د .عمَّـــار ياسين منصور
حـــالــ ٌة جراحيَّـــــــــــــــ ٌة

ي
ي العظمان ُّ
الورم ُ العظم ُّ
ي)
(العظموم ُ العظمان ُّ

Osteoid Osteoma
أشهر عديدةٍ ْ
من أل ٍم حادٍ ،يوميٍ ،ليليٍ ،موضَّع .يستطي ُع
المريض 48 ،عاماً ،ومن ُذ
شكا
ُ
ُ
ٍ
المريض تحديدَ موقع ِ
st
ُّ
األل ِم بد َّق ٍة متناهي ٍة ،وه َو الث ُ
لث البعيد للسُّالمي ِة األولى الـ  1 Phalangeللسُّباب ِة اليُسرى الـ .Left Index
ب األلم ُ على نح ٍو ُمذه ٍل على مضادا ِ
األلم ُ شديدٌ يمن ُع ال َّنومَ ،ويتك َّر ُر بصورةٍ منتظمة .يستجي ُ
ت االلتهابِ
غير الستيروئيديَّة الـ .Non- Steroidal Anti- Inflammatory Drugs
ِ
شخيص وأدخ َل
ور ال ُّشعاعيَّ ِة البسيط ِة للسُّباب ِة اليُسرى فقير ًة بال ُمعطياتِ .األم ُر الذي ضيَّ َع ال َّت
َ
كانتْ جمي ُع الصُّ ِ
ت م َن ال َّ
ظ ِن وال َّتخمين.
دواما ٍ
المريض وال ُمعالجي َن في َّ
َ
بعدَ أكث َر ْ
غير
ب على مضادا ِ
ى .ألم ٌ ليلي شديدٌ يستجي ُ
المريض بذا ِ
من عا ٍم ،راجعني
ُ
ت االلتهابِ ِ
ت ال َّشكو ِ
ت حصريَّ ٌة ألل ِم الور ِم العظمي ِ العظماني ِ (العظمو ِم العظماني ِ) الـ Osteoid
الستيروئيديَّة؛ هي َ مواصفا ٌ
بدورها غي َر حاسمةٍ.
ت بصورةٍ شعاعيَّ ٍة بسيط ٍة حديث ٍة للسُّباب ِة استقصي الخبر .كانتْ
 . Osteomaبدوري طالب ُ
ِ
ب ال َّ
ت ب ما ه َو أكثر ،فجا َء ال َّ
طلب.
ي الـ  CT scanغ َّ
فطالب ُ
ي المحور ُّ
طبق ُّ
أظه َر ال َّتصوي ُر ال َّ
ناقص الكثاف ِة ال ُّشعاعيَّ ِة
ي الـ Tumor Nidus
ي للسُّباب ِة اليُسرى
َّ
َ
ي المحور ُّ
العش الورم َّ
طبق ُّ
تنضاف هذهِ إلى سابقتِها ْ
من
المركزُ ،محاطاً بطبق ٍة رقيق ٍة من ال َّتص ُّلبِ العظمي ِ الـ .Bone Sclerosis
في
ُ
ِ
ؤكدَ مزاعمي بمسؤوليَّ ِة العظمو ِم العظماني ِ ْ
القشر
عن شكوى المريض .توضَّ َع الورم ُ في
أعراض سريريَّ ٍة لت ِ
ٍ
ِ
ق البعيدةِ الـ  Distal Metaphysisللسُّالمي ِة األولى للسُّباب ِة
العظمي ِ األمامي ِ الـ  Anterior Cortexلل َّترابي ِ
ف بد َّق ٍة ْ
انظر الشَّكلَ (.)1
ت موضع ِ األل ِم الموصو ِ
اليسرى .وه َو تماماً ذا ُ
من قب ِل المريض؛ ِ

الشَّكل ()1

صور ُة ال َّطبقي ِ المحوري ِ للسَّبابةِ اليسرى ،مقط ٌع أفقي
6
ٍ
أشهر قبلَ العم ِل الجراحي ِ
6- months Pre-op CT scan- Axial Section
ه َو مقطعٌ أفقي الـ  Axial Sectionللسُّالميَّةِ األولى الـ  1 st Phalangeللسُّبابةِ اليسرى الـ .Left Index
بقطر 1مم تقريب ًا،
القشر األمامي ِ الـ  Anterior Cortexلل َّترابي ق ِ البعيدةِ الـ  Distal Metaphysisتشكي ٌل كروي
يظه ُر في
ِ
ِ
ناقص الكثافةِ الشُّعاعيَّةِ ،ومحي ٍط زائدِ الكثافةِ الشُّعاعيَّةِ.
مركز
ذو
ِ
ٍ
وعش الور ِم العظمي ِ العظماني ِ الـ ،Nidus of Osteoid Osteoma
المرك ُز يتواف ُق
َّ
ويتواف ُق المُحي ُ
ب العظمي َّ االرتكاسي َّ الـ .Reactive Bone Sclerosis
ط وال َّتص ُّل َ

ُمالحظ ٌة ها َّم ٌة:
لمزي ٍد م َن ال َّتفصي ِل ،انقرْ على ال َّراب ِط ال َّتالي:
ي)Osteoid Osteoma
ي (العظموم ُ العظمان ُّ
ي العظمان ُّ
الورم ُ العظم ُّ

غير الستيروئيديَّ ِة
األولُ ،استخدام ُ مضادا ِ
ت على
اقترح ُ
ِ
ت االلتهابِ ِ
المريض ال َّتدبيرين العالجيَّين ال َّتاليَّينَّ :
تأثير هذهِ األدوي ِة خال َل
ث سنواتٍ .فالورم ُ قدْ يزو ُل تماماً تح َ
بصورةٍ يوميَّ ٍة ولفترةٍ طويل ٍة قدْ تص ُل إلى ثال ِ
ت ِ
لعش الورم.
هذهِ الفترة .ال َّثاني ،ال َّت
ي ِ
ُ
جريف الجراح ُّ
ت تصوير ًا طبقيَّاً جديد ًا.
ت بحثيَّ ٍة طلب ُ
المريض وه َو حاسم ٌ أم َرهُ بضرورةِ الجراحة .ولغايا ٍ
أشهر ،راج َع
بعدَ 6
ُ
ٍ
ق،
صوير الطبقي ِ المحوري ِ الـ  CT scanالجدي ِد أكب َر حجماً ع َّما كا َن علي ِه في ال َّت
ظه َر الورم ُ في ال َّت
ِ
ِ
صوير السَّاب ِ
انظر الشَّكلَ (.)2
س في
ال َّتص ُّل ُ
مركز ِ
ي بدا أكث َر وضوحاً .كما وظه َر تك ُّل ٌ
العش الورمي ِ؛ ِ
ِ
ي المحيط ُّ
ب العظم ُّ

الشَّكل ()2
صور ُة ال َّطبقي ِ المحوري ِ للسَّبابةِ اليسرى ،مقط ٌع أفقي
قبلَ العم ِل الجراحي ِ مباشرة
Pre-op CT scan- Axial Section
صوير ال َّ
العش الورميِ،
مركز
س الـ  Calcificat ionفي
بعدَ  6أشه ٍر م َن ال َّت
ِ
ِ
طبقي ِ المحوري ِ السَّاب ق ِ ،ظه َر تك ُّل ٌ
ِ
ب المحيطي ُّ أكث َر تميُّز ًا.
و أضحى الورم ُ أكب َر حجم ًا بقلي ٍل وال َّتص ُّل ُ
َّذكير ما نشاهدُهُ هنا ه َو مقطعٌ محوري الـ  Axial Sectionللسُّالميَّةِ األولى الـ  1 st Phalangeللسُّبابةِ اليسرى الـ .Left Index
وللت ِ

بقطر 1مم تقريب ًا،
القشر األمامي ِ الـ  Anterior Cortexلل َّترابي ق ِ البعيدةِ الـ  Distal Metaphysisتشكي ٌل كروي
يظه ُر في
ِ
ِ
ناقص الكثافةِ الشُّعاعيَّةِ ،ومحي ٍط زائدِ الكثافةِ الشُّعاعيَّةِ.
مركز
ذو
ِ
ٍ
وعش الور ِم العظمي ِ العظماني ِ الـ ،Nidus of Osteoid Osteoma
المرك ُز يتواف ُق
َّ
ويتواف ُق المُحي ُ
ب العظمي َّ االرتكاسي َّ الـ .Reactive Bone Sclerosis
ط وال َّتص ُّل َ

ُمالحظ ٌة ها َّم ٌة:
لمزي ٍد م َن ال َّتفصي ِل ،انقرْ على ال َّراب ِط ال َّتالي:
ي)Osteoid Osteoma
ي (العظموم ُ العظمان ُّ
ي العظمان ُّ
الورم ُ العظم ُّ

للمريض
ت ال َّنتائ ُج ما بعدَ العم ِل الجراحي ِ ِجدَّ ُمرضيَّ ٍة
خدير العام .وكان ِ
لعش الور ِم تح َ
ُأجريَ ال َّت
ِ
جريف ِ
ُ
ت ال َّت ِ
انظر الشَّكل (.)3
ي ِ
ولي َ على ٍ
ليؤكدَ
تشخيص الور ِم العظمي ِ العظماني ِ؛ ِ
َ
حد سواء .جا َء ال َّتشري ُح المرض ُّ

Post-op CT scan

Pre-op CT scan

Post-op CT scan

الشَّكل ()3
صور ُة ال َّطبقي ِ المحوري ِ للسَّبابةِ اليسرى ،مقط ٌع أفقي
شه ٌر بع َد العم ِل الجراحي ِ
1- month Post-op CT scan- Axial Section

ف الجراحي ِ (السَّهم ُ األبيض)
ت موضع ِ ال َّتجري ِ
إحداثيَّا ُ
صوير ال َّ
طبق ي ِ المحوري ِ ما قب َل الجراحة (السَّهم ُ األصف ُر).
ُت طاب ُق تل َك التي للور ِم والمُحدَّدةِ على ال َّت
ِ
َّذكير ما نشاهدُهُ هنا ه َو مقطعٌ محوري الـ  Axial Sectionللسُّالميَّةِ األولى الـ  1 st Phalangeللسُّبابةِ اليسرى الـ .Left Index
وللت ِ
بقطر 1مم تقريب ًا،
القشر األمامي ِ الـ  Anterior Cortexلل َّترابي ق ِ البعيدةِ الـ  Distal Metaphysisتشكي ٌل كروي
يظه ُر في
ِ
ِ
ناقص الكثافةِ الشُّعاعيَّةِ ،ومحي ٍط زائدِ الكثافةِ الشُّعاعيَّةِ.
مركز
ذو
ِ
ٍ
وعش الور ِم العظمي ِ العظماني ِ الـ ،Nidus of Osteoid Osteoma
المرك ُز يتواف ُق
َّ
ويتواف ُق المُحي ُ
ب العظمي َّ االرتكاسي َّ الـ .Reactive Bone Sclerosis
ط وال َّتص ُّل َ

ُمالحظ ٌة ها َّم ٌة:
لمزي ٍد م َن ال َّتفصي ِل ،انقرْ على ال َّراب ِط ال َّتالي:
ي)
العظمان
م
(العظمو
ي
ُ
ُّ
ي العظمان ُّ
 Osteoid Osteomaالورم ُ العظم ُّ

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

ت ال َّتالية:
ت أخرى ،أنص ُح بقراءةِ المقاال ِ
في سياقا ٍ
ت السَّريريَّةِ
لألعراض والعالما ِ
حر ِك العلويِ ،الفيزيولوجيا المرض َّي ُة
أذيَّا ُ
ِ
ت العصبو ِن المُ ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

َّضيَّةِ لل ُّنخاع ِ الشَّوكيِ ،خبايا
في األذيَّا ِ
ِ
ت الر ِ
الكيس السُّحائيِ ..كثي ُرها طيِعٌ وقلي ُلها عصي على اإلصالح ِ الجراحي ِ
Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine

مقارب ُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّ ًا في ال َّناحيةِ اإلليويَّة ..المدخ ُل عب َر أليا ِ
ف العضلةِ اإلليويَّةِ العظمى مقاب َل المدخ ِل ال َّتقليدي ِ
Trans- Gluteal Approac h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approaches

النقل العصبي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ط العاملة Action Pressure Waves
ت الضَّغ ِ
في النقل العصبي ،موجا ُ
ت العمل Action Potentials
في النقل العصبي ،كمونا ُ

ت الكهربائيَّةِ العاملة
ت العمل والتيَّارا ِ
وظيف ُة كمونا ِ
ت الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
في النقل العصبي ،التيَّارا ُ

األطوا ُر ال َّثالث ُة للنقل العصبي ِ
المستقبالت الحسية ،عبقرية الخلق وجما ل المخلوق
ا لنقل في المشابك العصبية The Neural Conduction in the Synapses
عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائف عقد ةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier
ُ

وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموجةِ العاملةِ
ُ
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموجةِ العاملةِ
ُ
ت العمل
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في توليدِ كمونا ِ
ُ
في فقه األعصاب ،األلم أو ً
ال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form

تخطيط األعصاب الكهربائي ،بين الحقيقي والموهوم
الصدمة النخاعية (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيات النخاع الشوكي ،األعراض والعالمات السريرية ،بح ٌ
ث في آليات الحدوث The Spinal Injury, The
Symptomatology
الرمع Clonus
اشتدادُ المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
اتِساعُ باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Motor Responses

التنكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبية الحركية للعصب المحيطي ..ويعف عن محاوره الحسية
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves its
S ensory Axons
س الفاليري ،رؤي ٌة جديدةٌ )Wallerian Degeneration (Innovated Vie w
ال َّتن ُّك ُ
ال َّتجدُّدُ العصبيُّ ،رؤي ٌة جديدةٌ ) Neural Regeneration (Innovated View
ت الشوكيَّ ُة ،المفاهيم ُ القديمة Spinal Reflexe s, Ancient Conceptions
المنعكسا ُ

ت الشَّوكيَّ ُة ،تحدي ُ
ث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسا ُ
والمجاز العلمي
ت المرأةُ من ضلع الرجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسفي
خُلق ِ
ِ
س وليدها ،والرجل يدعي!
المرأةُ ِ
تقر ُر جن َ

فس ..عَطيَّ ُة خال قٍ وصَنيع ُة مخلو قٍ
ال ُّروحُ وال َّن ُ
واألرض أكب ُر من خل ق ِ ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ت
خل ُق السَّماوا ِ
ِ
وضلعُ آدمَ ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم ِ
حــــــــــواءُ ..هذه
َّ
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
ف عام
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجريدِ وال َّتنفيذ رحلة أل ِ
هكذا تكلم ابراهيم ُ الخليل
القوةِ
الفكر
فقهُ الحضاراتِ ،بين َّقوةِ
وفكر َّ
ِ
ِ
ال ِعدَّةُ و ِع َّل ُة االختالف بين مُط َّلقةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفاف
ت ومل ُك اليمين ..المنسوخُ اآلج ُل
تعدُّدُ ال َّزوجا ِ
ب األسودُ ،وفرض َّي ُة ال َّنج ِم السَّاق ِط
ال َّثق ُ
جُسيم ُ بار ،مفتاحُ أحجيَّةِ الخل ق ِ
قر ُر!
صبي أم بنتٌ ،األمُّ ُت ِ
القدم ُ الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
حواء َ من ضلع ِ آدمَ ،حقيق ٌة أم أسطورةٌ؟
خل ُق َّ
شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ Obstetrical Brachial Plexu s Palsy

األذيَّا ُ
ت ال َّرضَّيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشريحُ الوصفي ُّ والوظيفي ُّ
ت ال َّرضَّ َّي ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )2تقييم ُ األذيَّةِ العصبيَّةِ
األذيَّا ُ
األذيَّا ُ
ت ال َّرضَّ َّي ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )3ال َّتدبي ُر واإلصالحُ الجراحي ُّ

تصنيف األذيَّةِ العصبيَّةِ
ت ال َّرضَّ َّي ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ()4
األذيَّا ُ
ُ
دورةِ Pronator Teres Muscle Arcade
قوس العضلةِ الكابَّةِ المُ َّ
ُ
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيهُ ربا ِ
ت ال َّنق ِل الوتري ِ في تدبير شل ِل العصبِ الكعبري ِ Tendon Transfers for Radial Palsy
عمليَّا ُ

س الوليد (مُختصرٌ)
من ي ِ
ُقر ُر جن َ
مسافر! ال َّذكاءُ الفطريُّ ،اإلنسانيُّ ،واالصطناعيُّ ..بح ٌ
ثالو ُ
ت
ت والمآال ِ
الصفا ِ
ث ال َّذكاءِ ..زادُ
ث في ِ
ٍ
الصفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها
المعادال ُ
ت ِ
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
نعكس الشَّوكيُّ ،فيزيولوجيا جديدةٌ Spinal Reflex, Innovated Physiology
المُ ِ
نعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
المُ ِ
لقوةِ المنعكس Hyperreflexia, Pathophysiology of
نعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة َّ
المُ ِ
Hyperactive Hyperreflex
نعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس Hyperreflexia,
المُ ِ
Pathophysiology of Bilateral - Response Hyperreflex
نعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة التِساع ِ ساحةِ العمل Extended Hyperreflex,
ُ
المُ
Pathophysiology
للمنعكس عديدِ اإلستجابةِ الحركيَّةِ Hyperreflexia,
نعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة
ِ
ُ
المُ
Pathophysiology of Multi -Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرض َّي ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ
الرَّمع ( ،)2الفرض َّي ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ

حواءُ Adam & Eve, Adam's Rib
حواءَ ،ومن ضلعِه كانت َّ
خل ُق آدم َ وخل ُق َّ
جسيم ُ بار ،الشَّاهدُ والبصيرةُ Barr Body, The Witness

جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ال َّتدبي ُر الجراحي ُّ لليدِ المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
االنقسام ُ الخلويُّ المُتساوي الـ Mitosis
الصبغي ُّ الـ Chromatin, Chromatid, Chromosome
الصبغيُّ ،الجسم ُ ِ
الصبغيَّةِ ،
المادَّةُ ِ

ت الغذائ َّي ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيدةٌ ألجسامنا؟
المُتمِما ُ
نصف الـ Meiosis
االنقسام الخلويُّ المُ ِ

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة الشَّبابِ الدَّائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفيدٌ ..وكثي ُرهُ ضار جدَّ ًا
قصص البطولةِ والفداء
َوالمهن ُة ..شهيدٌ ،من
ِ
ب األسودُ وال َّنجم ُ ا َّلذي هوى
ال َّثق ُ
ألرض ،فرضيَّ ُة الكو ِن السَّديمي ِ المُ َّتص ِل
ت وا
خل ُق السَّماوا ِ
ِ
س الـ Circulating Sweepers
الجواري ال ُك َّن ُ

ينفصم ُ المجتمعُ ..لمن تتجمَّلين هيفاءُ؟
عندما
ِ
ال َّتصنيعُ ال َّذاتي لمفص ِل المرفق ِ Elbow Auto - Arthroplasty

ال ُّ
طوفا ُن األخي ُر ،طوفا ُن بال سفينةِ
ورَ ..م َع االس ِم تَكو ُن البِدَاي ُة ،فتَكو ُن الهَويَّ ُة خَاتِم َة الحِ كايةِ
ف ال َمس ُت ِ
كَ ْش ُ
مُجتمعُ اإلنسان! أه َو اجتماعُ فطرة ،أ ِم اجتماعُ ضرورة ،أم اِجتماعُ مصلحةٍ؟
عظم ُ الصَّخرةِ الهوائي ُّ Pneumatic Petrous
خلعٌ والدي ُثنائي ُّ الجانبِ للعصبِ ال َّزندي ِ Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation

حواءُ
حقيقتان ال تقب ُل بهُ َّن َّ
غير المُل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتاجُ البُويضا ِ
ت ِ
ف الـ Spermatogenesis
إنتاجُ النِطا ِ

أمُّ البنات ،حقيق ٌة هي َ أمْ هي َ محضُ ُترَّهات؟!
أمُّ البنين! حقيق ٌة لطالما َ
األولين
ظنن ُتها من هفوا ِ
ت َّ
ت وقلي َل بنين
حواءُ هذهِ تلِدُ كثي َر بنا ٍ
غلب ُة البناتَّ ،
حواءُ هذهِ تلِدُ كثي َر بني َن وقلي َل بنات
غَ َلبَ ُة البنينَّ ،
حواءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها
وال أنفي عنها العد َل أحيان ًا! َّ
المغنيزيوم با ٍن للعظا ِم! يدعم ُ وظيف َة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركتَه
ولحواء َ حف ُ
ظ ال َّتكوين!
آلدم َ فع ُل ال َّتمكين،
َّ
هَ َذيا ُن المفاهيم ( :)1هَ َذيا ُن االقتصاد
ت ال غنى عنها
المغنيزيوم ( ،)2معلوما ٌ
تناذر العضلةِ الكمثريَّةِ بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)
مُعالج ُة
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

تناذر العضلةِ الكمثريَّةِ بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)( عرضٌ موسَّعٌ)
مُعالج ُة
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ت
الصفا ِ
فيروس كورونا المُستجدُّ ..من بعدِ السُّلوكِ ،عينُهُ على ِ
ُ

هَ َذيا ُن المفاهيم ( :)2هَ َذيا ُن ال َّلي ِل وال َّنهار
ت ال َمرأةُ أ ْن تَلِدَ أخاهَا ،قو ٌل صَحيحٌ لك ْن بنكهَةٍ عَربيَّة
كادَ ِ
متالزم ُة ال َّتعبِ المزمن Fibromyalgia

س أفض َل المُمك ِن
طف ُل األنبوبِ ،لي َ
ب دائمٌ أمْ اِمتحا ٌن مُستدامٌ؟
ب العبث َّي ُة ..عَذا ٌ
الحُرو ُ
ِياس قصُورٌَ ،و في ال َّتجريدِ وصُو ٌل
جردُ ..في الق ِ
َّاس َوالعَق ُل المُ ِ
العَق ُل القي ُ
َرار!
ب المُنفردُ ،حي َن يُصبحُ ال َّتو ُّحدُ َمفازةً ال
الذِئ ُ
محض ق ٍ
َ
عالجُ اإلصبع القافزة الـ  Trigger Fingerبحق ِن الكورتيزون موضعيَّ ًا
ت أساس ًا أيُّها اإلنسان!
األرض وما يزا لُ ،وأمَّا الجديدُ فمنكوبُهُ أن َ
ب
َ
وحش فرانكنشتاين الجديدُ ..القديم ُ نك َ
ُ
اليدُ المخلبيَّ ُة ،اإلصالحُ الجراحي ُّ (عمليَّ ُة براند)) Claw Hand (Brand Operation

سعاةُ بريدٍ حقيقيُّون ..ال هواةُ ترحا ٍل وهجرةٍ
ت
الصفا ِ
فيروس كو ُرونَا المُست َِجدُّ (كوفيد  :)19-م ْن بَعدِ السُّلوكِ ،عَينُهُ عَلى ِ
ُ

عالمة هوفمان Hoffman Sign

ُ
وسيزيف اإلنسا ُن
األسْطو َرةُ ال َحقِي َق ُة اله َ ِر َم ُة ..شمشو ُن الحكاي ُة،
ُ
ال َّتن ُّك ُ
س الفاليري ال َّتالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ ،وعمليَّ ُة ال َّتجدُّدِ العصبي ِ
َّار الغلفاني ِ وال َّتص ُّلبِ ال ُّلويحي ِ المُتعدِد؟
ال َّتص ُّل ُ
ب ال ُّلويحي ُّ المُتعدِدُ :العالق ُة السَّببيَّ ُة ،بين ال َّتي ِ
ف داخ َل كتلةِ الورم
الورم ُ الوعائي ُّ في الكبدِ :االستئصا ُل الجراحي ُّ اإلسعافي ُّ لور ٍم وعائي ٍ كبديٍ عرط ٍل بسببِ نز ٍ
المدورة Pronator Teres Muscle Syndrome
مُتالزم ُة العضلةِ الكابَّةِ
َّ

َّضيَّ ُة ،مقارب ٌة جراحيَّ ٌة جديدةٌ
ت ذي ِل
أذيَّا ُ
الفرس الر ِ
ِ
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

ت ال َّتالي ُة للجراحة -مقارن ٌة سرير َّي ٌة وشعاعيَّ ٌة
طورا ُ
ت
الشَّل ُل الرُّباعي ُّ ..موجبا ُ
وأهداف العالج ِ الجراحيِ ..ال َّت ُّ
ُ
والزندِ Ulnar Dimelia or Mirror Hand
تضاعف اليدِ ِ
ُ

المتوس ط
ِ
تام للعصبِ
الرسغ ِ تنهي التزا َمها بقطع ٍ ٍ
مُتالزم ُة نف ق ِ ِ
ورم ُ شوان في العصبِ ال َّ
ظنبوبي ِ الـ Tibial Nerve Schwannoma
ورم ُ شوان أمام َ العجُز Presacral Schwannoma
ميالنوما جلديَّ ٌة خبيث ٌة Malignant Melanoma
ب خلقي معزو ٌل ثنائي ُّ الجانب Congenital Thenar Hypoplasia
ضمو ُر إليةِ اليدِ بالجهتين ،غيا ٌ

َّأس ال َّ
ت الرَّأسين الفخذيَّةِ The Syndrome of the Long Head of Biceps Femoris
طوي ِل للعضلةِ ذا ِ
مُتالزم ُة الر ِ
ؤوس العضديَّةِ Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachii
ت
مرضيَّا ُ
الوتر البعيدِ للعضلةِ ثنائيَّةِ ال ُّر ِ
ِ
Muscle
بظهور حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدودِ القريبةِ للوذمةِ الجلديَّةِ
حث ٌل ودِي انعكاسي  Algodystrophy Syndromeتميَّ َز
ِ
الفك السُّفلي ِ باستخدا ِم الشَّريحةِ الشَّظويَّةِ الحُرَّة Mandible Reconstruction Using Free Fibula Flap
تصنيعُ ِ

َّضي ِ (داءُ بيرغر)
غير الر ِ
انسدادُ الشَّريا ِن الكعبري ِ الحادِ ِ
إصاب ٌة سِلِيَّ ٌة معزول ٌة في العقدِ ال َّلمفيَّةِ اإلبطيَّةِ Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis

ت العظميَّةِ المُختلطةِ بذا ِ
تعويض الضَّياعا ِ
الشَّريح ُة الشَّظويَّ ُة المُوعَّاةُ في
ِ
ت العظ ِم وال َّنقي ِ
Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis

هام في السَّاعدِ
ف في
ب الكت ِ
الشَّريح ُة الحُ َّرةُ جان ُ
تعويض ضَياع ٍ جلديٍ ٍ
ِ

ت الرَّض َّي ُة للضَّفيرةِ العضديَّةِ Injuries of Brachial Plexus
األذيَّا ُ
دورةِ Rotator Cuff Injury
أذ َّي ُة
ِ
أوتار الك َّفةِ المُ ِ
كيس ُة القناةِ الجامعةِ Choledochal Cyst
اليأس ..نح َو مُقاربةٍ أكث َر حزم ًا Peri - Menopause Breast Problems
سن
آفا ُ
ِ
ت ال َّثدي ما حو َل ِ
ت ال َّثدي الشَّائعةِ Evaluation of Breast Problems
تقييم ُ آفا ِ
اليأس ..نح َو مُقاربةٍ أكث َر حسم ًا Peri - Menopause Breast Problems
سن
آفا ُ
ِ
ت ال َّثدي ما حو َل ِ
ت األخر ِم Subacromial Injection
الحق ُن تح َ

مجمعُ البحري ِن ..برزخٌ ما بي َن َحياتين
ت
قصَّ ُة موسى الذي أضاعَ حوتَهُ ..في المرامي والدَّالال ِ
الجنَا ِن؟
ار ال ُكب َرى أمْ َروضَا ِ
ت ِ
ما بعدَ الموتِ ..وما قب َل ال َّن ِ
بغيرهِما أيُّها اإلنسان!
فإمَّا َمسخٌ وإمَّا انعتا قٌَ ..و َما أظ ُّن َك تَحظى ِ
ن بحق ُن الكورتيزون Plantar Fasciitis, Cortisone Injection
تدبي ُر التهابِ ال ُّلفافةِ األخمصيَّةِ المُزم ِ

حقن الكيسةِ المصليَّةِ الصَّدريَّةِ -لوح ِ الكتفِ بالكورتيزون

Scapulo-Thoracic Bursitis, Cortisone Injection
ختصر ُمفيدٌ Vitamin B12
فيتامين بُ ..12م
ٌ
ي)Osteoid Osteoma
ي (العظموم ُ العظمان ُّ
ي العظمان ُّ
الورم ُ العظم ُّ
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