
ــار ياسين منصور  د. عمَـّ

 اإلصبُع القافزةُ 

Trigger Finger 

   لإلصبع  ين  القابض  ين  لوترل  Synovial Sheathالقميص  المصليُّ الـ بها  ينتفخ  هيَ حالٌة التهابيٌَّة  

االلتهابيَّة   بيَن الوترين  القابضين     بها فيختلُّ   ،بفعل  الحدثيَّة   ناسب  الحجميُّ  القناة  الل  يفيَّة   والتَّ سعة  

الوتر  .Fibrous Digital Sheathالـ  اإلصبعيَّة    يعيق  حركيََّة  الذي   Tendonsالـ   ين  األمر  

Excursion   َ(:1ل )الشَّك   ؛ انظر  ة  قناال  هذه  داخل 

 

 
 
 (1) الشَّكل

لالقمي  ألصابعِ ُص المصليُّ لألوتاِر القابضةِ 

Synovial Sheath of Flexor Digitorum Tendons 

 
،  Synovial Sheathالغمد  المصليُّ الـ  ويلة  مستمرٌّ  الخاصُّ بقابضة  اإلبهام  الطَّ

ث  القاصي الـ    منيبدأ    ل  ، وينتهي بعيدًا عندَ م ر  Distal Tierمستوى الثُّ  تكز  الوتر  على قاعدة  السُّالميَّة  الثَّانية للسَّاعد 
تَّصاًل، يستطيع  أْن يختزَن    لإلبهام.  xPhalan nd2الـ  ل  جوفًا واحدًا م   فائضًا مَن المادَّة  الدَّوائيَّة.وهَو بذلَك ي شك  

 
أ  القميص  المصليُّ الـ   ، يتجزَّ قابل  ويلة     Synovial Sheathبالم  إلى قسمين   لألوتار  القابضة  لألصابع  األربعة  الطَّ

تمايزين. فهناَك القسم    بالقميص  المصلي   الم شترك  لألوتار   وي عرف  اصطالحًا    Proximal Portionالـ    القريب  م 
نديَّة(    المصليَّة   الكيسة أو ب)القابضة     Common Flexor Synovial Sheath (Ulnar Bursa)الـ  الز  

 في راحة  اليد  والثُّلث  البعيد  مَن السَّاعد.  Flexor Digitorum Tendonsالـ    حيط  باألوتار  القابضة  لألصابع  وي 
 هذا الجزء  هَو بعيدٌ عْن موضوع  البحث  وغاية  الحقن.  وهَو يجمَع األوتاَر جميعًا في مسكٍن واحد.

ٍ اوعلى نحٍو   للخنصر    بالوترين القابضين  يتمادى هذا الجزء  بعيدًا وبصورةٍ م ستمرةٍ ال انقطاعَ فيها لي حيَط  ،  ستثنائي 
 ها هنا أيضًا.  . لذلَك، يجوز  حقن  كميَّةٍ إضافيَّةٍ مَن المادَّة  الدَّوائيَّة فقطْ   Little Fingerالـ 

 
ر   6عفوًا أْم بالعالج  الدَّوائي   بعدَ زمٍن قدْ يصل  إلى )قدْ تزول  الحالة  االلتهابيَّة   ( أسابيع. وقدْ يتطوَّ

سلباً   المثنية    فت حتبَس  االلتهاب   واالنبساط    Flexed Fingerالـ    اإلصبع   مدُّد   التَّ عليها   ويتعذَّر  

 .دوَن جهٍد أْم مساعدة  Extensionالـ  

تيبة  أساس  اآلفة. وكثيرًا ما ت عتمد  مضادات    بتخفيف  الجهود   زة  القاف  عالج  اإلصبع  ت    االلتهاب  غير    الرَّ

نات  األلم   Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugsالستيروئيديَّة  الـ    Painالـ    وم سك  



Killers.   إالَّ بحقن  الكورتيزون الـ داخَل  Cortisone Injectionبيدَ أنَّ النُّجعَة ال تكون  عادًة 

، أقد  م  لكم تالياً طريقَة الحقن  الم ثلى في عالج  هكذا حاالت:  القميص  المصلي   الم لتهب.  لهذا كل  ه 

 نقطة  الحقن:

. هيَ   Palmفي راحة  اليد  الـ  الحقن  تكون  نقطة   فوَق الوتر  الم ستهدف  نية   في مستوى الثَّ م باشرًة 

احيَّة  القاصية  الـ  ، و Distal Palmar Creaseالرَّ نديَّة  نية   سم بعيدًا عن  الثَّ  1لألصابع  الثَّالثة  الز  

القريبة   احيَّة   الـ    Proximal Palmar Creaseالـ    الرَّ اإلبهام  Indexللسُّبابة   في  وأمَّا   . 

نية  الرَّ  ، فتقع  نقطة  الحقن  مباشرًة في مستوىThumbالـ    .أْم قبَلها بقليل  قاعدت هلحية   االثَّ

:  مادَّة  الحقن 

التَّأثير  مثَل الـ  أستعمل    كل   مل( مَن المادَّة  الدَّوائيَّة  ل 1تفضياًل. يكفي )  Diprofosكورتيزوناً مديدَ 

أحياناً( في عالج  التهاب   مل  2. بينما ألجأ  إلى أكثَر مْن ذلَك )إصبعٍ مَن األصابع  األربعة  الطَّويلة

 .Flexor Pollicis Longus الـ  غمد  الوتر  القابض  الطَّويل  لإلبهام  

،  Synovial Sheathفالغمد  المصليُّ الـ  مستوى  منيبدأ   الخاصُّ بقابضة  اإلبهام  الطَّويلة  مستمرٌّ

ث  القاصي الـ   ل  ، وينتهي بعيدًا عندَ م ر  Distal Tierالثُّ تكز  الوتر  على قاعدة  السُّالميَّة  الثَّانية   للسَّاعد 

م تَّصاًل، يستطيع  أْن يختزَن   لإلبهام.  xPhalan nd2الـ   ل  جوفاً واحدًا  ي شك   مَن وهَو بذلَك  فائضاً 

 المادَّة  الدَّوائيَّة.

الـ   المصليُّ  القميص   أ   يتجزَّ األربعة   Synovial Sheathبالم قابل ،  لألصابع   القابضة   لألوتار  

وي عرف  اصطالحاً   Proximal Portionالـ   القريب  إلى قسمين  م تمايزين. فهناَك القسم   الطَّويلة  

نديَّة(    المصليَّة    الكيسة  أو ب)بالقميص  المصلي   الم شترك  لألوتار  القابضة     Common Flexorالـ  الز  

Synovial Sheath (Ulnar Bursa)   لألصابع  وي القابضة   باألوتار    Flexorالـ    حيط  

Digitorum Tendons  .لث  البعيد  مَن السَّاعد وهَو يجمَع األوتاَر جميعاً في  في راحة  اليد  والثُّ

 هذا الجزء  هَو بعيدٌ عْن موضوع  البحث  وغاية  الحقن. مسكٍن واحد.

ٍ اوعلى نحٍو   بالوترين  يتمادى هذا الجزء  بعيدًا وبصورةٍ م ستمرةٍ ال انقطاعَ فيها لي حيَط ،  ستثنائي 

ها   . لذلَك، يجوز  حقن  كميٍَّة إضافيٍَّة مَن المادَّة  الدَّوائيَّة  فقطْ   Little Fingerالـ   للخنصر    القابضين  

 هنا أيضاً.

ها م نفصلةٍ  ينقسم  بدوره  إلى أربعة  قمصانٍ و  ،Distal Portionالـ   البعيد   وهناَك الجزء    عن بعض 

 Fibrousالـ    الل  يفيَّةَ   كلُّ قميٍص يستبطن  القناةَ اإلصبعيَّةَ   ،قميٌص مصليٌّ خاصٌّ بكل   وتر  البعض.

Flexor Sheath    احية  البعيدة  وي الموافقة. هوَ  لإلصبع نية  الرَّ نتهي عندَ م رتكز   يبدأ  بمستوى الثَّ

وهَو على ما تروَن   .القميص  المصليُّ اإلصبعيُّ هَو الم ستهدف  في عمليَّة  الحقن  هذا    تقريباً. الوتر  

 مَن المادَّة  الدَّوائيَّة. (ا مل)تكفيه   ، عة  السَّ  ضئيل  

  الحقن :طريقة   

ر  جي  دًا منطقَة الحقن.ن   (1  حض  

ب   (2    تفضياًل.  Lidocaine 1%منطقَة الحقن  بم خد  ٍر موضعي ٍ هَو الـ    ن خض  

حقنة  الكورتيزون نقحم  إبرةَ (3  بصورةٍ عموديٍَّة تقريباً على محور  الوتر  الم ستهدف.  م 

ثنياً    التَّحريك  الم نفعل  لإلصبع  الموافقة  الم ستهدف  بنتأكَّد  مْن وصول  اإلبرة  إلى حدود  الوتر    (4

حقنة  الـ  و/أو دوران    . فاهتزاز  Passive Flexion- Extensionالـ  وبسطاً     Syringe الم 

https://youtu.be/u9XE9On6uqY


حركة   الهدف.  Tendon Excursionالـ    الوتر    مَع  بلوغ   على  نا  دليل  هَو   الم ستهدف  

حقنة  في مادَّة  الوتر  وأمَّا الحركة    النَّواسيَّة  الواسعة  للمحقنة  فهيَ مؤش  ٌر على استقرار  إبرة  الم 

م   ،الم ستهدف   الحركة    اوهذا  حتَّى تتخامدَ  قلياًل  حقنة   الم  نسحب  إبرةَ  عندَها،  ن ريد ه.  ال 

ها حركٌة اهتزازيٌَّة أْم دورانيٌَّة لطيفة.  النَّواسيَّة    وتحلَّ محلَّ

، يتمُّ الحقن    بعدَ  (5    يتمُّ الحقنَ  أنَّ  وهذا دليٌل إضافيٌّ على  .دوَن مقاومةٍ و بسالسةٍ  بلوغ  الهدف 

 وليَس في مادَّت ه.  ر  الم ستهدف  تخارَج مادَّة  الو

 :هامَّة   مالحظة  

بخدر  نهاية  اإلصبع  الهدف.  يشعر  المريض  في نهاية  عمليَّة  الحقن  

ة  عمليَّة  الحقن.  . الحدوثوواجب  هَو حدٌث طبيعيٌّ بل  صحَّ شعرات    وهَو مْن م 

 !نخاف  قل   من ساعةٍ، فال أعادًة ما يتالشى هذا الشُّعور  في  

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

 الية:في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءةِ المقاالِت التَّ 

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضيَّة  لألعراض  والعالمات  السَّريريَّة   أذيَّات  العصبون  الم حر  

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ها طي  عٌ وقليل ها عصيٌّ على اإلصالح  الجرا يَّة  للنُّخاع  الشَّوكي  ، خبايا الكيس  السُّحائي  .. كثير  ض   حي   في األذيَّات  الرَّ

tic Injuries of the SpineSurgical Treatments of Trauma 

 
قليدي   لتَّ مقاربة  العصب  الوركي   جراحيًَّا في النَّاحية  اإلليويَّة..  المدخل  عبَر ألياف  العضلة  اإلليويَّة  العظمى مقابَل المدخل  ا

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approaches Gluteal -ransT 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الضَّغط  العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 ائيَّة  العاملةوظيفة  كمونات  العمل والتيَّارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّارات  الكهربائية العاملة

 
الثة  للنقل العصبي     األطوار  الثَّ

 
 ل المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة 

 
انية في   ضبط  مسار الموجة  العاملة وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الثَّ

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الثَّ

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعي ة )مفهوم جديد( 

 
 The Spinal Injury, Theأذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث 

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 
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 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات  ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابة  الحركيَّة  العديدة للمنعكس الشوكي 

 
 التنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ة

Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves its 

ensory AxonsS 

 
 w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّس  الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّد  العصبيُّ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكسات  الشوكيَّة ، المفاهيم  القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الشَّوكيَّة ، تحديث  المفاهيم 

 
جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي    خ لقت  المرأة  من ضلع الر 

 
ر  جن جل يد عيالمرأة  تقر    !َس وليدها، والر 

 
.. عَطيَّة  خالقٍ وصَنيعة  مخلوقٍ  وح  والنَّفس   الرُّ

 
 خلق  السَّماوات  واألرض  أكبر  من خلق  النَّاس.. في المرامي والداَلالت

 
لع  آدمَ، وجهان لصورة  اإلنسان.   ت فَّاحة آدم وض 

 
اء .. هذه  حــــــــــوَّ

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريد  والتَّنفيذ رحلة ألف  عام

 
  هكذا تكل م ابراهيم  الخليل

 
ة  ة  الفكر  وفكر  القوَّ ، بين قوَّ  فقه  الحضارات 

 
ة  االختالف بين م طلَّقةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفاف لَّ دَّة  وع   الع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل    تعدُّد  الزَّ

 
 سَّاقط  الثَّقب  األسود ، وفرضيَّة  النَّجم  ال

 
 ج سيم  بار، مفتاح  أحجيَّة  الخلق  

 
ر !  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ت قر  

 
 القدم  الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلع  آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلق  حوَّ

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلل  الضَّفيرة  العضديَّة  الوالديُّ 

 
ضَّ  ( التَّشريح  الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) يَّة  لألعصاب  المحيطيَّة األذيَّات  الرَّ

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( تقييم  األذيَّة  العصبيَّة 2) األذيَّات  الرَّ

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( التَّدبير  واإلصالح  الجراحيُّ 3) األذيَّات  الرَّ

 
ضَّيَّة  لألعصاب  المحيطيَّة   ( تصنيف  األذيَّة  العصبيَّة 4) األذيَّات  الرَّ

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلة  الكابَّة  الم دوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّات  النَّقل  الوتري   في تدبير شلل  العصب  الكعبري   

 
ر  جنَس الوليد )م ختصٌر(  من ي قر  
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فات  والمآالت   .. زاد  مسافٍر! الذَّكاء  الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص    ثالوث  الذَّكاء 

 
فريَّة .. الحداثة ، مالها وما عليها  المعادالت  الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكس  الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ة  المنعكس 1الم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   Hyperreflexia, Pathophysiology of(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Hyperactive Hyperreflex 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة  ثنائيَّة  الجانب  للمنعكس 2الم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

eflexResponse Hyperr -Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  الت  ساع  ساحة  العمل 3الم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركيَّة  4الم نعكس  الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَّة  األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة 1الرَّ

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضيَّة 2الرَّ  (، الفرضيَّة  الثَّ

 
اء   ه كانت حوَّ اءَ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدمَ وخلق  حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessجسيم  بار، الشَّاهد  والبصيرة  

 
معنى  جدليَّة  المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبير  الجراحيُّ لليد  المخلبيَّة 

 
ـ   Mitosisاالنقسام  الخلويُّ الم تساوي ال

 
ب بغيُّ الـ المادَّة  الص   بغيُّ، الجسم  الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeغيَّة، الص  

 
مات  الغذائيَّة  الـ   ، هل هي حقًَّا مفيدةٌ ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم تم  

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الم نص  

 
 ، ضمانة  الشَّباب  الدَّائمD Vitaminفيتامين د 

 
ه  ضارٌّ جدَّاً Vitamin B6 6فيتامين ب ه  مفيدٌ.. وكثير   ، قليل 

 
 َوالمهنة .. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء

 
 الثَّقب  األسود  والنَّجم  الَّذي هوى

 
، فرضيَّة  الكون  السَّديمي   الم تَّصل    خلق  السَّماوات  واألرض 

 
ـ الجواري الك نَّس    Circulating Sweepersال

 
م  المجتمع .. لمن تتجمَّلين هيفاء ؟  عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيع  الذَّ

 
وفان  األخير ، طوفان  بال سفينة   الطُّ

 
كاية  .. َمَع االسم  تَكون  الب دَاية ، فتَكون  الهَويَّة  َخات مَة الح   كَْشف  الَمست ور 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهَو اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحةٍ؟

 
 Pneumatic Petrousعظم  الصَّخرة  الهوائيُّ 

 
ندي     Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلعٌ والديٌّ ث نائيُّ الجانب  للعصب  الزَّ

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به نَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاج  الب ويضات  غير  الم لقَّحات الـ 

 
ـ   Spermatogenesisإنتاج  الن  طاف  ال
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هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هيَ أمْ هيَ محض  ت رَّ

 
لينأمُّ البن  ين! حقيقٌة لطالما َظننت ها من هفوات  األوَّ

 
اء  هذه  تل د  كثيَر بناٍت وقليَل بنين بة  البنات، حوَّ ل   غ 

 
اء  هذه  تل د  كثيَر بنيَن وقليَل بنات َلبَة  البنين، حوَّ  غَ

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديدَ ب نيَّات ها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظام ! يدعم  وظيفَة الكالسيوم، وال يطيق  مشاركتَه

 
اءَ حفظ  التَّكوين!  آلدمَ فعل  التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: هََذيان  االقتصاد1هََذيان  المفاهيم )

 
 معلوماٌت ال غنى عنها(، 2المغنيزيوم )

 
 م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسَّعٌ(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عين ه  على الص    فيروس  كورونا الم ستجدُّ.. من بعد  السُّلوك 

 
 (: هََذيان  اللَّيل  والنَّهار2هََذيان  المفاهيم )

 
 المَرأة  أْن تَل دَ أخاهَا، قوٌل صَحيحٌ لكْن بنكهَةٍ عَربيَّة كادَت  

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  التَّعب  المزمن 

 
 طفل  األنبوب ، ليَس أفضَل الم مكن  

 
 الح روب  العبثيَّة .. عَذاٌب دائمٌ أمْ ا متحاٌن م ستدامٌ؟

 
د .. في الق ياس  قص وٌر، َوفي التَّجريد  وص ولٌ   العَقل  القيَّاس  َوالعَقل  الم جر  

 
د  مَفازةً ال محَض قَراٍر!  الذ  ئب  الم نفرد ، حيَن ي صبح  التَّوحُّ

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأمَّا الجديد  فمنكوب ه  أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!  وحش  فرانكنشتاين الجديد .. القديم  نكَب األرَض وما يزال 

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليد  المخلبيَّة ، اإلصالح  الجراحيُّ )عمليَّة  براند(

 
  حقيقيُّون.. ال هواة  ترحاٍل وهجرةٍسعاة  بريدٍ 

 
دُّ )كوفيد  ونَا الم ستَج  فات  19-فيروس  كور  ، عَين ه  عَلى الص    (: مْن بَعد  السُّلوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
َمة .. شمشون  الحكاية ، وسيزيف  اإلنسان   سْطوَرة  الَحق يقَة  الهَر   األ 

 
 التَّنكُّس  الفاليري التَّالي لألذيَّة  العصبيَّة ، وعمليَّة  التَّجدُّد  العصبي   

 
ويحي   الم تعد  د؟ ويحيُّ الم تعد  د : العالقة  السَّببيَّة ، بين التَّيَّار  الغلفاني   والتَّصلُّب  اللُّ  التَّصلُّب  اللُّ

 
 االستئصال  الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورٍم وعائي ٍ كبدي ٍ عرطٍل بسبب  نزٍف داخَل كتلة  الورم الورم  الوعائيُّ في الكبد :

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلة  الكابَّة  المدوَّ

 
يَّة ، مقاربٌة جراحيٌَّة جديدةٌ ض    أذيَّات  ذيل  الفرس  الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach   

 
باعيُّ  رات  التَّالية  للجراحة ..الشَّلل  الرُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  -موجبات  وأهداف  العالج  الجراحي  .. التَّطوُّ

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز  

 
طم تال سغ  تنهي التزاَمها بقطعٍ تام ٍ للعصب  المتوس    زمة  نفق  الر  

 
ـ   Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظَّنبوبي   ال
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  Presacral Schwannoma   ورم  شوان أمامَ العج ز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضمور  إلية  اليد  بالجهتين، غياٌب خلقيٌّ معزوٌل ثنائيُّ الجانب 

 
أسين الفخذيَّة   ويل  للعضلة  ذات  الرَّ أس  الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Biceps Femorisم تالزمة  الرَّ

 
ؤوس  العضديَّة    Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachiiمرضيَّات  الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائيَّة  الرُّ

Muscle 

 
 تميََّز بظهور  حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدود  القريبة  للوذمة  الجلديَّة  Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  يٌّ انعكاسيٌّ 

 
ة  Mandible Reconstruction Using Free Fibula Flapتصنيع  الفك   السُّفلي   باستخدام  الشَّريحة  الشَّظويَّة  الح رَّ

 
ي   )داء  بيرغر( ض    انسداد  الشَّريان  الكعبري   الحاد   غير  الرَّ

 
ل  يٌَّة معزولٌة في العقد  اللَّمفيَّة  اإلبطيَّة    Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة س 

 
 النَّقي   العظم  والشَّريحة  الشَّظويَّة  الم وعَّاة  في تعويض  الضَّياعات  العظميَّة  الم ختلطة  بذات  

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ة  جانب  الكتف  في تعويض  ضَياعٍ جلدي ٍ هام ٍ في السَّاعد   الشَّريحة  الح رَّ

 
  Injuries of Brachial Plexusاألذيَّات  الرَّضيَّة  للضَّفيرة  العضديَّة  

 
 Rotator Cuff Injuryأذيَّة  أوتار  الكفَّة  الم دو  رة  

 
 Choledochal Cystيسة  القناة  الجامعة  ك

 
.. نحَو م قاربةٍ أكثَر حزمًا   Menopause Breast Problems -Periآفات  الثَّدي ما حوَل سن   اليأس 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييم  آفات  الثَّدي الشَّائعة  

 
.. نحَو م قاربةٍ أكثَر حسمًا   Menopause Breast Problems -Periآفات  الثَّدي ما حوَل سن   اليأس 

 
: الحقن  تحَت األخرم    Subacromial Injectionتدبير  آالم  الكتف 

 
 برزخٌ ما بيَن َحياتين البحرين .. مجمع  

 
؟ نَان  .. وما قبَل النَّار  الك بَرى أمْ َروضَات  الج   ما بعدَ الموت 

 
 Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبير  التهاب  اللُّفافة  األخمصيَّة  الم زمن  بحقن  الكورتيزون 

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون  -حقن الكيسة  المصليَّة  الصَّدريَّة 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. م ختصٌر م فيدٌ 12فيتامين ب

 
  Osteoid Osteomaالورم  العظميُّ العظمانيُّ )العظموم  العظمانيُّ(

 
نديَّة  Brachymetacarpia :( قصر  أمشاط  اليد 1)  قصٌر ثنائيُّ الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
نديَّة  Brachymetacarpia :( قصر  أمشاط  اليد 2)  قصٌر ثنائيُّ الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
 الكتفالكتف  الم تجم  دة، حقن  الكورتيزون داخَل مفصل  

Frozen Shoulder, Intraarticular Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroحقن  الكورتيزونألم  المفصل  العجزي   الحرقفي : 

 
 Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy(استئصال  الكيسة  المعصميَّة ، السَّهل  الم متَن ع  
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