د .ع َّمـــار ياسين منصور

ف ال ُمتجمد ُة
الكت ُ

ب محفظة الكتف َّ
ق"
الَّلص ُ
"التها ُ
)Frozen Shoulder (Adhesive Capsulitis
الراب ِط ال َّتالي:
شاه ْد تفصي َل عمليَّ ِة الحق ِن داخ َل محفظ ِة الكتفِ على َّ
الكتف ال ُمتجمدة ،حقنُ الكورتيزون داخ َل مفصل الكتف
ُ
Frozen Shoulder, Intraarticular Cortisone Injection

الكتف الالصق الـ Adhesive
جمدة الـ Frozen Shoulderأ ِو التهاب محفظ ِة
ِ
الكتف المت ِ
صة في التَّبعي ِد
 ،Capsulitisه َو تعريفا تحدُّد الحرك ِة في مفص ِل
ِ
الكتف في جميع ِ االتِجاهات وخا َّ
بشدةٍ وذات
الـ  Abductionوالدَّورا ِن الخارجي ِ الـ . External Rotationالكتف المتجمدة مؤلم ٌة ِ
ت األذيَّة دونَ عالج .
عقابي َل خطرةٍ على مستقب ِل الحرك ِة في مفص ِل
الكتف فيما إذا ترك ِ
ِ

في اآلليَّ ِة اإلمراضيَّ ِة الـ  Pathologyنجد تس ُّمكا وقساوة في المحفظ ِة المفصليَّ ِة لمفص ِل الكتف.
الكتف ولفترا ٍ
ت
بر ٍر للحرك ِة في مفص ِل
ِ
ب نجد منعا جائرا وفي أحايينَ كثيرةٍ غي َر م َّ
وفي األسبا ِ
الكتف الـ Scapula
وكسور
كسور العض ِد الـ Humerus Fracture
طويلةٍ؛ كما في
ِ
ِ
ِ
دورة الـ .. Rotator Cuff Injuryإلخ .
 ،Fractureأذيَّ ِة
ِ
أوتار الك َّف ِة الم ِ
الس َّكري ِ الـ  Diabetesبهذ ِه اآلف ِة .وغالبا ما تكون اإلصابة ثنائيَّ َة
كثيرا ما يصاب مرضى الدَّا ِء ِ
َّ
ب الـ  .)%10( Bilateral Frozen Shoulderنتَّهم المناع َة الذاتي َة عندَ هؤال ِء المرضى
الجان ِ
أوتار الكتف.
ت
ب واضح ٍ للحدوث كمث ِل األذيَّا ِ
عندَ عد ِم وجو ِد سب ٍ
ِ
غير الستيروئيديَّ ِة
ت األل ِم الـ ، Pain Killersبمضادا ِ
العَّل ُج يكون عادة بمسكنا ِ
ت االلتها ِ
ب ِ
الـ ، Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugsالعالج ِ الفيزيائيِ ،وخصوصا بحق ِن
الكورتيزون داخ َل مفص ِل الكتف الـ .Intra-articular Cortisone Injection
الكتف ،ويس َّمى كذلكَ بالمفص ِل العضدي ِ-الع َّنابي ِ الـ Gleno-
حقن الكورتيزون داخ َل مفص ِل
ِ
 ،Humeral Jointيتمُّ بمدخ ٍل خلفي ٍ قلي ِل االستعما ِل وآخ َر أمامي ٍ وه َو ال َّشائع .ال نلجأ إلى المدخ ِل
الخلفي ِ الـ َّ Posterior Approachإال عندَ استحال ِة استعما ِل المدخ ِل األمامي ِ كما ه َو الحال عندَ

وجو ِد أذيَّ ٍة رضيَّ ٍة ،جرح ٍ رضَّيٍ ،أ ْم جرح ٍ جراحيٍ ،في ال َّناحي ِة أمام َ المفصل.

المدخ ُل األمامي الـ :Anterior Approach
العناصر الحيويَّ ِة ْ
من
الكتف الـ  .Coracoidal Processفجميع
ِ
نحدِد باكرا ال َّنات َ
ِ
ئ الغراب َّ
ي للوح ِ
ق تكون إلى األنسي (إلى الدَّاخل) ْ
اتئ
ب وأوعي ٍة والعابرة إلى ال َّط ِ
أعصا ٍ
رف العلوي ِ المواف ِ
من ال َّن ِ
الغرابي ِ الـ  .Medial to Coracoidal Processلذلكَ  ،وبداهة ،سيكون مدخل إبرةِ الحق ِن إلى
الوحشي (إلى الخارج) منه الـ .Lateral to Coracoidal Process
من 2مل كورتيزون مدي ٍد (ه َو الـ  Diprofosتفضيال) و 8مل ْ
نستعمل لعمليَّ ِة الحق ِن مزيجا ْ
من
مخد ٍِر موضعي ٍ الـ ( Local Anesthesia Medicamentه َو الـ  Lidocaine 1%تفضيال).
 10مل من المزيج ِ الدَّوائي ِ ه َو حجمٌ جيِدٌ لتمدي ِد المحفظ ِة المفصليَّ ِة المنكمش ِة أساسا .ويعمل المخدِر

ي على تسكين األل ِم بشك ٍل سريع ِ ومباشر .بينما يعمل الكورتيزون ،عدا ْ
سك ِن
عن فع ِل ِه الم ِ
الموضع ُّ
ت المحفظ ِة المفصليَّ ِة.
حل تليُّفا ِ
لأللم ،على ِ
اتئ الغرابي ِْ ،
ومن ثمَّ نقيس 1سم إلى األسف ِل منه،
ِ
نحضر جيَّدا منطق َة الحق ِن .نقيس 1سم وحش َّ
ي ال َّن ِ
نوجه اإلبرةَ عموديَّا على مفص ِل
فنقع على نقط ِة الدُّخو ِل اآلمن ِة لعمليَّ ِة الحق ِن داخ َل مفص ِل الكتفِ .
ق
الكتف .نصطدم سريعا بالبنى العظميَّ ِة لمفص ِل
ِ
الكتف .بداية يكون الحقن ضدَّ مقاوم ٍة بسب ِ
ب ضي ِ
انكماش المحفظ ِة والتصاقها بالبنى العظميَّ ِة
الحي ِ ِز المفصلي ِ الـ  Articular Cavityال َّناتج ِ ع ِن
ِ
لمفص ِل الكتفْ .
ومن ثمَّ رويدا رويدا يصبح الحقن أكث َر يسرا.

ٌ
مَّلحظة ها َّم ٌة:
أن الغالبيَّ َة العظمى ْ
بما َّ
من مرضى الكتف ال ُمتجمدة ه ْم إ َّما مرضى
الس َّكري ِ الـ  ،Diabetesوإ َّما مرضى بارتفاع ِ ال َّتو ُّت ِر ال َّشرياني ِ الـ ،Arterial Hypertension
بالدَّا ِء ِ
وجب قبل َالحق ِن ال َّتأ َّكد ْ
وإ َّما مرضى باالثني ِن معا ،لذلكَ
َ
من قي ِم ال َّتو ُّت ِر ال َّشرياني ِ
وقيم س َّك ِر الدَّ ِم الـ .Blood Sugar
ْ
ق من قي ٍم لل َّتو َّت ِر ال َّشرياني ِ ما دونَ الـ  90/160مم زئبقي،
نحقن فقط،
وفقط ،حينَ ال َّتح ٌّق ِ
وقي ِم ال ُّس َّك ِر ما دونَ الـ  200مغ.%
.....................................................................................................

في سياقا ٍ
ت أخرى ،أنص ُح بقراءة المقاالت التَّالية:
ت السَّريريَّ ِة
حركِ العلويِ ،الفيزيولوجيا المرضيَّة
لألعراض والعالما ِ
ِ
أذيَّات العصبو ِن الم ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

ضيَّ ِة لل ُّنخاع ِ ال َّشوكيِ ،خبايا
في األذيَّا ِ
ت َّ
ِ
الر ِ
الكيس السُّحائيِ ..كثيرها طي ِ ٌع وقليلها عص ٌّ
ي على اإلصالح ِ الجراحي ِ

Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine

مقاربة العصبِ الوركي ِ جراحيَّا في ال َّناحي ِة اإلليويَّة ..المدخل عب َر أليافِ العضل ِة اإلليويَّ ِة العظمى مقاب َل المدخ ِل التَّقليدي ِ
Trans- Gluteal Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approaches

النقل العصبي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر
The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
في النقل العصبي ،موجات الضَّغ ِط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي ،كمونات العمل Action Potentials

ت الكهربائيَّ ِة العاملة
ت العمل والتيَّارا ِ
وظيفة كمونا ِ
في النقل العصبي ،التيَّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents

األطوار ال َّثالثة للنقل العصبي ِ
المستقبالت الحسية ،عبقرية الخلق وجمال المخلوق
النقل في المشابك العصبية The Neural Conduction in the Synapses
عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائف عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيفة األولى في ضب ِط معايير الموج ِة العامل ِة
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيفة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموج ِة العامل ِة
ت العمل
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيفة ال َّثالثة في تولي ِد كمونا ِ
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 النخاعية (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيات النخاع الشوكي ،األعراض والعالمات السريريةٌ ،
بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury, The
Symptomatology
الرمع Clonus
اشتداد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
اتِساع باح ِة المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجابة الحركيَّة 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
Sensory Axons
التَّن ُّكس الفاليري ،رؤي ٌة جديدةٌ )Wallerian Degeneration (Innovated View
ي ،رؤي ٌة جديدةٌ )Neural Regeneration (Innovated View
التَّجدُّد العصب ُّ
المنعكسات الشوكيَّة ،المفاهيم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
المنعكسات ال َّشوكيَّة ،تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception

والمجاز العلمي
ت المرأة من ضلع الرجل ،رائعة اإليحاء الفلسفي
خلق ِ
ِ
س وليدها ،والرجل يدعي!
المرأة ِ
تقرر جن َ

ق
ُّ
قو َ
صنيعة مخلو ٍ
الروح وال َّنفس ..عَطيَّة خال ٍ
ق ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ت
خلق السَّماوا ِ
ِ
واألرض أكبر من خل ِ
وضلع آدمَ ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ت َّفاحة آدم ِ
حــــــــــواء ..هذه
َّ
سفينة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
المصباح الكهربائي ،بين التَّجري ِد والتَّنفيذ رحلة ألفِ عام
هكذا تكلم ابراهيم الخليل
الفكر
القوةِ
قوةِ
وفكر َّ
فقه الحضاراتِ ،بين َّ
ِ
ِ
ال ِعدَّة و ِع َّلة االختالف بين مط َّلق ٍة وأرمل ٍة ذواتَي عفاف
تعدُّد َّ
ت وملك اليمين ..المنسوخ اآلجل
الزوجا ِ
ال َّثقب األسود ،وفرضيَّة ال َّنج ِم السَّاق ِط
ق
جسيم بار ،مفتاح أحجيَّ ِة الخل ِ
قرر!
ي أم بنتٌ  ،األمُّ ت ِ
صب ٌّ
القدم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
حواءَ من ضلع ِ آدمَ ،حقيق ٌة أم أسطورةٌ؟
خلق َّ
ي Obstetrical Brachial Plexus Palsy
شلل الضَّفيرةِ العضديَّ ِة الوالد ُّ

ي
الر َّ
األذيَّات َّ
ي والوظيف ُّ
ضيَّة لألعصابِ المحيطيَّ ِة ( )1التَّشريح الوصف ُّ
ضيَّة لألعصابِ المحيطيَّ ِة ( )2تقييم األذيَّ ِة العصبيَّ ِة
الر َّ
األذيَّات َّ
ي
الر َّ
األذيَّات َّ
ضيَّة لألعصابِ المحيطيَّ ِة ( )3التَّدبير واإلصالح الجراح ُّ

ضيَّة لألعصابِ المحيطيَّ ِة ( )4تصنيف األذيَّ ِة العصبيَّ ِة
الر َّ
األذيَّات َّ
دورةِ Pronator Teres Muscle Arcade
قوس العضل ِة الكابَّ ِة الم َّ
شبيه ربا ِط Struthers- like Ligament ...Struthers
عمليَّات ال َّنق ِل الوتري ِ في تدبير شل ِل العصبِ الكعبري ِ Tendon Transfers for Radial Palsy

ختصر)
جنس الوليد (م
قرر
ٌ
من ي ِ
َ
يٌ ..
ت
ثالوث ال َّذكاءِ ..زاد
ت والمآال ِ
الصفا ِ
بحث في ِ
ٍ
مسافر! ال َّذكاء الفطر ُّ
ي ،واالصطناع ُّ
ي ،اإلنسان ُّ
الصفريَّة ..الحداثة ،مالها وما عليها
المعادالت ِ
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديدةٌ Spinal Reflex, Innovated Physiology
الم ِ
نعكس ال َّشوك ُّ
ي ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
الم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
لقوةِ المنعكس Hyperreflexia, Pathophysiology of
الم ِ
ي ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة َّ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
Hyperactive Hyperreflex
ي ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجاب ِة ثنائيَّ ِة الجانبِ للمنعكس Hyperreflexia,
الم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ي ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّة التِساع ِ ساح ِة العمل Extended Hyperreflex,
ي االشتداد ُّ
المنعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology
للمنعكس عدي ِد اإلستجاب ِة الحركيَّ ِة Hyperreflexia,
ي ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّة
ِ
ي االشتداد ُّ
المنعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرمع ( ،)1الفرضيَّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّ ِة
َّ
الرمع ( ،)2الفرضيَّة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّ ِة
َّ

حواء Adam & Eve, Adam's Rib
حواءَ ،ومن ضلعِه كانت َّ
خلق آدم َ وخلق َّ
جسيم بار ،ال َّشاهد والبصيرة Barr Body, The Witness

جدليَّة المعنى َّ
والالمعنى
ي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
التَّدبير الجراح ُّ
ي المتساوي الـ Mitosis
االنقسام الخلو ُّ
ي الـ Chromatin, Chromatid, Chromosome
ي ،الجسم ِ
الصبغيَّةِ ،
المادَّة ِ
الصبغ ُّ
الصبغ ُّ

المتمِمات الغذائيَّة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّقا مفيدةٌ ألجسامنا؟
نصف الـ Meiosis
ي الم ِ
االنقسام الخلو ُّ

فيتامين د  ،Vitamin Dضمانة ال َّشبابِ الدَّائم
ضار جدَّا
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قليله مفيدٌ ..وكثيره
ٌّ
قصص البطول ِة والفداء
َوالمهنة ..شهيدٌ ،من
ِ
ال َّثقب األسود وال َّنجم ا َّلذي هوى
ألرض ،فرضيَّة الكو ِن السَّديمي ِ المتَّص ِل
ت وا
خلق السَّماوا ِ
ِ
الجواري الك َّنس الـ Circulating Sweepers

ينفصم المجتمع ..لمن تتج َّملين هيفاء؟
عندما
ِ
ق Elbow Auto- Arthroplasty
التَّصنيع ال َّذاتي لمفص ِل المرف ِ

ال ُّطوفان األخير ،طوفان بال سفين ِة
ورَ ..م َع االس ِم تَكون البِدَاية ،فتَكون الهَويَّة خَاتِم َة الحِ كاي ِة
َك ْشف ال َمست ِ
مجتمع اإلنسان! أه َو اجتماع فطرة ،أ ِم اجتماع ضرورة ،أم اِجتماع مصلحةٍ؟

ي Pneumatic Petrous
عظم ال َّ
صخرةِ الهوائ ُّ

ي الجانبِ للعصبِ َّ
الزندي ِ Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
خل ٌع والد ٌّ
ي ثنائ ُّ
حواء
حقيقتان ال تقبل بهنَّ َّ
غير المل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتاج البويضا ِ
ت ِ
إنتاج النِطافِ الـ Spermatogenesis

أمُّ البنات ،حقيق ٌة هيَ أ ْم هيَ محض ت َّرهات؟!
األولين
أمُّ البنين! حقيق ٌة لطالما َظننتها من هفوا ِ
ت َّ
ت وقلي َل بنين
حواء هذ ِه تلِد كثي َر بنا ٍ
غلبة البناتَّ ،
حواء هذ ِه تلِد كثي َر بني َن وقلي َل بنات
َغ َلبَة البنينَّ ،
حواء هذه يكافئ عديد بنيها عديدَ بنيَّاتِها
وال أنفي عنها العد َل أحيانا! َّ
المغنيزيوم با ٍن للعظا ِم! يدعم وظيف َة الكالسيوم ،وال يطيق مشاركتَه
ولحواءَ حفظ التَّكوين!
آلدم َ فعل التَّمكين،
َّ
َه َذيان المفاهيم (َ :)1ه َذيان االقتصاد
المغنيزيوم ( ،)2معلوماتٌ ال غنى عنها
تناذر العضل ِة الكمثريَّ ِة بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)
معالجة
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

س ٌع)
معالجة
تناذر العضل ِة الكمثريَّ ِة بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)( عرضٌ مو َّ
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ت
الصفا ِ
فيروس كورونا المستجدُّ ..من بع ِد السُّلوكِ  ،عينه على ِ
َه َذيان المفاهيم (َ :)2ه َذيان ال َّلي ِل وال َّنهار
صحي ٌح ْ
ت ال َمرأة ْ
لكن بنكهَ ٍة عَربيَّة
كادَ ِ
أن تَ ِلدَ أخاهَا ،قو ٌل َ
متالزمة التَّعبِ المزمن Fibromyalgia

ليس أفض َل الممك ِن
طفل األنبوبَِ ،
الحروب العبثيَّة ..عَذابٌ دائمٌ أ ْم اِمتحانٌ مستدامٌ؟
ورَ ،وفي التَّجري ِد وصو ٌل
ِياس قص ٌ
جرد ..في الق ِ
العَقل القيَّاس َوالعَقل الم ِ
رار!
الذِئب المنفرد ،حي َن يصبح التَّوحُّد َمفازة ال
محض َق ٍ
َ
عالج اإلصبع القافزة الـ  Trigger Fingerبحق ِن الكورتيزون موضعيَّا
األرض وما يزال ،وأ َّما الجديد فمنكوبه أنتَ أساسا أيُّها اإلنسان!
ب
وحش فرانكنشتاين الجديد ..القديم نك َ
َ
ي (عمليَّة براند))Claw Hand (Brand Operation
اليد المخلبيَّة ،اإلصالح الجراح ُّ

سعاة بري ٍد حقيقيُّون ..ال هواة ترحا ٍل وهجرةٍ
فيروس كورونَا المست َِجدُّ (كوفيد ْ :)19-
ت
الصفا ِ
من بَع ِد السُّلوكِ  ،عَينه عَلى ِ
عالمة هوفمان Hoffman Sign

األسْطو َرة ال َحقِي َقة الهَ ِر َمة ..شمشون الحكاية ،وسيزيف اإلنسان
التَّن ُّكس الفاليري التَّالي لألذيَّ ِة العصبيَّةِ ،وعمليَّة التَّجدُّ ِد العصبي ِ
َّار الغلفاني ِ والتَّص ُّلبِ ال ُّلويحي ِ المتعدِد؟
ي المتعدِد :العالقة السَّببيَّة ،بين التَّي ِ
التَّص ُّلب ال ُّلويح ُّ
لورم وعائي ٍ كبدي ٍ عرط ٍل بسببِ نزفٍ داخ َل كتل ِة الورم
ي
ٍ
ي اإلسعاف ُّ
ي في الكبدِ :االستئصال الجراح ُّ
الورم الوعائ ُّ
المدورة Pronator Teres Muscle Syndrome
متالزمة العضل ِة الكابَّ ِة
َّ

ضيَّة ،مقارب ٌة جراحيَّ ٌة جديدةٌ
أذيَّات ذي ِل
الفرس َّ
ِ
الر ِ
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

طورات التَّالية للجراحة -مقارن ٌة سريريَّ ٌة وشعاعيَّ ٌة
ال َّشلل ُّ
ي ..موجبات وأهداف العالج ِ الجراحيِ ..التَّ ُّ
الرباع ُّ
والزن ِد Ulnar Dimelia or Mirror Hand
تضاعف الي ِد ِ

تام للعصبِ المتوسِط
الرسغ ِ تنهي التزا َمها بقطع ٍ ٍ
ق ِ
متالزمة نف ِ
ورم شوان في العصبِ ال َّ
ظنبوبي ِ الـ Tibial Nerve Schwannoma
ورم شوان أمام َ العجز Presacral Schwannoma
ميالنوما جلديَّ ٌة خبيث ٌة Malignant Melanoma
ي الجانب Congenital Thenar Hypoplasia
ي معزو ٌل ثنائ ُّ
ضمور إلي ِة الي ِد بالجهتين ،غيابٌ خلق ٌّ
الرأسين الفخذيَّ ِة The Syndrome of the Long Head of Biceps Femoris
أس ال َّطوي ِل للعضل ِة ذا ِ
ت َّ
متالزمة َّ
الر ِ
ؤوس العضديَّ ِة Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachii
مرضيَّات
الوتر البعي ِد للعضل ِة ثنائيَّ ِة ُّ
الر ِ
ِ
Muscle
بظهور حلق ٍة جلديَّ ٍة خانق ٍة عندَ الحدو ِد القريب ِة للوذم ِة الجلديَّ ِة
َّزَ
ي
تم
Algodystrophy
Syndrome
ي
انعكاس
ي
حث ٌل ِ
ِ
ود ٌّ
ٌّ
الفك السُّفلي ِ باستخدا ِم ال َّشريح ِة ال َّشظويَّ ِة الح َّرةMandible Reconstruction Using Free Fibula Flap
تصنيع ِ

ضي ِ (داء بيرغر)
ِ
غير َّ
الر ِ
الحاد ِ
انسداد ال َّشريا ِن الكعبري ِ
إصاب ٌة س ِِليَّ ٌة معزول ٌة في العق ِد ال َّلمفيَّ ِة اإلبطيَّ ِة Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis

ال َّشريحة ال َّشظويَّة الموعَّاة في
ت العظميَّ ِة المختلط ِة بذا ِ
تعويض الضَّياعا ِ
ِ
ت العظ ِم وال َّنقي ِ
Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis

هام في السَّاع ِد
ال َّشريحة الح َّرة جانب الكتفِ في
ضياع ٍ جلدي ٍ ٍ
ِ
تعويض َ

الرضيَّة للضَّفيرةِ العضديَّ ِة Injuries of Brachial Plexus
األذيَّات َّ
دورةِ Rotator Cuff Injury
أذيَّة
ِ
أوتار الك َّف ِة الم ِ
كيسة القناةِ الجامع ِة Choledochal Cyst
اليأس ..نح َو مقارب ٍة أكث َر حزما Peri- Menopause Breast Problems
سن
ِ
آفات ال َّثدي ما حو َل ِ
ت ال َّثدي ال َّشائع ِة Evaluation of Breast Problems
تقييم آفا ِ
اليأس ..نح َو مقارب ٍة أكث َر حسما Peri- Menopause Breast Problems
سن
ِ
آفات ال َّثدي ما حو َل ِ
الحقن تحتَ األخر ِم Subacromial Injection

مجمع البحري ِن ..برز ٌخ ما بي َن َحياتين
ت
صة موسى الذي أضاعَ حوتَه ..في المرامي والدَّالال ِ
ق َّ
َّ
الجنَا ِن؟
ت
ا
ض
و
ر
م
أ
ى
ر
ب
الك
ار
ن
ال
ل
قب
وما
ِ..
ت
المو
د
بع
ما
ِ
َ
َ
َ ْ َ َ
ِ
ِ
ُّ
ٌ
ٌ
بغيرهِما أيُّها اإلنسان!
َحظى
ت
ن
أظ
ا
م
و
..
انعتاق
ا
م
وإ
خ
س
م
ا
م
كَ
َّ
َّ
ِ
َ َ
فإ َ
تدبير التهابِ ال ُّلفاف ِة األخمصيَّ ِة المزم ِن بحقن الكورتيزون Plantar Fasciitis, Cortisone Injection
صدريَّ ِة -لوح ِ الكتفِ بالكورتيزون
حقن الكيس ِة المصليَّ ِة ال َّ

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

الزنديَّ ِة
( )1قصر أمشا ِط الي ِد : Brachymetacarpia
ٌ
ٌ
ي الجانبِ
ومتناظر لألصابع ِ الثالث ِة ِ
قصر ثنائ ُّ
الزنديَّ ِة
( )2قصر أمشا ِط الي ِد : Brachymetacarpia
ٌ
ٌ
ي الجانبِ
ومتناظر لألصابع ِ الثالث ِة ِ
قصر ثنائ ُّ
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