د .عمــار ياسين منصور

حثل و ِّدي انعكاسي
Algodystrophy Syndrome

تميز بظهور حلقة جلدية خانقة عند الحدود القريبة للوذمة الجلدية
Complicated by Constricting Ring at the Proximal Border of the Edema
اليسرىْ ،معْ ْوذمةْ ْشاملةْ ْلليدْ ْتمت ُّد ْحتْىْمنتصفْ ْالسْاعدْْ.
راجعتْ ْسيِّد ٌة ْفيْبدايةْ ْعقدْهاْالرْابعْ ْبألم ْشديدْ ْفيْيدْها ْ ْ
أثقلْعليهاْجد ًاْتح ُّْددْْالحركةْفيْالمعصمْوخصوص ًاْفيْأصابعْيدهاْاليسرى؛ْانظر الشكل (.)1
شكايةْْقديم ٌْةْ،تعودْْألكثرْْمنْعامْْتقريب ًاْ،تخلْلهاْالكثيرْْمنْْالتْجاربْْالعالجيْةْْلكنْْدونْْجدوىْ.بالتْدقيقْْبالقصْةْْ
ْال ِّْ
المرضيْةْْ ،نجدْ ْاألعراضْ ْالسْريريْةْ ْلمتالزمةْ ْنفقْ ْرسغْ ْْيسرى ْالـ ْْ Left Carpal Tunnel Syndrome
مهملةْ ْتركتْ ْدونْ ْعالجْ .تذكرْ ْالمريضةْ ْالبدءْ ْالتْدريجيْ ْللوذمةْ ْوتفاقمْ ْاأللمْ ْبعدْ ْأسبوعين ْمن ْبدءْ ْاألعراضْْ
شعاعيْةْ ْالـ ْْ Osteoporosis
شعاعيْةْ ْللمعصمْ ْاأليسرْْ ،عدا ْعن ْنقصْ ْالكثافةْ ْال ُّْ
العصبيْةْ .ظهرْ ْعلى ْالصُّْورةْ ْال ُّْ
ُّ
ِّ
يْالـْUlno- Lunar Conflict؛ْ
يْ-الهالل ِّْ
الزند ِّْ
شعاعيْةْلالحتكاكْْ ْ
البنىْالعظميْةْْفيْالمنطقةْْ،العالماتْْال ْ
لكاملْْ ْ
ي ْالـ ْ Algodystrophy
انظر الشكل (ْ .)2وضعتْ ْالمريضةْ ْعلى ْالعالجْ ْالمضادْ ْللحثلْ ْالو ِّْدي ْاالنعكاس ِّْ
ْSyndromeحيثْْافترضناهْْتشخيص ًاْللوضعْْالرْاهنْ .
ْ
شفاءْ ْلدى ْالمريضةْ ْولديْ ْعلى ْح ٍّد ْسواءْ ،إذْ ْتراجعتْْ
بعدْ ْخمسةْ ْشهورْ ْمنْ ْالعالجْْ ،وبعدْما ْترسْختْ ْالِّْثقةْ ْبال ِّْ
الوذمةْ ْإلىْح ٍّْد ْكبيرْْ،وزالْ ْاأللمْ ْأوْكادْْ،وظهرتْ ْالحركات ْالفاعلةْ ْفيْالمعصمْ ْاأليسرْ ْوالمفاصلْ ْالصْغيرةْ ْفيْ
يْالعنيفةْْ
اليدْْوإنْْكانْْبدرجاتْْمتفاوتةْْ،حدثْْنكسٌْْوعودٌْةْإلىْنقطةْْالبدءْ.ردْْالُّْنكسْْإلىْجلساتْْالعالجْْالفيزيائ ِّْ
بيدْ ْغيرْ ْذيْخبرةْ .لكنْ ْالهامْ ْهناْ،كانْتْ ْشدْةْ ْالوذمةْ ْوماْرافقهاْمن ْظهورْ ْغريبْ ْلحلقةْ ْجلديْةْ ْحلقيْةْ ْخانقةْ ْعندْْ
الحدودْْالعلويْةْْهذهْالوذمةْ؛ْانظر الشكل (ْ .)3
ْ
جراحياْ،تمْْاستئصالْْاألرباعْْالثْالثةْْاألماميْةْْللحلقةْْالجلديْةْ،ومنْثمْإعادةْْاالستمراريْةْْالجلديْةْْبينْْجلدْْسليمْْدانْْ
ط ْالجرحْ ْعند ْطرفيهْ ْمنع ًا ْالنكماش ْمضيِّقْ ْقد ْيأتي ْعلى ْالِّْندبة ْالجلديةْ .من ْالمشاهداتْْ
وآخرْ ْقاصْْ .كْسرْ ْخ ُّْ
ي ْتحتْ ْالجلدْ ْبشكل ْكامل ْفي ْمنطقةْ ْالحلقة ْالخانقةْ،
المثيرة ْللفضول ْأثناءْ ْالجراحةْْ ،كان ْغيابْ ْالنْسيجْ ْالشْحم ِّْ
وتخ ُّثرْجميعْْاألوردةْْالسْطحيْةْْفيْمنطقتها؛ْانظر الشكل (.)4
ْ
يْ ،حدثْْ
ي ْللجلدْْ .بعدْ ْالعملْ ْالجراح ِّْ
ي ْللعيْنةْ ْالمْستأصلةْ ْلمْ ْيشرْ ْلغيرْ ْالتهابْ ْمزمنْ ْغيرْ ْنوع ٍّْ
التْشريحْ ْالمرض ُّْ
شفاءْْ .ونشهدْ ْعلى ْذلكْ ْبتراجعْ ْشبهْ ْكاملْ ْللوذمةْْ ،زوالْ ْاأللمْْ ،واستعادةْ ْالحركةْْ
تط ُّْو ٌْر ْإيجابيْ ْسري ٌْع ْباِّْتجاهْ ْال ِّْ
ي؛ْانظر الشكل (.)5
الفاعلةْْلوضعْأقربْماْيكونْإلىْالطبيع ِّْ

مالحظة هامة:

ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ
ُّ
سببهاْ،طبيعتْهاْ،مسؤوليتْهاْعنْْالحالةْْالبدئيْةْْأوْْعنْْالْنكسْْ ،
هذهْْالحلقةْْالجلديْةْْالخانقةْ؛ْ ْ
ماْزالتْْتشغلْْخاطريْوفكريْمنْحينهاْ .

ْ
ْ
ْ

الشْكلْ(ْ )1
مشاهدٌْةْماْقبلْْالعملْْالجراح ِّيْ ْ
الطرفْْالعلويُّْْاأليسر ْ
Pre- Operative View
Left Upper Limb
ْ
الوذمةْْشامل ٌْةْلليدْْاليسرىْوتمتدُّْحتْىْمنصفْْالسْاعدْ .
لديةْْعلىْشكلْْسوارْ .
العلويةْْالواضحةْْللوذمةْْ،وبدايةْْتش ِّْكلْْحلقةْْج ْ
الحظْْالحدودْْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ْ

الشْكلْ(ْ )2
صورٌْةْشعاعي ٌْةْ،قبلْْالجراحةْ ْ
المعصمْْاأليسر ْ

ْ

Pre- Operative X- Ray
Left Wrist
يْالـْْ .Ulno-Radial Index
يْ-الكعبر ِّْ
الزند ِّْ
الحظْإيجابيةْْالمشعرْْ ِّْ
الزندْ .
يْالـْْLunateمقابلْْرأسْْ ِّْ
يْللعظمْْالهالل ِّْ
كماْويالحظْْتآكلْْالسْطحْْالمفصل ِّْ
وآخرْالموجودات ُّ
فليةْْلعظميْالسْاعدْ .
س ْ
عاعيةْْالـْْOsteoporosisفيْعظامْْالرْسغْْوالِّْنهايةْْال ُّْ
ش ْ
ْالشعاعيةْنقصْْالكثافةْْال ُّْ

ْ

ْْ

ْ
ْ

الشكل (ْ )b -4

الشْكلْ()3
ٌ
مشاهداتْْقبلْْالجراحةْ
الساعدْْاأليسرْ

الشكل (ْ )a -4

Pre- Operative Views
Left Forearm
الجلديةْْالخانقةْْوالتيْتمِّْثلْْالحدودْْالقريبةْْللوذمةْْ .
ْالحظْْالحلقةْْ ْ

ْ
ْ
ْ

الشكل ()b -4

الشكل ()4
مشاهدات جراحية ْ
الساعد األيسر

الشكل (ْ )a -4

Per- Operative Views
Left Forearm
يْتحتْْالجلدْْفيْمنطقةْْالتْضيُّقْ .
طحيةْْوغيابْْالنْسيجْْالخلو ِّْ
الشكل (ْ:)a -4الحظْتخثرْْاألوردةْْالسْ ْ
طْالجرحْْعندْْطرفيهْْلمنعْْعودةْْالتْضيُّقْْعندْْتمامْْعمليةْْالتْن ُّْدبْْ .
الشكل (ْ:)b -4كسرْْخ ُّْ

ْ
ْ

ْ

ْ

الشكلْ(ْ )aْ-5

الشكل ()5
ي
مشاهدات بعد العمل الجراح ِّ
الطرفْالعلويُّ ْاأليسر ْ

الشكلْ(ْ )bْ-5

ْ Post- Operative Views
ْ Left Upper Limb
ْ

هذه بعض من المكتسبات الجمالية والحركية في اليوم الـ ( )105بعد العمل الجراح ِّي

The kinetic & aesthetic gains in the 105th postoperative day
(من األرشيف الخاص بالج ّراح)

................................................................................................................................
في سياقات أخرى ،أنصح بقراءة المقاالت التالية:
أذياتْالعصبونْالمحرِّكْالعلويِّْ،الفيزيولوجياْالمرضيةْلألعراضْوالعالماتْالسريريةْ ْ

ْ Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

 ْ هلْيفيدْالتداخلْْالجراح ُّيْالفوريُّ ْفيْأذياتْالنخاعْالشوك ِّيْوذيلْالفرسْالرضية؟ ْمقاربةْالعصبْالورك ِّيْجراحيًْاْفيْالناحيةْاإلليويةْْ..المدخلْعبرْأليافْالعضلةْاإلليويةْالعظمىْمقابلْ
يْ Trans- Gluteal Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional
ْ المدخلْالتقليد ِّْ
ْ Approaches
النقلْالعصب ّيْ،بينْمفهومْقاصرْوجديدْحاضر ْ
ْ ْ The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
فيْالنقلْالعصبيْ،موجاتْالضغطْالعاملةْْ Action Pressure Waves
ْ
فيْالنقلْالعصبيْ،كموناتْالعملْْ Action Potentials
ْ
وظيفةْكموناتْالعملْوالتياراتْالكهربائيةْالعاملة ْ
ْ
فيْالنقلْالعصبيْ،التياراتْالكهربائيةْالعاملة ْ Action Electrical Currents
ْ
يْ
األطوارْالثالثةْْللنقلْالعصب ِّْ
ْ
المستقبالتْالحسيّةْ،عبقريّةْالخلقْوجمالْالمخلوق ْ
ْ
النقلْفيْالمشابكْالعصبيّةْْ The Neural Conduction in the Synapses
ْ

عقدةْرانفييهْ،ضابطةْاإليقاعْْ The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفْعقدةْرانفيهْْ The Functions of Node of Ranvier
وظائفْعقدةْرانفيهْ،الوظيفةْاألولىْفيْضبطْمعاييرْالموجةْالعاملةْ ْ

وظائفْعقدةْرانفيهْ،الوظيفةْالثانيةْفيْضبطْمسارْالموجةْالعاملةْ ْ
وظائفْعقدةْرانفيهْ،الوظيفةْالثالثةْفيْتوليدْكموناتْالعمل ْ
ْ

فيْفقهْاألعصابْ،األلمْأو ًالْْ The Pain is First
فيْفقهْاألعصابْ،الشكلْ..الضرورةْْ The Philosophy of Form
تخطيطْاألعصابْالكهربائيْ،بينْالحقيقيْوالموهوم
الصدمةْالنخاعيّةْ(مفهومْجديد)ْ)The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيّاتْالنخاعْالشوك ّيْ،األعراضْوالعالماتْالسريريّةٌ ْ،
بحثْفيْآلياتْالحدوثْ The Spinal Injury, The
ْ Symptomatology
الرّمعْClonus
اشتدادْالمنعكسْالشوكيْHyperactive Hyperreflexia
اِّْتساعْباحةْالمنعكسْالشوكيْاالشتداديْExtended Reflex Sector

االستجابةْثنائيةْالجانبْللمنعكسْالشوكيْاالشتداديْْ Bilateral Responses
االستجابةْالحركيةْالعديدةْللمنعكسْالشوكيْMultiple Motor Responses

ّ
ّةْللعصبْالمحيطيْ..ويعفْعنْمحاورهْالح ّسيّة ْ
التن ّكسْالفاليريْ،يهاجمْالمحاورْالعصبيّةْالحركي
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its Sensory Axons
الت ُّ
نكسْالفاليريْ،رؤي ٌةْجديد ٌةْ)Wallerian Degeneration (Innovated View

التج ُّددْالعصب ُّيْ،رؤي ٌةْجديد ٌةْ)ْ Neural Regeneration (Innovated View
المنعكساتْالشوكيةْ،المفاهيمْالقديمةْْ Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
المنعكساتْْالشوكيْةْ،تحديثْالمفاهيمْSpinal Reflexes, Innovated Conception

يْ
خلقتْالمرأةْمنْضلعْالرّجلْ،رائعةْاإليحاءْالفلسف ّيْوالمجازْالعلم ّ
المرأةْْتقرِّرْجنسْوليدهاْ،والرّجلْي ّدعي!

الرُّ وحْوالنفسْ..عطيةْخالقْوصنيعةْمخلوقْ
خلقْالسْماواتْْواألرضْأكبرْمنْخلقْالناسْ..فيْالمراميْوالدالالت
تْفاحةْآدمْوضلعْآدمْ،وجهانْلصورةْاإلنسانْ.
حــــــــــواءْ..هذه
سفينةْنوحْ،طوقْنجاةْالْمعراجْْخالص ْ
المصباحْالكهربائيْ،بينْالتجريدْوالتنفيذْرحلةْألفْْعام
هكذاْتك ّلمْابراهيمْالخليلْ ْ
فقهْالحضاراتْ،بينْقوةْْالفكرْوفكرْالقوةْ
العدةْوعلةْاالختالفْبينْمطلقةْْوأرملةْذواتْيْعفاف ْ
تع ُّددْالزْوجاتْوملكْاليمينْ..المنسوخْاآلجلْ
الثقبْاألسودْ،وفرضيةْالنجمْالساقطْ ْ
جسيمْبارْ،مفتاحْأحجيةْالخلقْ ْ
ٌ
ْأمْبنتْ،األ ُّمْتقرِّر!
صبي
القدمْالهابطةْ،حال ٌةْسريري ٌةْ
خلقْحواءْمنْضلعْآدمْ،حقيق ٌةْأمْأسطور ٌة؟

شللْالضفيرةْالعضديةْالوالديُّ ْْ Obstetrical Brachial Plexus Palsy
األذياتْالرضيةْلألعصابْالمحيطيةْْ(ْ)1التشريحْْالوصف ُّيْوالوظيف ُّيْ
األذياتْالرضيةْلألعصابْالمحيطيةْْ(ْ)2تقييمْاألذيةْالعصبيةْ
األذياتْالرضيةْلألعصابْالمحيطيةْْ(ْ)3التدبيرْواإلصالحْالجراح ُّيْ
األذياتْالرضيةْلألعصابْالمحيطيةْْ(ْ)4تصنيفْاألذيةْالعصبيةْ
قوسْالعضلةْالكابةْالمدورةْْ Pronator Teres Muscle Arcade
شبيهْرباطْْ Struthers- like Ligamentْ...Struthers
عملياتْالنقلْالوتريِّْفيْتدبيرْشللْْالعصبْالكعبريِّْTendon Transfers for Radial Palsy

منْيقرِّرْجنسْالوليدْ(مْختصرٌ)
ٌ
ْ..بحثْفيْالصِّفاتْوالمآالتْ ْ
ثالوثْالذكاءْ..زادْمسافر!ْالذكاءْالفطريُّ ْ،اإلنسان ُّيْ،واالصطناع ُّي
ْ

المعادالتْالصِّفريةْ..الحداثةْ،مالهاْوماْعليها
متالزمةْالعصبْبينْالعظامْالخلفيْPosterior Interosseous Nerve Syndrome
يْ،فيزيولوجياْجديد ٌةْSpinal Reflex, Innovated Physiology
ْالمنعكسْالشوك ُّ

ْ

يْاالشتداديُّ ْ،فيْالفيزيولوجياْالمرضيةْHyperreflex, Innovated Pathophysiology
ْالمنعكسْالشوك ُّ
يْاالشتداديُّْْ(ْ،)1الفيزيولوجياْالمرضيةْلقوةْالمنعكسْ Hyperreflexia,
ْالمنعكسْالشوك ُّ
ْ Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ْالمنعكسْالشوك ُّيْاالشتداديُّ ْ(ْ،)2الفيزيولوجياْالمرضيةْلالستجابةْثنائيةْالجانبْللمنعكسْ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
يْاالشتداديُّ ْ(ْ،)3الفيزيولوجياْالمرضيْةْال ِّتساعْساحةْالعملْ Extended Hyperreflex,
المنعكسْالشوك ُّ
Pathophysiology

ْ

المنعكسْالشوك ُّيْاالشتداديُّْْ(ْ،)4الفيزيولوجياْالمرضيةْللمنعكسْعديدْاإلستجابةْالحركيةْ
ْ Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex
الرمعْ(ْ،)1الفرضيةْاألولىْفيْالفيزيولوجياْالمرضيةْ ْ
الرمعْ(ْ،)2الفرضيةْالثانيةْفيْالفيزيولوجياْالمرضيةْ ْ
خلقْآدمْوخلقْحواءْ،ومنْضلعهْكانتْحواءْAdam & Eve, Adam's Rib

جسيمْبارْ،الشاهدْوالبصيرةْْ Barr Body, The Witness
جدليةْالمعنىْوالالْمعنى ْ
التْدبيرْالجراح ُّيْلليدْالمخلبيةْ)ْ Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
االنقسامْالخلويُّْالمتساويْالـْMitosis
يْالـْChromatin, Chromatid, Chromosome
المادةْالصِّبغيةْ،الصِّبغ ُّْ
يْ،الجسمْالصِّبغ ُّ

المت ِّْمماتْالغذائيةْالـْْ،Nutritional Supplementsهلْهيْحق ًاْمفيد ٌةْألجسامنا؟ ْ
االنقسامْالخلويُّْالمنصِّفْالـْMeiosis

فيتامينْدْْ،Vitamin Dضمانةْالشبابْالدائم ْ
فيتامينْبْ،Vitamin B6ْ6قليلهْمفي ٌدْ..وكثيرهْضارْجدًْا ْ
والمهنةْ..شهي ٌدْ،منْقصصْالبطولةْوالفداء
ْ

الثقبْاألسودْوالنجمْالذيْهوى
خلقْالسماواتْواألرضْ،فرضيةْالكونْالسديم ِّيْالمتصلْ ْ
الجواريْالكنسْالـْْ Circulating Sweepers

عندماْينفصمْالمجتمعْ..لمنْتتجملينْهيفاء؟ ْ
التصنيعْالذاتيْلمفصلْالمرفقْْ Elbow Auto- Arthroplasty
ْ
ال ُّطوفانْاألخيرْ،طوفانْبالْسفينةْ
كشفْالمستورْ..معْْاالسمْتكونْالبدايةْ،فتكونْالهويةْخاتمةْالحكايةْ ْ
مجتمعْاإلنسان!ْأهوْاجتماعْفطرةْ،أمْاجتماعْضرورةْ،أمْاجتماعْمصلحة؟ ْ
عظمْالصخرةْالهوائ ُّيْْ Pneumatic Petrous
يْالجانبْللعصبْْالزنديِّْCongenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
خلعٌْوالديْثنائ ُّ

حقيقتانْالْتقبلْبهنْحواءْ ْ
إنتاجْالبويضاتْغيرْالملقحاتْالـْْ Oocytogenesis
إنتاجْال ِّنطافْْالـْSpermatogenesis

أ ُّمْالبناتْ،حقيق ٌةْهيْأمْهيْمحضْترهات؟! ْ
أ ُّمْالبنين!ْحقيق ٌةْلطالماْظننتهاْمنْهفواتْاألولين ْ
ّْغ ّلبةْالبناتْ،حواءْهذهْتلدْكثيرْبناتْوقليلْبنين
غلبةْالبنينْ،حواءْهذهْتلدْكثيرْبنينْوقليلْبنات
والْأنفيْعنهاْالعدلْْأحيانًْا!ْحواءْهذهْيكافئْعديدْبنيهاْعديدْْبنياتها
المغنيزيومْبانْللعظام!ْيدعمْوظيفةْالكالسيومْ،والْيطيقْمشاركته
آلدمْفعلْالتمكينْ،ولحواءْحفظْالتكوين!
ْ

هذيانْالمفاهيمْ(ْ:)1هذيانْاالقتصاد
ٌ
)ْ،معلوماتْالْغنىْعنها ْ
المغنيزيومْ(2
معالجةْتناذرْالعضلةْالكمثريةْْبحقنْالكورتيزونْ(مقارب ٌةْشخصي ٌة) ْ
)ْ Piriformis Muscle Injection (Personal Approach
معالجةْتناذرْالعضلةْالكمثريةْبحقنْالكورتيزونْ(مقارب ٌةْشخصي ٌة)(ْعرضٌ ْموسعٌ) ْ
)ْ Piriformis Muscle Injection (Personal Approach
فيروسْكوروناْالمستج ُّدْ..منْبعدْالسُّلوكْ،عينهْعلىْالصِّفاتْ

ْ

هذيانْالمفاهيمْ(ْ:)2هذيانْالليلْْوالنهار
كادتْالمرأةْأنْتلدْأخاهاْ،قولٌْصحيحٌْلكنْبنكهةْعربية ْ
متالزمةْالتعبْالمزمنْFibromyalgia

طفلْاألنبوبْ،ليسْأفضلْالممكنْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

ٌ
متحانْمستدا ٌم؟
الحروبْالعبثيةْ..عذابٌْْدائ ٌمْأمْا
العقلْالقياسْْوالعقلْالمجرِّدْ..فيْالقياسْقصورٌْ،وفيْالتجريدْوصو ٌلْ
ِّ
الذئبْالمنفردْ،حينْيصبحْالتوحُّ دْْمفاز ًةْالْمحضْقرار!
عالجْاإلصبعْالقافزةْالـْْTrigger Fingerبحقنْالكورتيزونْموضعي ًاْ
وحشْفرانكنشتاينْالجديدْ..القديمْنكبْاألرضْوماْيزالْ،وأماْالجديدْفمنكوبهْأنتْأساس ًاْأيُّهاْاإلنسان! ْ
يْ(عمليةْبراند))Claw Hand (Brand Operation
اليدْالمخلبيةْ،اإلصالحْالجراح ُّ

سعاةْبريدْحقيقيُّونْ..الْهواةْترحالْوهجرةْْ
فيروسْكوروناْالمستج ُّدْ(كوفيدْْ:)19-منْبعدْالسُّلوكْْ،عينهْعلىْالصِّفاتْ
عالمةْهوفمانْْ Hoffman Sign

األسطورْةْالحقيقةْالهرمةْ..شمشونْالحكايةْ،وسيزيفْاإلنسانْ ْ
يْ
الت ُّنكسْالفاليريْالتاليْلألذيةْالعصبيةْ،وعمليةْالتج ُّددْالعصب ِّ
التص ُّلبْالُّْلويح ُّيْالمتعدِّدْ:العالقةْالسببيةْ،بينْالتيارْالغلفان ِّيْوالتص ُّلبْال ُّلويح ِّيْالمتعدِّد؟
الورمْالوعائ ُّيْفيْالكبدْْ:االستئصالْالجراح ُّيْاإلسعاف ُّيْلورمْوعائ ٍّيْكبديٍّْعرطلْبسببْنزفْداخلْْ
كتلةْالورم ْ
متالزمةْالعضلةْالكابةْالمدورةْْ Pronator Teres Muscle Syndrome
أذياتْذيلْالفرسْالرضِّيةْْ،مقارب ٌةْجراحي ٌةْجديد ٌةْ
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

يْ..التطوُّراتْالتاليةْللجراحةْ-مقارن ٌةْسريري ٌةْوشعاعي ٌةْ
الشللْالرُّ باع ُّْ
يْ..موجباتْوأهدافْالعالجْالجراح ِّ
تضاعفْاليد ِّ
ْوالزندْْ Ulnar Dimelia or Mirror Hand
متالزمةْنفقْال ِّْرسغْتنهيْالتزامهاْبقطعْتا ٍّمْللعصبْالمتوسِّط
يْالـْTibial Nerve Schwannoma
ورمْشوانْفيْالعصبْالظنبوب ِّ

ورمْشوانْأمامْالعجْزْْْْ Presacral Schwannoma
ميالنوماْجلدي ٌةْخبيث ٌةْMalignant Melanoma

يْالجانبْْ Congenital Thenar Hypoplasia
ضمورْْإليةْاليدْبالجهتينْ،غيابٌْْخلقيْْمعزو ٌْلْثنائ ُّْ

ْ

مْتالزمةْْالرأسْْالطْويلْْللعضلةْْذاتْْالرأسينْالفخذيةْْ The Syndrome of the Long Head of Biceps
Femoris
مرضياتْالوترْالبعيدْللعضلةْثنائيةْْالرُّ ؤوسْالعضديةْْ Pathologies of Distal Tendon of Biceps
Brachii Muscle
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