د .ع َّمــار ياسين منصور

آفاتُ ال َّثدي ما حولَ سنِّ اليأس ..نح َو مُقاربةٍ أكث َر َحسما
New Approach to Peri- Menopausal Breast Lesions
الزمنُ األفع ُل أثرا في نفس حوَّا َء .فبع َد الفورة يكونُ الهمودُ ،وبع َد ال َّنضرة يكونُ ُّ
ال يختلفُ عليه عاقالن ..ه َو َّ
الذبولُ،
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
وبع َد الفعل يأتي الجمودُ .فالمستوعبات قد استلب َت ،فأضحت َقفرا َمحْ ال وخَ واء .وال ُمعصرات ق ْد نضحت بكل ما فيها
ٌ
ْ
حرث وال نف َع فيها للغرس نَماء .ه َو زمنُ أفول الوظيفة..
من عذب وماء .وأجدبت األرضُ بع َد خَ صب ،فال نف َع فيها
ه َو زمنُ يأس أمنا حوَّاء.

المرحل ُة ما حولَ سنِّ اليأس الـ Perimenopausal Period
في نهاية األربعينات ْ
من عمرها أ ْم بداية الخمسينات ،م َع وجود فروق عائليَّة بكل تأكيد ،تخض ُع حوَّا ُء ل ُمتغيرات
َّ
هرمونيَّة عنيفة تص ُل بها أخيرا إلى زمن تنقط ُع فيها اإلباض ُة الـ  Ovulationكما وينعد ُم فيها د ُم الطمث
الـ  Amenorrheaبصورة نهائيَّة؛ وه َو ما يُعرفُ اصطالحا بسن اليأس الـ .Menopause
الس ُ
َّنوات القليل ُة التي تسب ُق َّ
ي المرحل ُة ال ُمس َّما ُة اصطالحا بالمرحلة ما حو َل
سن اليأس م َع تل َك التي تتلوه ُ مباشرة ه َ
سن اليأس الـ Perimenopausal Period؛ انظر الشَّكلَ (.)1

الشَّكل ()1
مرحل ُة ما حولَ سنِّ اليأس
Peri-Menopausal Period
َّنوات التي تسب ُق سنَّ يأس حوَّا َء الـ  Menopauseوالتي تشه ُد اضطرابا في دورات حوَّا َء ال َّ
ي الس ُ
طمثيَّة.
ه َ
يُضافُ إليها عد ٌد منَ السنين ال َّتالية لزمن انقطاع دم ال َّ
طمث الـ .Amenorrhea
ي مرحل ٌة ق ْد تطو ُل أحيانا لحين استقرار حوَّا َء هرمونيَّا ونفسيَّا وجسديَّا.
وه َ

آفاتُ ال َّثدي ما حولَ سنِّ اليأس الـ Perimenopausal Breast Lesions
يخض ُع ال َّثديان في مرحلة ما حو َل سن اليأس لذات ال ُمتغيرات الهرمونيَّة .فيدخالن طوعا منهُما أ ْم كرها في طور
منَ الهجوع ه َو أبدي ..هذا ْ
صدقت ال َّنوايا.
إن َحسُنت ال ُّظروفُ و َ
ْ
لكن في كثير منَ األحيان ،ال تجري األحوا ُل بكل تلك ُم المرونة والسَّالسةْ .إذ يُشاغبُ ال َّثديان كثيرا ..يُشاكسان.
ُ
ير ُفضان االستسال َم لمصير مكتوب أزال ..يَعصيان .ومع ثورة ثديَيها ،يبدأ سلسا ٌل منَ المعاناة ألمنا حوَّا َء
ي.
ال يعد ُم توال َ
وم َع غياب فعل الضَّبط والسَّيطرة ،قد تشع ُر حوَّا ُء بأل ٍم في ثدي أم اثنين الـ ،Uni or Bilateral Mastalgia
ب ُمفرزاتٍ تصد ُر ْ
عن حلمة ثديها عفوا أ ْم قهرا الـ ،Spontaneous or Provoked Nipple Discharge

بكتلةٍ في ال َّثدي الـ  ،Breast Massكيسيَّة الـ  Breast Cystأ ْم ُمصمتة غير كيسيَّة الـ .Solid Breast Mass
ُ
األساس لما يُعرفَ اصطالحا بآفات ال َّثدي ما حو َل سن اليأس
اآلفات تشك ُل ،م َع قليل غيرها،
هذه
َ
الـ .Perimenopausal Breast Lesions
ي ٌ
آفات مدروس ٌة جيداُ ،مص َّنف ٌةُ ،مبوَّب ٌة ،مع منهجيَّة ُمتابعة وتدبير ُمتب َّناة عالميَّا .وشخصيَّا ،ل ْم أخرجْ عن هكذا
ه َ
والتزمت زمنا كما غيري منهجيَّة ُلق ْ
أن َّ
ُ
ُ
نت لنا قسرا فأطعنا .بي َد َّ
القناعات.
الزمنَ تغيَّ َر ،وتب َّدلت األحوا ُل كما
إجماع،
َّ
ُ
خرجت ْ
ول َّما يسل ْم صغيرا أ ْم كبيرا منَ المفاهيم والقوانين القديمة من فعل ال َّنقد وجرأة ال َّتغيير .ف
عن ملة ال َّتابعينَ
ُ
أصبحت أكث َر استقالليَّة في الرَّأي كما الفعل.
الخانعينَ في كثير منَ األمر ،و
وتدبي ُر آفات ال َّثدي ما حو َل سن اليأس ل َّما يل َق مني امتيازا ح َّ
صنَهُ أم استثناء أبقاه ُ على ما ه َو ،بلْ نا َلهُ فك ُر ال َّتحديث
أصبحت أكث َر َحزما و َحسما في تدبير تلك ُم اآلفات .و ُّ
ُ
بت أقتر ُح على حوَّا َء
ورغب ُة المواءمة م َع جديد ُمعطيات .فق ْد
َّ
ال ُمبتلية بالكبيرتين سن اليأس وآفة ال َّثدي ،تدبيرا جراحيَّا باكرا ومزدوجا ..ه َو بالتوصيف استئصال انتقائي لغدَّة
أساس ال َّشكوى ،وننتهي بع َد زمن قصير
ال َّثدي الـ  Mammary Glandوفي الجانبين .نتناو ُل باكرا غ َّدةَ ال َّثدي
َ
بغ َّدة ال َّثدي األخرى.
وح َّتى ال يبقى األم ُر هرطق َة ْ
من ال يُسل ُم أبدا بمفاهي َم ثابتة في العلوم كما الحياة ،وح َّتى ال أكونَ م َّم ْن يلقونَ األفكا َر
مخاض الفكرة بع َد ال َّداللة على أبيها وأمها في شرعة العالمين العارفين .فما ص َّح في
دونَ ال ُّدفوعات ،أشر ُح تاليا
َ
ُ
ي تهليل وتعظيم قد يغدو مسخا تمجُّ هُ ذائق ُة ال َّتاليات منَ األيَّام.
محظ
يوما
وما
،
األزمان
قادمات
كانَ
زمان قد تنكره ُ
َ

َمحا َّجة فلسفيَّة:
ي أقربُ وأوث ُق م َّما ك َّنا نظنُ
العالق ُة ما بينَ آفات ال َّثدي ما حو َل سن اليأس وسرطان ال َّثدي الـ  Breast Cancerه َ
وأسباب الحدوث.
زمنا طويال .فاالثنان يشتركان بحيثيَّتين ها َّمتين؛ زمنُ الحدوث
ُ
ي في السٍّتينات ْ
في زمن الحدوث أقولُ ،صحي ٌح َّ
من عمر حوَّا َء،
أن ذروةَ الحدوث الـ  Incidenceلسرطان ال َّثدي ه َ
ْ
ُ
ْ
ْ
َّ
لكن يصحُّ أيضا َّ
أن نواةَ الورم الخبيث تكونُ قد ابتذرت قب َل ذل َك بزمن طويل .فقد علمنا قديما أن خليَّة خبيثة تحتا ُج
ي و َرما بقطر  1سم.
إلى خمس سنوات منَ االنقسام الخلوي الـ  Mitosisال َّنشط لتعط َ
إذا ،األورا ُم الخبيث ُة في ال َّثدي بقطر  1أم  2أ ْم  3سم ،والتي ُاف ُتض َح أمرُها في الستينات أم السَّبعينات ْ
من عمر
حوَّا َء ،جذرُها عمي ٌق يمت ُّد إلى األربعينات أم الخمسينات ْ
من عمر حوَّا َء .وه َو زمنُ الحدوث آلفات ال َّثدي ما حو َل
سن اليأس ْ
لمن فاتَهُ العل ُم.
أن ال ُمتغيرات الهرمونيَّ َة التي أس ْ
وأ َّما في أسباب الحدوث فأقولَُّ ،
ي ذا ُتها
َّست آلفات ال َّثدي ما حو َل سن الياس ،ه َ
التي تؤسسُ لسرطان ال َّثديْ .
وإن كانَ البيانُ ال يحتم ُل سؤاال فيما خصَّ األولى ،غي َر َّ
أن ال َّتفصي َل يغدو ضرورة
في شأن ال َّثاني.
فلطالما ُاته َم هرمونُ االستروجين الـ  Estrogen Hormoneفي واقعة سرطان ال َّثدي ،و ُنشرت ال ُمطو ُ
َّالت في
إثمه وعدوانيَّته اتجاه َ ال َّثدي .وه َو ما ُأنك ُره ُ نسبيَّا ،فاألم ُر يحتا ُج بظني إلى مزيد منَ البحث وال َّتدقيق.
ْ
ٌ
عاشت به ومعهُ ألفَ ألف منَ السنين.
هرمون ابتدع ْتهُ ال َّطبيع ُة خدمة لوظيفة ال إحالال ل ُمصيبة .وحوَّا ُء
فاإلستروجين
حديث الـ  Updatingسمةٌ
امتازت بها العضويَّ ُة الحيَّةُ،
ُ
ْ
حدث ال َّتواف ُق بينَ حوَّا َء وهرمونها .فالتَّ
َ
خال َلها البُ َّد وأنْ
امتياز ُاخ ُتص ْ
ٌ
ُ
مخلوقات هللا ج َّل وعال ..وال استثنا َء .فال أدنى والحال ُة هذه
َّت به
وال َّتفاعليَّ ُة الـ Interactivity
َّ
أن حوَّا َء قد تكي ْ
َّفت مع هرمونهاَّ ،
َّ
وأن الثاني ق ْد تواء َم مع حاجات األولى .فكانت ال ُمساكن ُة بينهما ق َّ
ص َة سحر
وسطوة ونماء.
ولع َّل أصد َق البيان عن ال ُمساكنة ال َّطيبة بينَ حوَّا َء وهرمون اإلستروجين يطلُّ علينا ْ
من أقاصي ال َّشرق ..منَ اليابان.
ُ
َّفت حوَّا ُء اليابانيَّ ُة الـ  Japanese Eveعلى نحو وال أوث َق م َع هرمونها .فنَع ْ
حيث تكي ْ
مت و َثدياها األمانَ والسَّالم َة
َّ
ْ
ْ
استراحت هنا َك هانئة في ذيل قائمة نسب الحدوث لسرطان الثدي.
كادت .فلطالما
زمنا طويال ..أو
أن النع َم ال تدو ُم ما ل ْم ُن ْ
ْ
بي َد َّ
قفزت حديثا لتلح َق
ي حوَّا ُء اليابانيَّ ُة ق ْد
حافظ على األساس ال َّطيب لتلك ُم العشرة .فها ه َ
َّ
ْ
استعارت منها أنما َ
ط
ي قد
وه
؟!
ال
.
دي
ث
ال
لسرطان
الحدوث
نسب
في
Occidental
Eve
الـ
َّة
ي
الغرب
ها
بقريبت
كيفَ
َ
المعاش وعادات السُّلوك.

أن حوَّا َء اليابانيَّ َة ق ْد عد ْ
ُ
وصفت َّ
مت هرمونَ اإلستروجين سابقا ،وأ َّنهُ ق ْد أمط َرها الحقا
فهلْ نقو ُل والحا ُل على ما
أن تم َّث ْ
ُ
حينَ كانَ لها ْ
ي في َّ
لت بطباع وسلوك أختها الغربيَّة؟ ال َّ
العادات
أن ال ُم َّته َم ها هنا ه َو
شك وأ َّن َك ُتشاطرني الرَّأ َ
وأنما ُط المعاش والسُّلوك ال هرمونُ اإلستروجين.
ُ
تبحث في مسؤوليَّة اضطرابات ال َّنوم الـ Sleep Disorders
وكم أرغبُ في إطالق دراسة علميَّة واسعة
ونقص فيتامين د الـ  Vitamin Dعن نسب الحدوث ال ُمتزايدة باستمرار لسرطان ال َّثديْ .إذ يُالزمني اعتقا ٌد يرتقي
إلى درجة اليقين في َّ
أن االثنين سينتزعان الصَّدارةَ في الئحة عوامل الخطورة لسرطان ال َّثدي الـ Breast Cancer
.Risk Factors

مالحظة هامَّة:
ُ
لالستفاضة في فعل السَّهر ال ُمنكر واضطرابات ال َّنوم على نفس حوَّا َء وعلى جسدها على ح ٍّد سواء،
راج ْع مقاال لي على الرَّابط ال َّتالي:

َه َذيانُ المفاهيم ( :)2ه ََذيانُ ال َّليل وال َّنهار

مالحظة هامَّة:
ُ
لفيتامين د فع ُل السحر على األبدان،
ال أج ُد لهُ قرينا في الوجود أكث َر ُمالءمة منَ اليخضور الـ  Chlorophyllفي النباتات الخضراء..
لمزيد تفصيل راج ْع مقاال لي على الرَّابط ال َّتالي:

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة الشَّباب الدَّائم

َمحا َّجة حسابيَّة:
وإلى ْ
أليس عجيبا أ ْن ترتف َع نسبُ الحدوث لسرطان ال َّثدي بع َد يأس حوَّا َء
من ال يقن ُع َّإال بلغة العدد أقولُ،
َ
وتناوب األخي ُر
الـ  .Menopauseفهُما ،أيْ ثدياها ،وق ْد تشرَّبا ،وعلى مدى سنينَ طويلة ،هرمونَ اإلستروجين.
َ
ُ
ُ
يحدث ْ
أن يكث َر سرطانُ
وهرمونُ البروجسترون الـ  Progesterone Hormoneمداولة فع َل السقاية وال َّنماء ،ث َّم ال
َّ
ال َّثدي َّإال بع َد ْ
ويتقاعس ال َّثاني عن الفعل ..أوْ يكادا .وبع َد ذل َك كله ،أيُته ُم هرمونُ
ينسحب األ َّو ُل من الخدمة
أن
َ
َ
ُ
ينتهز سانح َة تقهقر األوَّل ،ويستوري عن َد جذوة تفجُّ ر ينابيعه؟
اإلستروجين في سرطان ال َّثدي واألخي ُر
وإذا ما قاربنا آفات ال َّثدي ما حو َل سن اليأس الـ  ،Perimenopausal Breast Lesionsوبحثنا في األسباب
ي بهذه الح َّدة ،وال نراها تحظى بمثل هذا اإلهتمام وال َّتوجُّ س الـ Apprehension
والموجبات ،فال نجدُها تستبي ُح ال َّثد َ
َّإال في زمن تقاعد هرمون اإلستروجين واختالل ال َّتوازنات الهرمونيَّة الواسمة لهذه المرحلة العمريَّة على وجه
ال َّتخصيص.
ُ
فالكيسات الـ  Cystsتظه ُر في ال َّثدي في جميع المراحل العمرية لحوَّا َء .بي َد َّ
أن تل َك التي تظه ُر ما حو َل سن الياس
َّ
فتحتا ُج منا تدبيرا خاصَّا ووعيا للمآالت .كذا ه َو الحا ُل م َع الكتل غير الكيسيَّة الـ  Non- Cystic Massesما حو َل
سن اليأس .فالبسي ُط المقبو ُل في غير زمان ،يُصب ُح جناية في هكذا زمان .فال نقب ُل بغير الخزعة االستئصاليَّة لكامل
الكتلة الـ  ،Excisional Biopsyومن ث َّم بالدراسة ال َّنسيجيَّة لتحديد هويَّة الكائن الجديد .أ َّما الخزعة باإلبرة
الـ  Needle Biopsyف ُتتر ُك للكتل غير الكيسيَّة عن َد حوَّا َء ال َّشابَّة حصرا واحتكارا.
وال أعد ُم الجرأةَ لل َّتهويل وال َّتحذير من ألم ال َّثدي ما حو َل سن اليأس الـ  .Perimenopausal Mastalgiaفك ْم من
ي الـ Inflammatory Breast Cancer
مناسبة حزينة كانَ فيها األل ُم
َ
العارض الوحي َد لسرطان ثدي التهاب ٍّ
َّ
في هذه المرحلة ْ
من عمر حوَّاء .بينما ،يكونُ أل ُم الثدي الـ  Mastalgiaرفي َق الصَّبايا الحسان ،فال ُتحر ُم فتا ٌة على
ْ
ُ
ما أزع ُم من هكذا صديق ُمجَّت زيارته.

ي تكتسي أهميَّة خاصَّة في هذه المرحلة العمريَّة
إذا ،ح َّتى آفات ال َّثدي ال َّشائعة الـ  Common Breast Lesionsه َ
ْ
من عمر حوَّاءْ .إذ ترتف ُع نسبُ الخوف من خطير كامن ،وخبيث يستتر .لذل َك ترانا ُنكث ُر منَ الفحوصات ال ُّشعاعيَّة
َّ
َّ
ُ
والمخبريَّة في ُمتابعتها والتدبير .كما وترانا نكث ُر منَ اإلجراءات الجراحيَّة العالجيَّة -التشخيصيَّة.
مالحظة هامَّة:
ُ
ْ
من أجل مزيد منَ ال َّتوسعة وال َّتفصيل في آفات ال َّثدي ال َّشائعة ،راج ْع عرضا لي على الرَّابط ال َّتالي:

تقيي ُم آفات ال َّثدي الشَّائعة Evaluation of Breast Lesions

االستئصالُ االنتقائي ثنائي الجانب لغدَّة ال َّثدي
Bilateral Selective Mastectomy
ق ْد يكونُ استئصا ُل ال َّثدي تحتَ الجلد ثنائ ُّي الجانب الـ  Bilateral Subcutaneous Mastectomyه َو ال ُمناسبُ
اسما ووصفا للعمل الجراحي الذي اقترحهُ .م َع ذلكَ ،أحبُّ ْ
ان أمايزَ بينهُما بكميَّة ال َّنسيج ال َّشحمي المنزوع منَ ال َّثدي.
َّ
َّ
فاالستئصا ُل االنتقائ ُّي لغ َّدة ال َّثدي أكث ُر اقتصادا بال َّنسيج الشحمي م َّما هو الحا ُل في استئصال الثدي تحتَ الجلد؛
انظر الشَّكلَ (.)2

في استئصا ِل َّ
الثدي االنتقائي
نستهدفُ غ َّد َة َّ
الثدي ..ال شي َء آخر
(ي ُ
ف هكذا جراحة)
ُحيط ال َّشك ُل بهد ِ

الشَّكل ()2
االستئصالُ االنتقائي لغدَّة ال َّثدي
Selective Mastectomy
غ َّد ُة ال َّثدي الـ  ،Mammary Glandوال شي َء سواها ،ما نستهدفُ في عمليَّة استئصال ال َّثدي االنتقائي الـ .Selective Mastectomy
ك شح ُمهُ الـ  Fatty Tissueعلى حالتها األولى
هنا ،تبقى الحلم ُة الـ  ،Nippleالهال ُة الـ  ،Areolaجل ُد ال َّثدي الـ  ،Breast Skinوكذل َ
ما قب َل الجراحة.
ُ
نهايات األقنية ال َّلبنيَّة الـ  ،Lactiferous Ductsتلك ُم ال ُمنغمر ُة في لحمة الحلمة ،ه َو كلُّ ما يتب َّقى من غدَّة ال َّثدي.
فقط،
ْإذ ال حيل َة لنا في تدبُّر أمرها ما لم ُنخاطرْ في عيوشة الحلمة ذاتها الـ .Nipple Survival
فتجويفُ الحلمة من محتواها القنوي لهُ ما لهُ ْ
من مخاط َر جسام على عيوشتها وبقاء اإلحساس فيها كذلك.

الشَّق الجراحي:
يكونُ ال َّش ُّق الجراح ُّي أسف َل الحلمة الـ  Nippleعن َد حدود ال َّتماس ما بينَ جلد الهالة الـ  Areolaوجلد ال َّثدي.
ال َّش ُّق الجراح ُّي قوس ُّي ال َّشكل ،ال يتع َّدى خ َّط األفق العابر للحلمة .فموق ُع ال َّشق الجراحي إلى األسفل منَ الحلمة يُبقي
ي للحلمة في مأمن منَ األذى ،فه َو في ُمعظمه يردُها منَ األعلى ومنَ األعلى الوحشي .والتزا ُمهُ
ال َّت
َ
عصيب الحس َّ

خ َّط األفق ال َّناصف للهالة يجع ُل نصفَ الوارد ال َّدموي للحلمة وكذلك للهالة بعيدا ْ
عن متناول مقصٍّ جائر؛
انظر الشَّكل (.)3

الشَّكل ()3
االستئصالُ االنتقائي لغدَّة ال َّثدي -الشَّق الجراحي
Selective Mastectomy- Surgical Incision
ال َّش ُّق الجراح ُّي قوس ُّي ال َّشكل ينظ ُر لألعلى.
يق ُع على حدود ال َّتماس ما بينَ جلد الهالة وجلد ال َّثدي.
يتجاوز في حال منَ األحوال خ َّ
ُ
ط األفق ال َّناصف لها الـ .Equator
يق ُع بتمامه أسف َل الحلمة الـ  ،Nippleوال
بذلكَ ،نحاف ُ
ظ على تعصيب الحلمة والهالة فه َو في معظمه يأتيها منَ األعلى واألعلى الوحشي.
كما ونحاف ُ
ظ على نصف الوارد الدَّموي إليها ،فنطمئنُّ على ديمومة الحلمة والهالة ..فال نخافُ .

في بعض األحيان ،تكونُ الهال ُة صغيرةَ القطر على نحو ُمريب و /أو تكونُ األثدا ُء كبيرة على نحو رهيب .عندَها،
ال تتر َّد ْد في فتح زاوية القوس لل َّشق الجراحي .واجعلهُ يتمادى بعيدا ْ
عن حدود الهالة في كال ال َّطرفين األنسي
والوحشي وعلى نحو ُمتناظر .وبذلكَ ،ال يشتر ُك ال َّش ُّق الجراح ُّي مع الحدود السُّفليَّة لجلد الهالة َّإال عن َد منتصفه.
والمقابل ،مقارب ٌة أسه ُل لداخل ال َّثدي وحماي ٌة أوث ُق لتروية ظاهره ْ
من حلمة وهالة؛ انظر الشَّكل (.)4

الشَّكل ()4
االستئصالُ االنتقائي لغدَّة ال َّثدي -الشَّق الجراحي
Selective Mastectomy- Surgical Incision
في بعض الحاالت ،ق ْد ال يحتر ُم ال َّش ُّق الجراح ُّي حدو َد الهالة السُّفليَّ َة .بل يبتع ُد عنها في الجانبين ،ويمي ُل ناحي َة جلد ال َّثدي.
فال يعو ُد بعدَها االثنان ،الهال ُة وال َّش ُّق الجراح ُّيُ ،متراكبين َّإال في المركز.

كذا تكونُ الحا ُل بوجود هالة صغيرة القطر على نحو مريب
و/أو وجود ثدي كبير على نحو رهيب.

مباد ُئ جراحيَّة:
بداية ،أقو ُم برفع شريحة علويَّة من الهالة والحلمة و3-2مم منَ ال َّنسيج الخلوي تحتَ الجلد الـ Subcutaneous
 Soft Tissueع َّما تحتَها من نسيج ه َو في معظمه نسي ٌج غدي الـ  Breast Glandفي هذا المستوى .بقا ُء وسادة

منَ ال َّشحم وال َّنسيج الخلوي تحتَ الجلد ملتصقا بباطن ال َّشريحة ه َو ضرور ٌة لألمن الوعائي للحلمة والهالة.

ُ
الملميترات القليل ُة االنتهائيَّ ُة ْ
من كل قناة لبنيَّة الـ  Lactiferous Ductمندمجة وال َّشريحة،
وبطبيعة الحال ستبقى
َّ
ُ
ي ال ُتستأص ُل َّإال باستئصال الحلمة
وهذا ما ال طاق َة لنا لتلطيفه.
فنهايات األقنية اللبنيَّة ُتشك ُل ما َّدةَ الحلمة وهيك َلها ،فه َ
َّ
ُ
من تبعات جماليَّة ونفسيَّة ق ْد تثق ُل كاه َل حوَّا َء ،فتراها تتمن ُع ْ
ذاتها .وهذا لهُ ما لهُ ْ
عن هكذا تدبير جراح ٍّي.
بعدَها ،أعم ُد إلى استئصال غ َّدة ال َّثدي كتلة واحدة الـ  .En Bloc Resectionولتسهيل عمليَّة االستئصال هذه،
أعم ُد إلى ملقط أليس طويل األسنان الـ  Allis Clampإلحكام القبضة على كتلة األقنية ال َّلبنيَّة ال ُمنكشفة بع َد رفع
شريحة الحلمة -الهالةْ .
ومن ث َّم على هدي ال َّشد الخفيف وال ُمستمر على تلك ُم األقنية ،أتاب ُع عمليَّ َة االستئصال.
ُ
َّ
أبدأ أوَّال بنزع الكتلة المركزيَّة لغ َّدة الثديْ ،
ومن ث َّم أتاب ُع بمالحقة ذيلها اإلبطي الـ  .Axillary Tailوه َو ما يُكاف ُئ
حسابيَّا استئصا َل  % 95 -90من غ َّدة ال َّثدي؛ وهذا ه َو األص ُل والغاي ُة ْ
من هذه الجراحة.

ُمضاعفات جراحيَّة:
أمانُ وبساط ُة العمل الجراحي نقطتان ُتحسبان في ميزان الحسنات للعمل الجراحي ال ُمقترح .وه َو ما أعو ُل عليه
كثيرا حينَ تبني مثل هكذا ُمقاربة جراحيَّة جذريَّة آلفات لطالما ام ُت ْ
دحت بالسَّالمة ال َّنسيجيَّة.
ْ
ٌ
فتمو ُ
وردت في بعض
ضاعفات ُمحتمل ٌة
ي ُم
ُّت الحلمة و /أو الهالة ال َّتا ُّم أم الجزئ ُّي ،نقصُ اإلحساس في الحلمة ،ه َ
ُّ
َّ
َّ
ْ
ْ
ْ
األدبيَّات الطبيَّة لكني ل ْم أتحقق من صحَّة الحدوث .فسجلي ما زال نظيفا من هاتين ال ُمضاعفتين .فاحترا ُم التوصيات
فيما خصَّ موق َع ال َّشق الجراحي وامتدا َده ُ ،وتل َك حينَ رفع شريحة الحلمة -الهالة ،ه َو الضَّمانُ لعمل جراح ٍّي يخلو
من ال ُمضاعفات ..أو يكاد.
في األيَّام القليلة ال َّتالية للجراحة ،ق ْد تذك ُر حوَّا ُء اختالفا في حس الحلمة في جهة العمل الجراحي .بي َد َّ
أن استثارةَ
منعكس الحلمة الجلدي ْ
من نعوظ وتطوُّر في ال َّتضاريس .م َّما يعني سالم َة دارة المنعكس
الحلمة كانَ يُطل ُق دائما
َ
الجلدي للحلمة من طريق حس ٍّي وارد وآخ َر حرك ٍّي صادر .وفي جميع الحاالت ،كانَ الحسُّ ينتظ ُم إلى حدود السَّواء
بع َد األسبوع األوَّل منَ الجراحة.
ْ
ٌ
كانت تشع ُر به حوَّا ُء حقيقة .فإلحاحي في السُّؤال عن اإلحساس في الحلمة ق ْد يكونُ ه َو
شكوك بصحَّة ما
و ُتراودني
ما أوحى لها بضرورة البحث وال َّتدقيق ف ْ
امتنعت َّ
ُ
مؤخرا ْ
عن سؤالها
كانت ُتخط ُئ عن َد تقدير الحس في حلمتها .لذلكَ،
وتركت األم َر لتصريحها َّ
ُ
الذاتي والتلقائي.
َ
أ َّما انكماشُ الحلمة الـ  Nipple Retractionوغؤورُها الـ Nipple Inversion
فحدث معي ذاتَ مرَّة .كانَ
استجاب سريعا لعمليَّات ال َّتحريض َّ
الذاتي للحلمة ،ولعمليَّات ال َّشد الخفيف ال ُمتكرر للخارج.
انخماصا جزئيَّا،
َ
قص في حجم ال َّثدي فال أج ُد لهُ أساسا ُمقلقا .فال ُمتغي ُر الحجم ُّي أبس ُط م َّما ه َو في تخيُّل حوَّا َء .ودائما
أ َّما فيما خصَّ ال َّن َ
ما يكونُ الرضى ه َو سم َة الموقف ،واالمتنانُ ه َو حا َل لسانها بع َد طول جدال وعظيم توجُّ س.

مسألة للبحث:
ُ
ُ
وطرحت عليك ْم
ي الـ  Hematomaداخ َل ال َّثدي المبضوع جراحيَّا.
قصدت عامدا ُمتعمدا تخلي َق ورم دمو ٍّ
هبْ أ َّنني
ي الـ  .Intentional Hematomaكثي ٌر منكم سيقو ُل بإمكانيَّة
ي قصد ٍّ
تحدي َد المآالت ال ُممكنة لهكذا ورم دمو ٍّ
أن العضويَّ َة الحيَّ َة ق ْد تدب ْ
االرتشاف ال َّتام لهذا الورم ،وهذا ما ُ
كنت أقو ُلهُ أنا أيضا .عندَها ،نقو ُل َّ
َّرت أم َرها على
أفضل ما يكونُ عليه األم ُر ..وانتهى األمرُ .فالجود ُة في آليات الضَّبط والسَّيطرة خدمت العضويَّ َة الحيَّ َة ،بي َد أ َّنها
ونقص الحجم.
ي يشكو الخوا َء
َ
تركت ال َّثد َ

شك سيتنب َُّأ بإمكانيَّة تكيُّس الورم ال َّدمويُ .
البعض منك ْم ال َّ
َّ
حيث ستفش ُل العضويَّ ُة في ارتشاف الورم ال َّدموي،
لكن
َ
فينعز ُل هذا األخي ُر داخ َل شرنقة منَ الخاليا البشرويَّة .وتكونُ ال َّنتيج ُة محفظة ،وح َّتى يص َّح ال َّتوصيفُ نقو ُل شبيه َة
المحفظة الـ  ،Pseudo- Capsuleمرنة كفاية لتكتنفَ داخ َلها سائال مصليَّا يحتلُّ الفرا َغ الذي أحد َثهُ استئصا ُل غ َّدة
بعض الذي فقده ُ من حجم ..وأقو ُل لحسن الحظ ها هنا.
ي
ال َّثدي .فانحرافُ المسار عن المثاليَّة أفا َد فاستعا َد ال َّثد ُ
َ
والبعضُ سيقو ُل بتحول الورم ال َّدموي إلى خثرة كبيرة الـ  .Giant Clotتتعضَّى هذه األخير ُة ،فتغزوها أوعي ٌة
دمويَّ ٌة حديث ُة ال َّت ُّ
شكل الـ  .Angiogenesisفتستحي ُل الخثر ُة ال َّدمويَّ ُة بال َّنتيجة إلى قطعة اسفنجيَّة القوام مرنة..
حبيس أحشائه.
ي من قصور آليات الضَّبط واإلصالح فيُبقي على الورم ال َّدموي
أو تكاد .وهنا أيضا ،يستفي ُد ال َّثد ُ
َ
ونقو ُل َّ
ي القصد َّ
أن الور َم ال َّدمو َّ
منقوص كتلته.
ي ق ْد أتى أك َلهُ ثانية فأثم َر كتلة حجما أعا َد لل َّثدي
َ
ب على آليات الضَّبط والسَّيطرة في ال َّثدي ،فحافظنا على الورم ال َّدموي منتوج قصدنا
إذا ،إذا ما استطعنا ال َّتغ ُّل َ
ووعينا ،فق ْد ننج ُح في ملء الفراغ وتعويض ال َّنقص الحجمي في ال َّثدي منزوع الغ َّدة ..ولهذه الغاية أشر ُح لك ْم تفصي َل
حيلتي وتحايلي:

الور ُم الدَّموي القصدي الـ Intentional Hematoma
ق ال َّدارة الـ Closed
بع َد تمام االستئصال الجراحي لغ َّدة ال َّثدي ،وضمان اإلرقاء الجيد ،أض ُع نظا َم نزح مغل َ
 Drainage Systemمن نمط ردون مثال الـ  .Redon Drainال أقو ُم بتفعيل الضَّغط السَّلبي لنظام ال َّنزح،

بلْ سأستفي ُد ْ
ُ
أردت لهُ فع َل ذلك .في الواقع ،سيبقى ص َّما ُم ال َمنزح مغلقا ما
فقط من عقامته وقدرته على العمل متى
خال أوقات بعينها سيأتي تفصي ُلها الحقا .يخر ُج ال َمنز ُح من نقطة علويَّة بالنسبة لسطح ال َّتسليخ .مخر ُج ال َمنزح ه َو
عادة على الخط اإلبطي األمامي الـ  Anterior Axillary Lineعن َد حدود الحفرة اإلبطيَّة الـ Axilla؛
ومن ث َّم ُ
انظر الشَّكلَ (ْ .)5
أمأل  %75من الفراغ الحاصل في ال َّثدي منزوع الغ َّدة مصال فيزيولوجيَّا (كمثل المحلول
َّ
ْ
َّ
ُ
ي على نحو كتيم.
الملحي النظامي) .ومن ث َّم أغلق الشق الجراح َّ

الشَّكل ()5
االستئصالُ االنتقائي لغدَّة ال َّثدي -الشَّق الجراحي
Selective Mastectomy- The Exit of Closed Drain
أختا ُر كمخرج ألنبوب ال َّنازح موقعا علويَّا على الخط اإلبطي األمامي الـ .Anterior Axillary Line
بذل َك أصيبُ هدفين في الوقت ذاته:
ْ
عن ساحة الرُّؤية .وتاليا ندب ُتهُ الجلديَّ ُة ،هذا ْ
ي ه َو بعي ٌد ْ
وجدت ،ستكونَ أكث َر قبوال واحتماال.
إن
ي األمام ِّ
مخر ٌج على الخ ِّط اإلبط ِّ
ومخرج علوي سيلغي حتما احتما َل تسرُّ ب السَّوائل بفعل الجاذبيَّة األرضيَّة ،هذا بع َد سحب أنبوب ال َّنازح طبعا.
فأطمئنُّ على الورم الدَّموي القصدي ْ
أن لن يفق َد بعضا من حجمه بعمليَّة ال َّتسريب هذه.

ُتغاد ُر حوَّا ُء غرف َة العمليَّات وال َّناز ُح ُمغلقا ال يعمل .بعدَها ،يكونُ فع ُل االنتظار وال َّتر ُّقبُ لكل ُمتغير طارئ على
ُ
َ
حدث ْ
أبقيت على ال َمنزح في حالة عطالة
أن كانَ ال َّتب ُّد ُل في حجم ال َّثدي غي َر ذي بال،
حجم ال َّثدي ه َو األساس.
وظيفيَّة وكأ َّنهُ ل ْم ي ُك .ليُصا َر إلى نزعه بع َد ثالثة أيَّام منَ العمل الجراحيَّ ..
الزمنُ الذي به تستقرُّ العملي ُ
َّات الحيويَّ ُة
ال ُمزعز ُة لالستقرار.

َ
حدث وازدا َد حج ُم ال َّثدي كثيرا بفعل استمرار ال َّنز ال َّدموي الـ  Bleedingوالرَّشح الـ ْ Exudation
ْ
من سطوح
وإن
ال َّتسليخ الجراحيَّة الـ  ،Surgical Planesفع ُ
َّلت نظا َم ال َّنزح المزروع في المكان أصال .سيقو ُم المنز ُح بنزح بعض
ما تراك َم داخ َل ال َّثدي من دم وسائل .ال أقو ُم بتفعيل الضَّغط السَّالب الـ  Negative Pressureداخ َل مستودع
َّ
فاض عن
ليضخ ما
ال َمنزوحات ،بلْ سأعه ُد إلى الضَّغط اإليجابي الـ  Positive Pressureالمتنامي داخ َل ال َّثدي
َ
الضَّرورة والقصد.
ْ
َ
وهدأت أوجا ُع حوَّا َءُ ،أغل ُق ْ
من جديد مفاتي َح عمل ال َّنازح.
حدث وأن استق َّر حج ُم ال َّثدي على ال َّنحو الذي أرغبُ ،
ُ
َّ
َّ
َّ
ُأبقي نظا َم النزح صامتا على الندهة ،فال أجعلهُ يعم ُل إال حينَ الضَّرورة ولتفريغ األحمال غير المرغوبة فيها منَ
دم وسوائ َل نتحيَّة الـ .Exudate Fluids
ُ
َّب
استم َّر الهدو ُء لثالثة أيَّام متتالية ،وال َّناز ُح في حالة سبات وظيف ٍّي ال يعملُ،
نزعت ال َّناز َح مباشرة ح َّتى ال يتسب َ
َّ
بإنتان ق ْد ال يُحم ُد عاقبة .مسا ُر ال َّنازح ومخر ُجهُ العلويُّ يضمنان عد َم ال َّتسريب ْ
من فوهة خروج النازح م َّما ق ْد يعني
إزعاجا لحوَّا َء ،كما وق ْد يُنقصُ ْ
سبب
إن ه َو استم َّر زمنا
بعض ال ُمكتسبات الحجميَّة في ال َّثدي .لع َّل َك أدركتَ اآلنَ
َ
َ
تفضيلي لمخرج عال لنظام ال َّنزح.
مالحظة ها َّمة:
فائض
ليستوعب
في حاالت قليلة ج َّدا ،حينَ زيادة كبيرة في حجم الخثرة ال َّدمويَّة داخ َل ال َّثدي و /أو تم ُّدد جلد اال َّثدي
َ
َ
الحجم ،ق ْد اض َّطرُّ إلى االستفادة منَ فعل الجاذبيَّة األرضيَّة بإنزال مستودع السَّوائل ال َمنزوحة لنظام ال َّنزح تحتَ
مستوى ال َّثدي المبضوع أو ُأفع َل الضَّغ َ
ي داخ َلهُ.
ط السَّلب َّ
مالحظة ها َّمة:
كنت ُ
في البداية ،ل ْم أ ُك أستعينُ بنظام ال َّنزح هذا ،بلْ ُ
ألجأ للبزل اإلفراغي ال ُمتكرر إذا ما دعت الضَّرورة .وال يخفى
ما لذل َك ْ
من أثر نفس ٍّي سلب ٍّي على حوَّاء.
مالحظة ها َّمة:
ال يتعارضُ نظا ُم ال َّنزح ُمغل ُق ال َّدارة مع جراحة اليوم الواحدْ .إذ ُتغاد ُر حوَّا ُء المشفى مسا َء يوم العمل الجراحي ْ
إن
ْ
أرادت ذلكُ .أعل ُمها بضرورة مراقبة حجم ثديها ،واالستماع جيدا لشكوى ثديها من ألم و /أو تو ُّتر يفيضان عن
ي
ه َ
المألوف .كلُّ ما عليها ه َو فت ُح ص َّمام ال َّنازح لفترة وجيزة ،فسريعا ما تستعي ُد بع َدها راحتَها ويستعي ُد ثديُها حج َمهُ
ْ
األساس .وأوصيها بأ َّال تتر َّد َد في إعالمي بتط ُّور الحال واألحوالْ ..
ي ال تحتا ُج مني مث َل هكذا توصية
وإن
كانت ه َ
فهات ُفها عام ٌل والنيَّ ُة ُمبيَّت ٌة ..فال أخافُ .

ُ
الخالصاتُ :
ُخالص ُة ما أري ُد قو َلهُ ،وه َو قو ٌل ال يواف ُق ما ه َو سائ ٌد من قول ،أ َّنهُ بوجود هرمون األنوثة اإلستروجين يستبي ُح
ال ُّطرقات الوعائيَّ َة لبدن حوَّا َء ،ويتغ َّل ُل في َّ
ويطمئن ثديا حوَّا َء .فال تقل ُق ْ
ُّ
ُّ
من ألم أل َّم
تطمئن حوَّا ُء
الزوايا واألركان،
ْ
ْ
انتبجت هنا أ ْم ْ
بثديها ،وال ْ
فرعت هنا َك ،فاألم ُر في أغلبه األعم ه َو منت ُج تطوُّر فيزيولوج ٍّي.
من كتلة
من كيسة
َّ
ُ
ْإذ سرعانَ ما سينتظ ُم األمرُ ،وسيعود للثدي صفاؤه ُ واستقرارُه.
وجب على حوَّا َء الحذ َر ْ
من كل طارئ جديد في ثدييها .فال تنظ ُر
بالمقابل ،إذا ما فع َلها اإلستروجينُ وأرادَها انكفاءة،
َ
إلى ألم ثديها أ ْم كيسته أ ْم ُمصمت كتلته الـ  Non- Cystic Massعلى أ َّنها عوارضُ هي ٌ
نات .بل األحرى بها
وبطبيبها ال ُمعالج ْ
أن ينظرا إلى األمر على أ َّنهُ خل ٌل بنيوي عمي ٌق يحتا ُج منهُما جهودا خا َّ
صة.
ْ
نجحت في نثر البذرة آلفة حميدة في ال َّثديْ ،
من يدري لع َّل تلك ُم ال ُمتغيرات الهرمونيَّ َة الواسم َة للمرحلة
وأ َّنها كما
ْ
ي
ما حو َل سن اليأس قد فعل ْتها
وبذرت في الوقت نفسه البذرةَ لطلع خبيث .فتستبطنُ االثنتان الحميد ُة والخبيث ُة ثد َ
حوَّا َء الغافلة .فتنمو الحميد ُة باكرا لتمأل ساح َة الوعي لحوَّا َء ولطبيبها ال ُمعالج على ح ٍّد سواء .فينشغ ُل االثنان في
ُ
يصرخ ،ويسهيان عن عظيم صامت يحتجبُ ورا َء صخب ال َّلوحة السَّريريَّة .فينمو األخي ُر على مهل منهُ
صغير
أن يكونَ ق ْد تم َّكنَ من ثدي حوا َء ْ
وثبات ليُطال َعنا برأسه الخبيثة بع َد سنوات طويلة بع َد ْ
ومن بدنها كذلك.

فليس أق َّل ْ
من استئصال انتقائ ٍّي لغ َّدة ال َّثدي في الجانبين ما يجيبُ على جميع تلك ُم
وأما َم هكذا احتمال قريب،
َ
َّ
ي ض َّد سرطان
الضَّرورات؛ ضرور ُة تدبير جراح ٍّي باكر آلفات الثدي ما حو َل سن اليأس ،وضرور ُة فعل استباق ٍّ
ال َّثدي في الوقت عينه.
ْ
كانت ُ
آفات ال َّثدي ما حو َل سن اليأس هدفا قريبا لمبضع الجرَّاح ،ولطالما كانت الوقاي ُة ْ
من سرطان ال َّثدي
فلطالما
هدفا ثمينا يستح ُّق م َّنا ك َّل تدبير وعناية .فيكونُ األخي ُر عطيَّ َة األوَّل ،فترتا ُح حوَّا ُء ْ
من كابوس ح َّل وتدف ُع بعيدا آخ َر
ينتظ ُر ق ْد يته َّد ُدها في قادم السَّنوات.
................................................................................................................

في سياقاتٍ أخرى ،أنص ُح بقراءة المقاالت التَّالية:
أذي ُ
َّات العصبون ال ُمحرك العلوي ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة لألعراض والعالمات السَّريريَّة
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

في األذيَّات ال َّرضيَّة لل ُّنخاع ال َّشوكي ،خبايا الكيس السُّحائي ..كثيرُها طي ٌع وقلي ُلها عصي على اإلصالح
الجراحي Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine
مقارب ُة العصب الوركي جراحيَّا في ال َّناحية اإلليويَّة ..المدخ ُل عب َر ألياف العضلة اإلليويَّة العظمى مقاب َل
المدخل ال َّتقليدي Trans- Gluteal Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional
Approaches

النقل العصب ّي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ُ
موجات ال َّ
ضغط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي،

ُ
كمونات العمل Action Potentials
في النقل العصبي،
وظيف ُة كمونات العمل والتيَّارات الكهربائيَّة العاملة
في النقل العصبي ،التي ُ
َّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
األطوا ُر ال َّثالث ُة للنقل العصبي
المستقبالت الحسيّة ،عبقريّة الخلق وجمال المخلوق
النقل في المشابك العصبيّة The Neural Conduction in the Synapses
عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفُ عقدة رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائفُ عقدة رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضبط معايير الموجة العاملة
وظائفُ عقدة رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضبط مسار الموجة العاملة
وظائفُ عقدة رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في توليد كمونات العمل
في فقه األعصاب ،األلم أوال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form

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

أذيّات النخاع الشوك ّي ،األعراض والعالمات السريريّةٌ ،
بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
The Symptomatology
الرّمع Clonus
اشتدا ُد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
اتسا ُع باحة المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses

االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Motor Responses

ّ
ويعف عن محاوره الح ّسيّة
التن ّكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي..
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its Sensory Axons
ال َّت ُّ
نكسُ الفاليري ،رؤي ٌة جديد ٌة )Wallerian Degeneration (Innovated View
ي ،رؤي ٌة جديد ٌة )Neural Regeneration (Innovated View
ال َّتج ُّد ُد العصب ُّ

ُ
المنعكسات الشوكيَّ ُة ،المفاهي ُم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
ُ
ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسات ال َّشوكيَّ ُة،
ي
ُخلقت المرأ ُة من ضلع الرّجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّي والمجاز العلم ّ
جنس وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
المرأ ُة تقر ُر
َ
صنيع ُة مخلوق
الرُّ و ُح وال َّنفسُ  ..عَطيَّ ُة خالق و َ
خل ُق السَّماوات واألرض أكب ُر من خلق ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ُت َّفاحة آدم وضل ُع آد َم ،وجهان لصورة اإلنسان.
حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجريد وال َّتنفيذ رحلة ألف عام
هكذا تك ّلم ابراهي ُم الخليل
فقهُ الحضارات ،بين قوَّة الفكر وفكر القوَّة
الع َّد ُة وع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلقة وأرملة ذواتَي عفاف
تع ُّد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجات ومل ُك اليمين..
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّ ُة ال َّنجم السَّاقط
جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّة الخلق
صبي أم ٌ
بنت ،األ ُّم ُتقررُ!
القد ُم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
خل ُق حوَّا َء من ضلع آد َم ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
شل ُل الضَّفيرة العضديَّة الوالديُّ Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصاب المحيطيَّة ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّي والوظيف ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصاب المحيطيَّة ( )2تقيي ُم األذيَّة العصبيَّة
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصاب المحيطيَّة ( )3ال َّتدبي ُر واإلصال ُح الجراح ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصاب المحيطيَّة ( )4تصنيفُ األذيَّة العصبيَّة
قوسُ العضلة الكابَّة ال ُمدوَّرة Pronator Teres Muscle Arcade
شبيهُ رباط Struthers- like Ligament ...Struthers

عملي ُ
َّات ال َّنقل الوتري في تدبير شلل العصب الكعبري Tendon Transfers for Radial Palsy
جنس الوليد ( ُمختصرٌ)
من يُقر ُر
َ
الذكاء ..زا ُد مسافر! َّ
ثالوث َّ
الذكا ُء الفطريُّ  ،اإلنسان ُّي ،واالصطناع ُّيٌ ..
ُ
بحث في الصفات والمآالت
ُ
المعادالت الصفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها

متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُمنعكس ال َّشوك ُّ
ي االشتداديُّ  ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُمنعكس ال َّشوك ُّ
ي االشتداديُّ ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّة المنعكس Hyperreflexia,
ال ُمنعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ال ُمنعكس ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة ثنائيَّة الجانب للمنعكس

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ي االشتداديُّ ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة التساع ساحة العمل Extended Hyperreflex,
ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology

ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة للمنعكس عديد اإلستجابة الحركيَّة

Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة

خل ُق آد َم وخل ُ
ق حوَّا َء ،ومن ضلعه كانت حوَّا ُء Adam & Eve, Adam's Rib
جسي ُم بار ،ال َّشاه ُد والبصير ُة Barr Body, The Witness

جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ي لليد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
ال َّتدبي ُر الجراح ُّ

االنقسا ُم الخلو ُّ
ي ال ُمتساوي الـ Mitosis
ي الـ Chromatin, Chromatid, Chromosome
الما َّد ُة الصبغيَّة ،الصبغ ُّي ،الجس ُم الصبغ ُّ

ال ُمتم ُ
مات الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّقا مفيد ٌة ألجسامنا؟
االنقسام الخلو ُّ
ي ال ُمنصف الـ Meiosis
فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشباب ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفي ٌد ..وكثي ُره ُ ضار ج َّدا
َوالمهن ُة ..شهي ٌد ،من قصص البطولة والفداء
ال َّثقبُ األسو ُد وال َّنج ُم ا َّلذي هوى
خل ُق السَّماوات واألرض ،فرضيَّ ُة الكون السَّديمي ال ُم َّتصل
الجواري ال ُك َّنسُ الـ Circulating Sweepers

عندما ينفص ُم المجتمعُ ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟
ال َّتصني ُع َّ
الذاتي لمفصل المرفق Elbow Auto- Arthroplasty
ال ُّطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينة
َك ْشفُ ال َمس ُتورَ ..م َع االسم تَكونُ البدَاي ُة ،فتَكونُ الهَويَّ ُة خَ اتم َة الحكاية
ُمجتم ُع اإلنسان! أه َو اجتما ُع فطرة ،أم اجتما ُع ضرورة ،أم اجتما ُع مصلحة؟
ي Pneumatic Petrous
عظ ُم الصَّخرة الهوائ ُّ

خل ٌع والدي ُثنائ ُّي الجانب للعصب َّ
الزندي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
حقيقتان ال تقب ُل به َُّن حوَّا ُء
إنتا ُج البُويضات غير ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتا ُج النطاف الـ Spermatogenesis

ي محضُ ُترَّهات؟!
ي أ ْم ه َ
أ ُّم البنات ،حقيق ٌة ه َ

أ ُّم البنين! حقيق ٌة لطالما َ
ظنن ُتها من هفوات األوَّلين
ّغ ّلب ُة البنات ،حوَّا ُء هذه تل ُد كثي َر بنات وقلي َل بنين
َغ َلب َ ُة البنين ،حوَّا ُء هذه تل ُد كثي َر بنينَ وقلي َل بنات
وال أنفي عنها العد َل أحيانا! حوَّا ُء هذه يكاف ُئ عدي ُد بنيها عدي َد بُنيَّاتها
المغنيزيوم بان للعظام! يدع ُم وظيف َة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركتَه
آلد َم فع ُل ال َّتمكين ،ولحوَّا َء حف ُ
ظ ال َّتكوين!
هَ َذيانُ المفاهيم ( :)1هَ َذيانُ االقتصاد
ٌ
معلومات ال غنى عنها
المغنيزيوم (،)2
ُمعالج ُة تناذر العضلة الكمثريَّة بحقن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ُمعالج ُة تناذر العضلة الكمثريَّة بحقن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)( عرضٌ مو َّسعٌ)

)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

فيروسُ كورونا ال ُمستج ُّد ..من بعد السُّلوك ،عي ُنهُ على الصفات
هَ َذيانُ المفاهيم ( :)2هَ َذيانُ ال َّليل وال َّنهار

صحي ٌح ْ
كادَت ال َمرأ ُة ْ
لكن بنكهَة عَربيَّة
أن تَل َد أخاهَا ،قو ٌل َ
متالزم ُة ال َّتعب المزمن Fibromyalgia

ليس أفض َل ال ُممكن
طف ُل األنبوبَ ،
ٌ
متحان ُمستدا ٌم؟
الحُروبُ العبثيَّ ُة ..عَذابٌ دائ ٌم أ ْم ا
ال َعق ُل القيَّاسُ َوال َعق ُل ال ُمجردُ ..في القياس قصُورٌَ ،وفي ال َّتجريد وصُو ٌل
محض َقرار!
الذئبُ ال ُمنفردُ ،حينَ يُصب ُح ال َّتوحُّ ُد َمفازة ال
َ
عال ُج اإلصبع القافزة الـ  Trigger Fingerبحقن الكورتيزون موضعيَّا
األرض وما يزالُ ،وأ َّما الجدي ُد فمنكوبُهُ أنتَ أساسا أيُّها اإلنسان!
نكب
َ
وحشُ فرانكنشتاين الجديدُ ..القدي ُم َ
ي (عمليَّ ُة براند))Claw Hand (Brand Operation
الي ُد المخلبيَّ ُة ،اإلصال ُح الجراح ُّ

سعا ُة بريد حقيقيُّون ..ال هوا ُة ترحال وهجرة
فيروسُ كورُونَا ال ُمستَج ُّد (كوفيد ْ :)19-
من بَعد السُّلوك ،عَي ُنهُ عَلى الصفات
عالمة هوفمان Hoffman Sign

ُ
األسْطو َر ُة ال َحقي َق ُة الهَر َم ُة ..شمشونُ الحكاي ُة ،وسيزيفُ اإلنسانُ
ال َّت ُّنكسُ الفاليري ال َّتالي لألذيَّة العصبيَّة ،وعمليَّ ُة ال َّتج ُّدد العصبي
ال َّتص ُّلبُ ال ُّلويح ُّي ال ُمتعددُ :العالق ُة السَّببيَّ ُة ،بين ال َّتيَّار الغلفاني وال َّتص ُّلب ال ُّلويحي ال ُمتعدد؟
ي عرطل بسبب نزف داخ َل
الور ُم الوعائ ُّي في الكبد :االستئصا ُل الجراح ُّي اإلسعاف ُّي لورم وعائ ٍّي كبد ٍّ
كتلة الورم
ُمتالزم ُة العضلة الكابَّة المدوَّرة Pronator Teres Muscle Syndrome
أذي ُ
َّات ذيل الفرس الرَّضيَّ ُة ،مقارب ٌة جراحيَّ ٌة جديد ٌة
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

موجبات وأهدافُ العالج الجراحي ..ال َّتطو ُ
ُ
ُّرات ال َّتالي ُة للجراحة -مقارن ٌة سريريَّ ٌة وشعاعيَّ ٌة
ال َّشل ُل الرُّ باع ُّي..
تضاعفُ اليد والزند Ulnar Dimelia or Mirror Hand

ُمتالزم ُة نفق الرسغ تنهي التزا َمها بقطع تا ٍّم للعصب المتوسط
ور ُم شوان في العصب ال َّ
ظنبوبي الـ Tibial Nerve Schwannoma

ور ُم شوان أما َم العجُز Presacral Schwannoma
ميالنوما جلديَّ ٌة خبيث ٌة Malignant Melanoma
ي الجانب Congenital Thenar Hypoplasia
ضمو ُر إلية اليد بالجهتين ،غيابٌ خلقي معزو ٌل ثنائ ُّ

ُمتالزم ُة الرَّأس ال َّ
طويل للعضلة ذات الرَّأسين الفخذيَّة The Syndrome of the Long Head of Biceps
Femoris
مرضي ُ
َّات الوتر البعيد للعضلة ثنائيَّة الرُّ ؤوس العضديَّة Pathologies of Distal Tendon of Biceps
Brachii Muscle
حث ٌل ودي انعكاسي  Algodystrophy Syndromeتميَّزَ بظهور حلقة جلديَّة خانقة عن َد الحدود القريبة للوذمة
الجلديَّة
َّ
َّ
تصني ُع الفك السُّفلي باستخدام الشريحة الشظويَّة ال ُحرَّة Mandible Reconstruction Using Free

Fibula Flap

انسدا ُد ال َّشريان الكعبري الحاد غير الرَّضي (دا ُء بيرغر)
إصاب ٌة سليَّ ٌة معزول ٌة في العقد ال َّلمفيَّة اإلبطيَّة Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis
ال َّشريح ُة ال َّشظويَّ ُة ال ُمو َّعا ُة في تعويض الضَّياعات العظميَّة ال ُمختلطة بذات العظم وال َّنقي
Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis

ي ها ٍّم في السَّاعد
ضياع جلد ٍّ
ال َّشريح ُة ال ُح َّر ُة جانبُ الكتف في تعويض َ

األذيَّ ُ
ات ال َّرضيَّ ُة لل َّ
ضفيرة العضديَّة Injuries of Brachial Plexus
أذيَّ ُة أوتار الك َّفة ال ُمدورة Rotator Cuff Injury
كيس ُة القناة الجامعة Choledochal Cyst

ُ
آفات ال َّثدي ما حو َل سن اليأس ..نح َو ُمقاربة أكث َر حزما Peri- Menopause Breast Problems
تقيي ُم آفات ال َّثدي ال َّشائعة Evaluation of Breast Problems
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