُالعلويُ ُابقُ فيُالط ُُاألمعاءُ ُعتُ جوفُالبطن.ُتجمُ ُطفاُمنهُليمألُمعظمَُ،ُوغيرُ الصُ 

ُعبرُنلجُ ُحاتٍُفسُإيجادُ ُرَُتعذُ  ُها ُالورم ُالصُ وبين ُالحوض ُ.األخيرُهذاُمدخلَُُختمَُُالورمَُُكأنُ وُغيرُ جدار

ُالبطنفيُجزئ ُُالورمُ ُاستئصالُ ُتمُ  ُيُ ه ُت ركَُ(4) كلالش  ، ُبالمقابل، ُلتعذُ ُةُ بالخاصُ ُالحوضيُ ُالجزءُ ُ. ُرُ فيُالمكان

ُوُاإلحاطةُ ُنُ إمكا ُاستؤصلتُ بالورم ُمنه. ُجهة ُفي ُباُالكلية ُُلو ُارتشاحها ُالشتباه ُجاليمنى ُمن ُهة.لورم،

ُوظيفتهاُوُمنُجهةُأخرى،ُلغيابُ و ُ.(2) لكالش  اً،ُارتسامهاُشعاعي ُلعدم 

الجزءُاألكبرُمنُُاستئصالُ ُرَُللورم.ُمعُذلكُتقرُ ُامُ االستئصالُالت ُُاستحالة ُاإلنذارُوُسريعاًُسوءُ ُضحَُات ُُفيُالحقيقة،

ُ.ةُ ي ُالحوضُ-ةُ ني ُلبطاألحشاءُا،ُوأوعيةُالبطنُالحجابُالحاجز،ُغطُعلىلضُ لُاًُتخفيفُالورمُفيُجزئهُالبطنيُ 



ُ

ُ

ُ

ُ(:1)ُكللشُ ا

ُ(منتقاةُمقاطعُ ال)ُحقنُمادٍةُظليلةٍُللبطنُمعُُمحوريُ ُطبقيُ ُتصويرُ 

ُرض.اطعُمنُمستوياتُمتباينةُلخدمةُالغمقالُتجميعُ ُتمُ 

ُللكبدُدانياً.ُطحُالحشويُ لسُ قاصياًُإلىُاُغيرُ اًُمنُقاعُالحوضُالصُ ،ُيظهرُالورمُبحجمهُالكبيرُممتدُ (مقطعُسهميُ المربعُاألعلىُاأليمنُ)

ُ.عنُعدمُتجانسُكتلةُالورمُتكشفُ ُ(ة ُحوري ُعُماطمق)ُة ُالمقاطعُالمتبقي ُ

ُ.منهُفيُاألعلىُأقلُ ُبشكلٍُفيُاألسفل،ُوُإلىُجدارُالبطنُاألماميُ ُمنُالعمودُالفقريُ ُالممتدُ ُنُ امكالكاملُُرمُ الوُيشغل

ُ.مخاطيةُأقّلُكثافةتبدالتُتنكسيةُتتجاورُوُ.داخلُالورمُلساتُ كالت ُُعُ تتوزُ .ُالورمُقُ يطوُ ُقٍُاألمعاءُفيُشريطُضي ُُتنحشرُ 

ُ.ُةًُاليسرىُوظيفي ُُينقطعُعملها.ُُتبقىُالكلية ُاليمنىُوُعلىُالحالبُاأليمن،ُتستسقيُالكلية ُُغطُالورمُ يض

 

 

ُ

ُ(:2)ُكلالشُ 

ُاليمين(إلىُ)ُاليسار(،ُمنظرُجبهيُإلى)ُمقطعُسهمي

ُة.لعي ُيرُإلىُماُتحتُالقوسُالضُ غالصُ اًُمنُالحوضُممتدُ ُةُ الكتلةُالورمي ُُ:ُيظهرُظلُ (طبقيُمحوريُللبطنُمعُالحقن،ُمقطعُسهميُ )ُفيُاليسار

ُليلة.الظُُّةُ للمادُ ُدونُأخذٍُُةُ عاعي ُالكثافةُالشُ ُناقصَُُفيُمحيطه،ُبينماُيظهرُالمركزُ ُةَُليلالظُُّةَُالمادُ ُورمُ يأخذُال

ُلورم.ُمنُافليُ السُ ُبع ُبأحجامُمختلفةُخصوصاًُفيُالرُ ُساتُ تكل ُُتنتشرُ 

(ة،ُظليلطبقيُمحوريُمعُحقنُمادةُ)ُفيُاليمين ُة ُالبولي ُُجرة ُسمُالشُ ابل،ُترتلمقحالب(.ُباكليةُو)ُاليمنىُةُ جرةُالبولي ُالشُ ُُغيابُ اًُ:ُيظهرُجلي ُمقطعُجبهي 

ُُجانبهُاأليمن.فيُلورم؛ُمنُاُفليُ فيُالجزءُالسُ ُسات ُكل ُالت ُُزَُالحظُتركُ ُد.اليسرىُبشكلُجي ُ

ُالعياني ُ ُبقطع ُاً ُالقساوةَُورم، ُالورمالشُ ُالحظنا ُلمتن ُبؤرٍُُديدة ُوجود ُمادةٍُُمع ُغزيرةٍُُةٍُجيالتيني ُُ-ةٍُهالمي ُُمن

ُأماكنَُ ُفي ُُمتفرقةٍُُأحياناً ُأثبتَُُالخبيثةَُُبيعةَُالط ُُالمرضيُ ُحُ شرُ المُ ُدَُأكُ منه. ُكما ُاليمنىُإصابةَُُللورم. ُالكلية

ُالورمي ُبالشُ  ُظايا ُالمناعيُ بالت ُُالبحثُ ُمَُت مُ ة. ُُلوين ُلهُة ُهائي ُالن ُُسمية ُلت ُاُفكانتُ ُةُ ي ُالورمللعينات

ُُ"Malignant Fibrous Histiocytomaُ،"  (5) كلالش  انظرُ.ُ

ُ



ُ

ُ

ُ(:3)ُكلالشُ 

ُمشاهدةُأثناءُالجراحة

ُقعرُالحوضُالصغير.عبرُشقُبطنيُناصف،ُظهرُالورم،ُمباشرةُتحتُجدارُالبطنُاألمامي،ُككرةُضخمةُمعُاستطالةُمخروطيةُتمادتُو

ُاليسارُمنُالتجويفُالبطني.انحشرتُأمعاءُالبطنُفيُاألعلىُو

ُمنُاألرشيفُالخاصُبالجراح()

 

 

ُ

ُ(:4)ُكلالشُ 

ُالرحم.ُاستئصالُالكليةُاليمنىُوترافقُو،ُتحتُتامُللورمُتئصالُ سا

ُداخله.ُالقوامُ ُةُ ني ُيالتيجُةٍُتنكسي ُُ،ُمعُمناطقَُفرةُ للصُ ُالًُاللونُمائُالقطعُالورميُأبيضَُُسطحُ بداُ

ُالقساوة.ُُالورمُشديدة ُُية ُبن

 منُاألرشيفُالخاصُبالجراح()

ُ

ُ

ُ

ُ(:5)ُكلالشُ 

ُرضيُ شريحُالمالت ُُتقريرُ 

ُمتجانسةُغيرُ ُمعُوجودُعناصرَُُالخبيثُ ُيفيُ اللُُّاسجةُ الخالياُالن ُُورمُ 

Malignant Fibrous Histiocytoma ُ

ُ



.......................................................................................................................................................... 

 :أخرىرؤى جديدة في سياقات أنصح بقراءة 

- ُ ُالت داخل  ُفهلُيفيد  ُالفوري  ي ة ؟الجراحي  ُالفرسُالرض  ُوذيل  وكي  الش  النخاعُ  ُيُأذي اتُ 

ُالنقلُالعصبّي،ُبينُمفهومُقاصرُوجديدُحاضر -

l ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs. Internationaُ

ُ
ُالعاملةُ غط  ُالض  Action Pressure Wavesُفيُالنقلُالعصبي،ُموجات 

ُ
ُافيُالنقلُالعصبي،ُ Action Potentialsُلعملُكمونات 

ُ
العاملة الكهربائي ةُ  العملُوالتي اراتُ  ُوظيفة ُكموناتُ 

ُ
ُالكهربائيةُالعاملة   rentsAction Electrical Cur فيُالنقلُالعصبي،ُالتي ارات 

ُ
ُالثُ  للنقلُالعصبيُ األطوار  ُالثةُ 

ُ
ُالمستقبالتُالحسيّة،ُعبقريّةُالخلقُوجمالُالمخلوق

 
esThe Neural Conduction in the Synapsُلنقلُفيُالمشابكُالعصبيّةُا

The Node of Ranvier, The Equalizerُعقدةُرانفييه،ُضابطةُاإليقاعُ -

 
رانفيهُ ُعقدةُ  The Functions of Node of Ranvierُوظائف 

 
العاملة ُوظا ُمعاييرُالموجةُ  رانفيه،ُالوظيفة ُاألولىُفيُضبط  ُعقدةُ  ُئف 

 
العاملة ُ ُمسارُالموجةُ  انيةُفيُضبط  رانفيه،ُالوظيفة ُالث  ُعقدةُ  ُوظائف 

 
العمل الثة ُفيُتوليد ُكموناتُ  رانفيه،ُالوظيفة ُالث  ُعقدةُ  ُوظائف 

The Pain is Firstُواًلُفيُفقهُاألعصاب،ُاأللمُأ -

The Philosophy of Formُفيُفقهُاألعصاب،ُالشكل..ُالضرورةُ -

 ربائي،ُبينُالحقيقيُوالموهومتخطيطُاألعصابُالكه -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمةُالنخاعيّةُ)مفهومُجديد(ُ

ُفيُآلياتُالحدوثُ -  The Spinal Injury, Theأذيّاتُالنخاعُالشوكّي،ُاألعراضُوالعالماتُالسريريّة،ُبحث 

Symptomatologyُ

 
 Clonusالّرمعُ

 
ُالمنعكسُالشوكيُ  Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد 

https://drive.google.com/open?id=1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
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المنعكسُالشوكيُاالشتد ُباحةُ   Extended Reflex Sectorاديُات ساع 

 
Bilateral Responsesُاالستجابةُثنائيةُالجانبُللمنعكسُالشوكيُاالشتداديُ

 
 Multiple Responsesاالستجابة ُالحركي ة ُالعديدةُللمنعكسُالشوكيُ

ُهُالحّسيّة..ُويعّفُعنُمحاور،ُيهاجمُالمحاورُالعصبيّةُالحركيّةُللعصبُالمحيطيالتنّكسُالفاليري -

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

its Sensory Axons 

 
ُالفال س   wWallerian Degeneration (Innovated Vie( يري،ُرؤية ُجديدةُ الت نك 

 
،ُرؤية ُجديدة ُالتُ  ُالعصبي  د  iewNeural Regeneration (Innovated Vُ(جد 

 
ُالشوكي ة ،ُالمفاهيم ُالقديمةُ s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeُالمنعكسات 

 
ُالمفاهيمُ وكي ة ،ُتحديث  ُالش   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات 

 
المرأة ُمنُضل لقتُ  العلميُّعُالّرجل،ُرائخ   عة ُاإليحاءُالفلسفّيُوالمجازُ 

 
ُجنَسُول ر   !يدها،ُوالّرجلُيّدعيالمرأة ُتقر 

..َُعطي ة ُخالقٍُوَصنيعة ُمخلوقٍُ - ُوالن فس  وح   الر 

ُالس م - ُمنُخلق ُخلق  أكبر  واألرضُ   ُالن اس..ُفيُالمراميُوالَدالالتاواتُ 

 
اإلنسان.ُ ُآدَم،ُوجهانُلصورةُ  لع   ت ف احةُآدمُوض 

..ُهذه - اء   حــــــــــو 

ُسفينة ُنوح،ُطوقُنجاةُالُمعراَجُخالص -

ُعامُالمصباحُالكهربائي، -  بينُالت جريد ُوالت نفيذُرحلةُألف 

ُُهكذاُتكّلمُابراهيم ُالخليل -

الحضارات ، - ة ُُفقهُ  القو  وفكرُ  الفكرُ  ةُ   بينُقو 

قةٍُ - ة ُاالختالفُبينُم طل  ل  ة ُوع  د  عفافالع  ُُوأرملٍةُذاتُ 

ُاآلجلُ  - ُاليمين..ُالمنسوخ  وملك  وجاتُ  ُالز  د   تعد 

 
ُاألسوا ُالس اقطُ لث قب  ،ُوفرضي ة ُالن جم  ُد 

 
الخلقُ  ُأحجي ةُ  سيم ُبار،ُمفتاح  ُج 

 
! ر  ُت قر  ،ُاألم  ُأمُبنت   صبي 
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 ُالهابطة،ُحالة ُسريري ةُ القدمُ 

 
آدَم،ُحقيقة ُأمُأسطورة ؟  ُ اَءُمنُضلع ُحو   خلق 

 
ُ الوالدي  العضدي ةُ  فيرةُ  ُالض  Obstetrical Brachial Plexus Palsyُشلل 

 
المحي ي ة ُلألعصابُ  ض  ُالر  ُوالوظيفيُ 1)ُطي ة ُاألذي ات  ُالوصفي   (ُالت شريح 

 
ضُ  ُالر  المحيطي ة ُاألذي ات  العصبي ة 2ُ)ُي ة ُلألعصابُ   (ُتقييم ُاألذي ةُ 

 
ُ المحيطي ة ُاألذي ات  ي ة ُلألعصابُ  ض  ُواإل3)ُالر  ُالجراحيُ (ُالت دبير   صالح 

 
المحيطي ة ُ ي ة ُلألعصابُ  ض  ُالر  العصبي ة 4ُ)ُاألذي ات  ُاألذي ةُ  ُ(ُتصنيف 
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