
Hama Jul.4-6\2019

Dr. Samir ALSabaa ’s collection



What is the matter ?











تشكل كیسي یمتد من اعلى و ایسر السرة حتى المنطقة االربیة
.عكرة المحتوى, سم9سم و عمق 13یبلغ عرضھ  .عكرة المحتوى, سم9سم و عمق 13یبلغ عرضھ 

سم1,6القسم السفلي نسیجیة القوام مع عدة حجب سمك الجدار 
......

یفضل طبقي محوري..... خراج سلي # 















سنة لبناني راجعني في مشفى 23الصور السابقة لشاب ئكر •
حمص الوطني

نقص شھیة الم ظھر بالمنتصف مع كبر حجم البطن•

الحمى؟• الحمى؟•

تم اجراء الجراحة ووجد عدة خراجات باردة على الفقرتین•

لتر6> احدھا •

تدرن= ارسلت األغشیة للتشریح المرضي و التحري الجرثومي •



new Case• 17\1\2004
• مشفى تدمر



• 12\9\2004
• مشفى تدمر





PFTs in 1\11\2008 !!

داء حاصر خفیف



11-12 \ 1\2009 the same Doctor

فحص بول وراسب
ESRدم بدون 



2009\8وصلني المریض 

كتل اعلى الجدار األیمن للصدرو تحت الترقوة منذ : الشكایة•
!ما یزید عن السنة؟؟

ال شيء آخر•







black comedy !!
something wrong !



سنة عمل حفار موبیلیا دیر عطیة 80المریض ع ع •

أقلع من –سیجارة  20سنة  30دخن –سنة  40مقلع منذ •
دون مرض

وھن عام مع بعض السعال: الشكایة • وھن عام مع بعض السعال: الشكایة •

القصة مریض شخص لھ منذ حوالي السنة ورم خلیة •
متوسطیة بالمثانة و أجري لھ تجریف لمرتین

 BCGوصف لھ عالج حقن بالمثانة ل •







المخبر

 36سرعة تثفل  •
)وحدة55( ارتفاع خمائر كبد بسیط –•

تفاعل السلین سلبي•





الطبقي المحوري

انكماش رئة یمنى لألعلى مع كھوف صغیرة بالقمة •

و ارتشاحات عش النحل •

مع عقیدات دخنیة•



بعد العودة لألدب الطبي

حاالت مشابھة؟؟؟؟؟؟؟؟•

ال یوجد و لكن ذكر حدوث انتشار دموي للسل بعد حقن •
بشكل مبكر بعد التجریف حیث تكون  BCGالمثانة بال 

.األوعیة الدمویة غیر سلیمة.األوعیة الدمویة غیر سلیمة

فإن المریض كان یجب أن یوضع على العالج الدرني كامل•

یوم 20أخذ عالج •

احیل للمركز وأخذ العالج•



رسالة

التعمیم عبر الرابطة خاصة ألطباء الجراحة البولیة•

ضمن المثانة مضاد استطباب  BCGأن حقن •

بحال مریض مثبط مناعیا أو لدیھ نقائل لورم المثانةبحال مریض مثبط مناعیا أو لدیھ نقائل لورم المثانة

!عصیات تصبح فعالة و لیس دواء موضعي ال یمتص ؟



فأطلق  Tuberculosisالتدرن •

م من قبل1839على السل عام •
•  Johann Lukas Schnlein,



Karyكاري مولس  Mullis
..یقود سیارتھ لیالً 

DNAخطرت ببالھ أن یفصل DNAخطرت ببالھ أن یفصل 
..ویصنع منھ نسخ كثیرة

..وفعالً تحققت ھذه الفكرة المبدعة
الكیمیاء،،، \م جائزة نوبل 1993لیقلد  


