د .عمَّـــار ياسين منصور

اإلصب ُع القافز ُة
Trigger Finger
ي الـ  Synovial Sheathللوترين القابضين لإلصبع
هي َ حال ٌة التهابيَّ ٌة ينتفخ بها القميص المصل ُّ
ي بي َن الوترين القابضين وسعة القناة الليفيَّة
بفعل الحدثيَّة االلتهابيَّة ،فيخت ُّل بها ال َّتناسب الحجم ُّ
اإلصبعيَّة الـ  .Fibrous Digital Sheathاألمر الذي يعيق حركيَّ َة الوترين الـ Tendons
 Excursionداخ َل هذه القناة؛ انظر ال َّشكل (:)1

الشَّكل ()1
ألصابع
ل
ة
ِ
القابض
لألوتار
ي
ِ
القميصُ المصل ُّ
ِ
Synovial Sheath of Flexor Digitorum Tendons
مستمر،
ي الـ  Synovial Sheathالخاصُّ بقابضة اإلبهام ال َّط ويلة
ٌّ
الغمد المصل ُّ
يبدأ من مستوى ال ُّثلث القاصي الـ  Distal Tierللسَّاعد ،وينتهي بعيد ًا عندَ مر تكز الوتر على قاعدة السُّالميَّة ال َّثانية
nd
وهو بذلكَ يشكل جوف ًا واحد ًا م َّتص ً
ال ،يستطيع ْ
أن يختز َن فائض ًا م َن المادَّة الدَّوائيَّة.
الـ  2 Phalan xلإلبهامَ .
بالمقابلَّ ،
ي الـ  Synovial Sheathلألوتار القابضة لألصابع األربعة ال َّط ويلة إلى قسمين
يتجزأ القميص المصل ُّ
متمايزين .فهناكَ القسم القريب الـ  Proximal Portionويعرف اصطالح ًا بالقميص المصلي المشترك لألوتار
القابضة (أو بالكيسة المصليَّة الزنديَّة) الـ )Common Flexor Synovial Sheath (Ulnar Bursa
ويحيط باألوتار القابضة لألصابع الـ  Flexor Digitorum Tendonsفي راحة اليد وال ُّثلث البعيد م َن السَّاعد.
هو بعيدٌ ْ
عن موضوع البحث وغاية الحقن.
وهو يجم َع األوتا َر جميع ًا في مسك ٍن واحد .هذا الجزء َ
َ
َ
وعلى نح ٍو استثنائي ٍ ،يتمادى هذا الجزء بعيد ًا وبصورةٍ مستمرةٍ ال انقطاعَ فيها ليحيط بالوترين القابضين للخنصر
الـ  Little Fingerفق ْط  .لذلكَ  ،يجوز حقن كميَّةٍ إضافيَّةٍ م َن المادَّة الدَّوائيَّة ها هنا أيض ًا.

يتطور
قدْ تزول الحالة االلتهابيَّة عفو ًا أ ْم بالعالج الدَّوائي بعدَ زم ٍن قدْ يصل إلى ( )6أسابيع .وقدْ
َّ
االلتهاب سلباً فتحتبَس اإلصبع المثنية الـ  Flexed Fingerويتع َّذر عليها ال َّتمدُّد واالنبساط
الـ  Extensionدو َن جه ٍد أ ْم مساعدة.
تعالج اإلصبع القافزة بتخفيف الجهود ال َّرتيبة أساس اآلفة .وكثير ًا ما تعتمد مضادات االلتهاب غير
الستيروئيديَّة الـ  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugsومسكنات األلم الـ Pain

 .Killersبيدَ َّ
أن ال ُّنجع َة ال تكون عاد ًة َّإال بحقن الكورتيزون الـ  Cortisone Injectionداخ َل
القميص المصلي الملتهب .لهذا كله ،أقدم لكم تالياً طريق َة الحقن المثلى في عالج هكذا حاالت:

نقطة الحقن:
تكون نقطة الحقن في راحة اليد الـ  Palmمباشر ًة فو َق الوتر المستهدف .هي َ في مستوى ال َّثنية
ال َّراحيَّة القاصية الـ  Distal Palmar Creaseلألصابع ال َّثالثة الزنديَّة ،و 1سم بعيد ًا عن ال َّثنية
ال َّراحيَّة القريبة الـ  Proximal Palmar Creaseللسُّبابة الـ  .Indexوأ َّما في اإلبهام
الـ  ،Thumbفتقع نقطة الحقن مباشر ًة في مستوى ال َّثنية ال َّراحية لقاعدته أ ْم قب َلها بقليل.

مادَّة الحقن:
أستعمل كورتيزوناً مديدَ ال َّتأثير مث َل الـ  Diprofosتفضي ً
ال .يكفي ( 1مل) م َن المادَّة الدَّوائيَّة لكل
إصبع ٍ م َن األصابع األربعة ال َّ
طويلة .بينما ألجأ إلى أكث َر ْ
من ذل َك ( 2مل أحياناً) في عالج التهاب
غمد الوتر القابض ال َّ
طويل لإلبهام الـ .Flexor Pollicis Longus
ي الـ  Synovial Sheathالخاصُّ بقابضة اإلبهام ال َّ
طويلة مستم ٌّر ،يبدأ من مستوى
فالغمد المصل ُّ
ال ُّثلث القاصي الـ  Distal Tierللسَّاعد ،وينتهي بعيد ًا عندَ مر تكز الوتر على قاعدة السُّالميَّة ال َّثانية
الـ  2nd Phalan xلإلبهام .وه َو بذل َك يشكل جوفاً واحد ًا م َّتص ً
ال ،يستطيع ْ
أن يختز َن فائضاً م َن
المادَّة الدَّوائيَّة.
َّ
ي الـ  Synovial Sheathلألوتار القابضة لألصابع األربعة
بالمقابل،
يتجزأ القميص المصل ُّ
ال َّ
طويلة إلى قسمين متمايزين .فهنا َك القسم القريب الـ  Proximal Portionويعرف اصطالحاً
بالقميص المصلي المشترك لألوتار القابضة (أو بالكيسة المصليَّة الزنديَّة) الـ Common Flexor
) Synovial Sheath (Ulnar Bursaويحيط باألوتار القابضة لألصابع الـ Flexor
 Digitorum Tendonsفي راحة اليد وال ُّثلث البعيد م َن السَّاعد .وه َو يجم َع األوتا َر جميعاً في
مسك ٍن واحد .هذا الجزء ه َو بعيدٌ ْ
عن موضوع البحث وغاية الحقن.
وعلى نح ٍو استثنائي ٍ ،يتمادى هذا الجزء بعيد ًا وبصورةٍ مستمرةٍ ال انقطاعَ فيها ليحي َ
ط بالوترين
القابضين للخنصر الـ  Little Fingerفق ْط .لذلكَ ،يجوز حقن كميَّ ٍة إضافيَّ ٍة م َن المادَّة الدَّوائيَّة ها
هنا أيضاً.
وهنا َك الجزء البعيد الـ  ،Distal Portionوينقسم بدوره إلى أربعة قمصا ٍن منفصل ٍة عن بعضها
قميص يستبطن القناةَ اإلصبعيَّ َة الليفيَّ َة الـ Fibrous
ي خاصٌّ بكل وتر ،ك ُّل
البعض.
ٍ
ٌ
قميص مصل ٌّ
َّ
 Flexor Sheathلإلصبع الموافقة .ه َو يبدأ بمستوى الثنية ال َّراحية البعيدة وينتهي عندَ مرتكز
ي ه َو المستهدف في عمليَّة الحقن .وه َو على ما ترو َن
ي اإلصبع ُّ
الوتر تقريباً .هذا القميص المصل ُّ
ضئيل السَّعة ،تكفيه (ا مل) م َن المادَّة الدَّوائيَّة.

طريقة الحقن:
)1
)2
)3
)4

نحضر جيد ًا منطق َة الحقن.
نخضب منطق َة الحقن بمخد ٍر موضعي ٍ ه َو الـ  Lidocaine 1%تفضي ً
ال.
نقحم إبرةَ محقنة الكورتيزون بصورةٍ عموديَّ ٍة تقريباً على محور الوتر المستهدف.
من وصول اإلبرة إلى حدود الوتر المستهدف بال َّتحريك المنفعل لإلصبع الموافقة ثنياً
نتأ َّكد ْ
وبسطاً الـ  .Passive Flexion- Extensionفاهتزاز و/أو دوران المحقنة الـ Syringe

م َع حركة الوتر الـ  Tendon Excursionالمستهدف ه َو دليلنا على بلوغ الهدف.
وأ َّما الحركة ال َّنواسيَّة الواسعة للمحقنة فهي َ مؤش ٌر على استقرار إبرة المحقنة في مادَّة الوتر
المستهدف ،وهذا ما ال نريده .عندَها ،نسحب إبرةَ المحقنة قلي ً
ال ح َّتى تتخامدَ الحركة
ال َّنواسيَّة وتح َّل مح َّلها حرك ٌة اهتزازيَّ ٌة أ ْم دورانيَّ ٌة لطيفة.
ي على َّ
أن الحق َن يتم ُّ
 ) 5بعدَ بلوغ الهدف ،يتم ُّ الحقن بسالس ٍة ودو َن مقاوم ٍة .وهذا دلي ٌل إضاف ٌّ
س في مادَّته.
خار َ
ج مادَّة الوتر المستهدف ولي َ
مالحظة ها َّمة:
يشعر المريض في نهاية عمليَّة الحقن بخدر نهاية اإلصبع الهدف.
ي بل وواجب الحدوث .وه َو ْ
ٌ
من مشعرات صحَّة عمليَّة الحقن.
ه َو
حدث طبيع ٌّ
عاد ًة ما يتالشى هذا ال ُّشعور في أقل من ساعةٍ ،فال نخاف!
.............................................................................................

ت ال َّتالية:
ت أخرى ،أنص ُح بقراءةِ المقاال ِ
في سياقا ٍ
أذيَّات العصبون المحرك العلوي ،الفيزيولوجيا المرضيَّة لألعراض والعالمات السَّريريَّة
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

في األذيَّات الرَّضيَّة لل ُّنخاع الشَّوكي ،خبايا الكيس السُّحائي ..كثيرها طيعٌ وقليلها عصي ٌّ على اإلصالح الجراحي
Surgical Treatments of Trauma tic Injuries of the Spine

مقاربة العصب الوركي جراحيَّ ًا في ال َّناحية اإلليويَّة ..المدخل عب َر ألياف العضلة اإلليويَّة العظمى مقاب َل المدخل ال َّتقليدي
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 الضَّغط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي ،كمونات العمل Action Potentials

وظيفة كمونات العمل والتيَّارات الكهربائيَّة العاملة
في النقل العصبي ،التيَّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents

األطوار ال َّثالثة 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 ة رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائف عقدة رانفيه ،الوظيفة األولى في ضبط معايير الموجة العاملة
وظائف عقدة رانفيه ،الوظيفة ال َّثانية في ضبط مسار الموجة العاملة
وظائف عقدة رانفيه ،الوظيفة ال َّثالثة في توليد كمونات العمل
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

اشتداد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
اتساع باحة 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
S ensory Axons
ال َّتن ُّكس الفاليري ،رؤي ٌة جديدةٌ )Wallerian Degeneration (Innovated Vie w
ال َّتجدُّد العصبيُّ ،رؤي ٌة جديدةٌ ) Neural Regeneration (Innovated View
المنعكسات الشوكيَّة ،المفاهيم القديمة Spinal Reflexe s, Ancient Conceptions
المنعكسات الشَّوكيَّة ،تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception

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

ال ُّروح وال َّنفس ..عَطيَّة خال قٍ وصَنيعة مخلو قٍ
خلق السَّماوات واألرض أكبر من خلق ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ت َّفاحة آدم وضلع آدمَ ،وجهان لصورة اإلنسان.
حــــــــــواء ..هذه
َّ
سفينة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجريد وال َّتنفيذ رحلة ألف عام
هكذا تكلم ابراهيم الخليل
القوة
فقه الحضارات ،بين َّقوة الفكر وفكر َّ
العدَّة وع َّلة االختالف بين م ط َّلقةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفاف
تعدُّد ال َّزوجات وملك اليمين ..المنسوخ اآلجل
ال َّثقب األسود ،وفرضيَّة ال َّنجم السَّاقط
جسيم بار ،مفتاح أحجيَّة الخلق
صبي ٌّ أم بنتٌ ،األمُّ تقرر!
القدم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
حواء َ من ضلع آدمَ ،حقيق ٌة أم أسطورةٌ؟
خلق َّ
شلل الضَّفيرة العضديَّة الوالديُّ Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذيَّات ال َّرضَّيَّة لألعصاب المحيطيَّة ( )1ال َّتشريح الوصفي ُّ والوظيفي ُّ
األذيَّات ال َّرضَّيَّة لألعصاب المحيطيَّة ( )2تقييم األذيَّة العصبيَّة
األذيَّات ال َّرضَّيَّة لألعصاب المحيطيَّة ( )3ال َّتدبير واإلصالح الجراحي ُّ
األذيَّات ال َّرضَّيَّة لألعصاب المحيطيَّة ( )4تصنيف األذيَّة العصبيَّة
دورة Pronator Teres Muscle Arcade
قوس العضلة الكابَّة الم َّ
شبيه رباط Struthers- like Ligament ...Struthers
عمليَّات ال َّنقل الوتري في تدبير شلل العصب الكعبري Tendon Transfers for Radial Palsy

س الوليد (مختصرٌ)
من يقرر جن َ

مسافر! ال َّذكاء الفطريُّ ،اإلنسانيُّ ،واالصطناعيُّ ..بح ٌ
ث في الصفات والمآالت
ثالوث ال َّذكاء ..زاد
ٍ
المعادالت الصفريَّة ..الحداثة ،مالها وما عليها
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
المنعكس الشَّوكيُّ ،فيزيولوجيا جديدةٌ Spinal Reflex, Innovated Physiology
المنعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
لقوة المنعكس Hyperreflexia, Pathophysiology of
المنعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة َّ
Hyperactive Hyperreflex
المنعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة ثنائيَّة الجانب للمنعكس Hyperreflexia,
Pathophysiology of Bilateral - Response Hyperreflex
المنعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّة التساع ساحة العمل Extended Hyperreflex,
Pathophysiology
المنعكس الشَّوكي ُّ االشتداديُّ ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّة للمنعكس عديد اإلستجابة الحركيَّة Hyperreflexia,
Pathophysiology of Multi -Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّة
حواء Adam & Eve, Adam's Rib
حواءَ ،ومن ضلعه كانت َّ
خلق آدم َ وخلق َّ
جسيم بار ،الشَّاهد والبصيرة Barr Body, The Witness

جدليَّة المعنى َّ
والالمعنى
ال َّتدبير الجراحي ُّ لليد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
االنقسام الخلويُّ المتساوي الـ Mitosis
المادَّة الصبغيَّة ،الصبغيُّ ،الجسم الصبغي ُّ الـ Chromatin, Chromatid, Chromosome

المتممات الغذائيَّة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيدةٌ ألجسامنا؟
االنقسام الخلويُّ المنصف الـ Meiosis

فيتامين د  ،Vitamin Dضمانة الشَّباب الدَّائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قليله مفيدٌ ..وكثيره ضا ٌّر جدَّ ًا
َوالمهنة ..شهيدٌ ،من قصص البطولة والفداء
ال َّثقب األسود وال َّنجم ا َّلذي هوى
خلق السَّماوات واألرض ،فرضيَّة الكون السَّديمي الم َّتصل
الجواري الك َّنس الـ Circulating Sweepers

عندما ينفصم المجتمع ..لمن تتجمَّلين هيفاء؟
ال َّتصنيع ال َّذاتي لمفصل المرفق Elbow Auto - Arthroplasty

ال ُّ
طوفان األخير ،طوفان بال سفينة
كَ ْشف ال َمستورَ ..م َع االسم تَكون البدَاية ،فتَكون الهَويَّة خَاتم َة الحكاية
مجتمع اإلنسان! أه َو اجتماع فطرة ،أم اجتماع ضرورة ،أم اجتماع مصلحةٍ؟
عظم الصَّخرة الهوائي ُّ Pneumatic Petrous
خلعٌ والديٌّ ثنائي ُّ الجانب للعصب ال َّزندي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation

حواء
حقيقتان ال تقبل به َّن َّ
إنتاج البويضات غير المل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتاج الن طاف الـ Spermatogenesis

أمُّ البنات ،حقيق ٌة هي َ أمْ هي َ محض ترَّهات؟!
أمُّ البنين! حقيق ٌة لطالما َ
األولين
ظننتها من هفوات َّ
ت وقلي َل بنين
حواء هذه تلد كثي َر بنا ٍ
غلبة البناتَّ ،
حواء هذه تلد كثي َر بني َن وقلي َل بنات
غَ َلبَة البنينَّ ،
حواء هذه يكافئ عديد بنيها عديدَ بنيَّاتها
وال أنفي عنها العد َل أحيان ًا! َّ
المغنيزيوم با ٍن للعظام! يدعم وظيف َة الكالسيوم ،وال يطيق مشاركتَه
ولحواء َ حفظ ال َّتكوين!
آلدم َ فعل ال َّتمكين،
َّ
هَ َذيان المفاهيم ( :)1هَ َذيان االقتصاد
ت ال غنى عنها
المغنيزيوم ( ،)2معلوما ٌ
معالجة تناذر العضلة الكمثريَّة بحقن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

معالجة تناذر العضلة الكمثريَّة بحقن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)( عرضٌ موسَّعٌ)
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

فيروس كورونا المستجدُّ ..من بعد السُّلوك ،عينه على الصفات
هَ َذيان المفاهيم ( :)2هَ َذيان ال َّليل وال َّنهار
كادَت ال َمرأة أ ْن تَلدَ أخاهَا ،قو ٌل صَحيحٌ لك ْن بنكهَةٍ عَربيَّة
متالزمة ال َّتعب المزمن Fibromyalgia

س أفض َل الممكن
طفل األنبوب ،لي َ
ب دائمٌ أمْ امتحا ٌن مستدامٌ؟
الحروب العبثيَّة ..عَذا ٌ
العَقل القيَّاس َوالعَقل المجرد ..في القياس قصورٌَ ،و في ال َّتجريد وصو ٌل
َرار!
الذئب المنفرد ،حي َن يصبح ال َّتوحُّد َمفازةً ال
محض ق ٍ
َ
عالج اإلصبع القافزة الـ  Trigger Fingerبحقن الكورتيزون موضعيَّ ًا
ت أساس ًا أيُّها اإلنسان!
األرض وما يزال ،وأمَّا الجديد فمنكوبه أن َ
ب
َ
وحش فرانكنشتاين الجديد ..القديم نك َ
اليد المخلبيَّة ،اإلصالح الجراحي ُّ (عمليَّة براند)) Claw Hand (Brand Operation

سعاة بريدٍ حقيقيُّون ..ال هواة ترحا ٍل وهجرةٍ
فيروس كورونَا المستَجدُّ (كوفيد  :)19-م ْن بَعد السُّلوك ،عَينه عَلى الصفات
عالمة هوفمان Hoffman Sign

األسْطو َرة ال َحقيقَة الهَر َمة ..شمشون الحكاية ،وسيزيف اإلنسان
ال َّتن ُّكس الفاليري ال َّتالي لألذيَّة العصبيَّة ،وعمليَّة ال َّتجدُّد العصبي
ال َّتص ُّلب ال ُّلويحي ُّ المتعدد :العالقة السَّببيَّة ،بين ال َّتيَّار الغلفاني وال َّتص ُّلب ال ُّلويحي المتعدد؟
ف داخ َل كتلة الورم
الورم الوعائي ُّ في الكبد :االستئصال الجراحي ُّ اإلسعافي ُّ لور ٍم وعائي ٍ كبديٍ عرط ٍل بسبب نز ٍ
المدورة Pronator Teres Muscle Syndrome
متالزمة العضلة الكابَّة
َّ

أذيَّات ذيل الفرس الرَّضيَّة ،مقارب ٌة جراح َّي ٌة جديدةٌ
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

طورات ال َّتالية للجراحة -مقارن ٌة سرير َّي ٌة وشعاعيَّ ٌة
الشَّلل الرُّباعي ُّ ..موجبات وأهداف العالج الجراحي ..ال َّت ُّ
تضاعف اليد والزند Ulnar Dimelia or Mirror Hand

تام للعصب المتوس ط
متالزمة نفق الرسغ تنهي التزا َمها بقطع ٍ ٍ
ورم شوان في العصب ال َّ
ظنبوبي الـ Tibial Nerve Schwannoma

ورم شوان أمام َ العجز Presacral Schwannoma
ميالنوما جلد َّي ٌة خبيث ٌة Malignant Melanoma
ب خلقي ٌّ معزو ٌل ثنائي ُّ الجانب Congenital Thenar Hypoplasia
ضمور إلية اليد بالجهتين ،غيا ٌ

متالزمة الرَّأس ال َّ
طويل للعضلة ذات الرَّأسين الفخذيَّة The Syndrome of the Long Head of Biceps Femoris
مرضيَّات الوتر البعيد للعضلة ثنائيَّة ال ُّرؤوس العضديَّة Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachii
Muscle
حث ٌل وديٌّ انعكاسي ٌّ  Algodystrophy Syndromeتميَّ َز بظهور حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدود القريبة للوذمة الجلديَّة
تصنيع الفك السُّفلي باستخدام الشَّريحة الشَّظويَّة الحرَّة Mandible Reconstruction Using Free Fibula Flap

انسداد الشَّريان الكعبري الحاد غير الرَّضي (داء بيرغر)
إصاب ٌة سليَّ ٌة معزول ٌة في العقد ال َّلمفيَّة اإلبطيَّة Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis

الشَّريحة الشَّظويَّة الموعَّاة في تعويض الضَّياعات العظميَّة المختلطة بذات العظم وال َّنقي
Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc itrant Osteomyelitis

هام في السَّاعد
الشَّريحة الحرَّة جانب الكتف في تعويض ضَياع ٍ جلديٍ ٍ

األذيَّات الرَّضيَّة للضَّفيرة العضديَّة Injuries of Brachial Plexus
أذيَّة أوتار الك َّفة المدورة Rotator Cuff Injury
كيسة القناة الجامعة Choledochal Cyst
آفات ال َّثدي ما حو َل سن اليأس ..نح َو مقاربةٍ أكث َر حزم ًا Peri - Menopause Breast Problems
تقييم آفات ال َّثدي الشَّائعة Evaluation of Breast Problems
آفات ال َّثدي ما حو َل سن اليأس ..نح َو مقاربةٍ أكث َر حسم ًا Peri - Menopause Breast Problems
ت األخرم Subacromial Injection
تدبير آالم الكتف :الحقن تح َ

مجمع البحرين ..برزخٌ ما بي َن َحياتين
ما بعدَ الموت ..وما قب َل ال َّنار الكب َرى أمْ َروضَات الجنَان؟
تدبير التهاب ال ُّلفافة األخمصيَّة المزمن بحقن الكورتيزون Plantar Fasciitis, Cortisone Injection

حقن الكيسة المصليَّة الصَّدريَّة -لوح الكتف بالكورتيزون
Scapulo -Thoracic Bursitis, Cortisone Injection
فيتامين ب ..12مختص ٌر مفيدٌ Vitamin B12
الورم العظمي ُّ العظماني ُّ (العظموم العظمانيُّ) Osteoid Osteoma

( )1قصر أمشاط اليد  : Brachymetacarpiaقص ٌر ثنائي ُّ الجانب ومتناظ ٌر لألصابع الثالثة الزنديَّة
( )2قصر أمشاط اليد  : Brachymetacarpiaقص ٌر ثنائي ُّ الجانب ومتناظ ٌر لألصابع الثالثة الزنديَّة
الكتف المتجمدة ،حقن الكورتيزون داخ َل مفصل الكتف
Frozen Shoulder, Intraarticular Cortisone Injection
مرفق التنس ،حقن الكورتيزون Tennis Elbow, Cortisone injection
ألم المفصل العجزي الحرقفي :حقن الكورتيزون Sacro -Iliac Joint Pain, Cortisone Injection
استئصال الكيسة المعصميَّة ،السَّهل الممتَنع ) Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy
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