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ة  أسين الفخذي  الر   ذات   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   تالزمة  م    
The Syndrome of the Long Head of Biceps Femoris  

 

 Nerve Compression  الـة  انضغاطي   ة  عصبي   متالزمة   هي   ة  الفخذي   أسين  الر   ذات   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   متالزمة  

Syndrome   الـالوركي   العصب   تخص  Sciatic Nerve   لوتر  ل ة  الخلفي   الفخذ   وناحية   اإللية   ناحية   ه  مجاورت   بسبب 

. الوركي   العصب   خرى أللم  األ نسبًة إلى األسباب   الحدوث   قليلة   متالزمة   هي   ة.أسين الفخذي  الر   ذات   للعضلة   ويل  الط  

 ة  الكمثري   العضلة   ومتالزمة   Disc Herniation  الـة  بي  الل   واة  الن   فتق   خلف   داً بعي الحدوث   نسب  تأتي في 

  .Piriformis Syndrome الـ

 الفخذ   ناحية   األلم   هو   ة  العصبي   المتالزمة   في هذه   األبرز   العرض   ة.العضلي   البنية   متين   ياضي  شاب  ر عند   هانصادف  

 ماوتأتي رب   ،ثابتة   غير   الوركي   العصب   في باحة   ة  ي  الحس   االضطرابات  في المشي.  وصعوبة   اً قمتراف ة  الخلفي  

 من المتالزمة. مة  المتقد   في المراحل  

 كثيرة   أدراج   كصعود  ين فلي  رفين الس  الط   عضالت  د ا  جهبإ مرتبطةً  محتملةً  خفيفةً  ة  ريري  الس   األعراض   ، تكون  بدايةً 

 يزول  ة. الحرفي   المهن   وبعض   ياضات  الر   ه بعض  ب  تطل  الذي ت األمر   ؛والوقوف   القرفصاء   جلوس  ل عديد   ناوب  ت أو

 هذه   تستمر   .Muscle Cramp  الـالعضلي   ج  شن  الت   بألم   شكواه   المريض   يصف  احة. كثيرًا ما الر   عفوًا عند   األلم  

شديدًا  األلم   يصبح   إذ  . قتامةً  أكثر   آخر   منحىً  تأخذ   أن   قبل   صعودًا وهبوطاً زمناً  دة  ترد  لم  ا طيفة  ها الل  بصورت   األعراض  

 .كذلك والمشي هوض  الن   من   المريض   ، يمنع  احة  الر   ى عند  ًا حت  مستمر  

 ة  العصبي   بالمتالزمة   كأن  و .هاقال  من ع المتالزمة   طلق  أ ة  الخلفي   خذ  الف ناحية   بسيط   رض   ة  قص   المريض   يذكر   غالبًا،

 في العضلة   شديداً  تقل صاً  ض  الر   حدث  ي  . احية  على الن   ض  لها الر   ره  وف   مشؤوم   طلق  م   لعامل   ب  وترق   كمون   في حالة  

 .الوركي   لعصب  على ا اغط  ها الض  فعل   ضاعف  ت  بدورها  وهذه   ،أساساً  زة  تحف  الم   ة  خذي  الف ؤوس  الر   ثنائية  

 ها الطويل  بة؛ رأس  تصل  الم   ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   العضلة   مطرقة   بين  محشورًا  الوركي   ، يغدو العصب  تيجة  بالن  

 ي  عضل تقل ص   هامفردات   ،Vicious Circle  الـسوء   دائرة   هي   باألمام. لد  الص   الفخذ   عظم   وسندان   تحديدًا، في الخلف  

 متناوبة. األخرى وبصورة   وتفاقم   وجود   في اهأحد   ب  يتسب   عصبي   م  ألو

 للمتالزمة   القليلة   الحدوث   ونسبة   ، ال تتناسب  كثيرة   في أحايين   ، وشديدة  رة  متكر   ة  الخلفي   الفخذ   على ناحية   ضوض  الر  

 في بنيان   تشريحي   تباين   وجود   يطرح   الكثير   اآلخر   دون   القليل   البعض   عند   ة  العصبي   المتالزمة   . حدوث  ة  العصبي  

 هذا البعض   بين   الوركي   العصب   في مسار   اختالف  و/أو  ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ي  ثنائ للعضلة   ويل  الط   أس  الر   وشكل  

 .الم عافى الكثير   وذاك  الم صاب  

كر  ي  القريب   رتكز  من الم  كثيرًا  ًا واقترب  أنسي   الوركي   فيها العصب   انحرف  التي  الحاالت   بعض   ي  ب  الط   األدب   ذ 

 ة  اإلسكي   على الحدبة   ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  للر   Proximal Insertion الـ

يبدو تخريشًا  على ما ب  سب  ي   د  ق للعضلة   ويل  الط   أس  والر   العصب   بين    البغيض  هذا الجوار  . Ischial Tuberosity الـ

 (.1) كلالش   انظر  ؛ ركي  الو التهابًا في العصب   من ثم  و

 ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  نائي  ث   للعضلة   ويل  الط   أس  للر   األمامي   طح  الس   الوركي   العصب   ، يعانق  ة  الخلفي   الفخذ   في ناحية  

 .ه  ووحشي   إلى أسفله   الوركي   إلى العصب   سبة  بالن   األعلى واألنسي   من   مائلة   بصورة   هذا األخير   انتقال   عند  

ما أحده   ينزلق   بحيث   ه  بينهما على أتم   ناغم  الت   ، ويكون  وثيرًا حانيًا على العصب   للعضلة   األمامي   طح  الس   عادًة، يكون  

 المفروضة   السة  بالس   كبة  والر   ني في مفصلي الورك  والث   البسط  حركتا  ، تتم  تيجة  وكياسة. بالن   بنعومة   على اآلخر  

 (.2) كلالش   انظر   ؛منطقاً 



 
 (1كل )الش  

 الم دان   الجوار  
 hoodrNeighbo Condemned 

 
 كثيرًا إن  اقترب   Sciatic Nerveالـ  الوركي   العصب   ي خطئ   

 .Long Head of Biceps Femorisالـ  ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر  من  
 .ة  أسين الفخذي  الر   ذات   للعضلة   ويل  الط   الوتر   ى على حرمة  يتعد  و الوركي   قد  يفعل ها العصب  ف

 ه.، يوجع  على العصب   الوتر   خيل.  يضغط  مع هذا الد   ال يتساهل   قاس   صلب   الوتر   لكن  
  رتيب  على الت   Knee Jointالـ  كبة  والر   Hip Jointالـ  في مفصلي الورك   والبسط   حركتي العطف   تواتر  

 .على العصب   للوتر   ش  خر  الم   الفعل   على تعزيز   يعمل  
 ها.عناصر   بكل   ة  االنضغاطي   ة  العصبي   تالزمة  الم   س  ، تتأس  من  الز   مرور  وهكذا وب

 
 

 

 
 (2كل )الش  

 ة  الخلفي   الفخذ  و اإللية   منطقة   ،الوركي   العصب  
Region Femoral Posterior & Region ealGlut, veNer Sciatic 



 
 Gluteus Maximus Muscle الـ العظمى ة  اإلليوي   للعضلة   ة  فلي  الس   ة  اعتبارًا من الحاف  
ذفت     (،ة  شريحي  الت   ومجاوراته   العصب   إلظهار   سم  الر   من   )ح 
 ة.الخلفي   الفخذ   ناحية   ليدخل   اإللية   ناحية   ي  وركال العصب   يغادر   

 .ة  الفخذي   ؤوس  الر  ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   الخلف   من   ه  يصالب   ة  شاقولي   بعيدًا بصورة   العصب   يهبط  
 .له   سبة  ًا بالن  وحشي  موقعًا  ها يأخذ  ، بعد  من العصب   إلى األنسي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   بدايًة، يكون  

 الطري   حمي  الل   العضلة   دًا جسم  جي   العصب   ة. يحتمل  هام   لمسافة   ها العصب  تحت   تخفي العضلة  
 كما سنرى تاليًا. وجدت   في حال   القاسية   ة  يفي  الل   األشرطة   ل  تحم   عليه   بينما يشق   

 
 

بعيدًا  ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   من   يفي  الل   الجزء   يمتد   أحيانًا أن   يحدث   ،نادر   وبشكل   بالمقابل  

 يصبح  ًا طري  وثيرًا  تنافرًا، وما كان   تناغمًا يصبح   ما كان  ها، عند   .تقريباً  الفخذ   إلى منتصف   قد تصل   مختلفة   ولمسافة  

يفي ة   األلسنة   تمارس   حيث   .مؤذيًا للعصب   قاسياً   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   الم هاجرة  بعيدًا في جسم   الل 

 على العصب   العضلة   ه  الذي تمارس   األثر   هذا ز  يتعز  بها.  لتحف  الم   الوركي   لعصب  على ازمنًا م  فعاًل قاطعًا  ة  الفخذي  

ز  ، تماماً كبة  في الر   و/أو بسط   ثني في الورك   حركة   كل   عند  ها أمام   نسل  الم    يستبيح  خيط   ه  الذي يمارس   األذى كما يتعز 

ابون  أو   قطعةً  بدة   من  الص   (.3) الش كل انظر   ؛ذهابًا وإي اباً  الز 

 

 
 (3كل )الش  

 اليمنى ة  الخلفي   الفخذ   ناحية  ، ة  جراحي   مشاهدة  
Region alFemor steriorPo, View Operative -Per 

 
 على بطنه. مستلق   المريض  

 ة.الخلفي   الفخذ   لناحية   ط  المتوس   لث  للث   ط  المتوس   على الخط   الجراحي   ق  الش  
 اح(. الجر   ط  ملق ي شير  حيث  ) الفخذ   ى منتصف  بعيدًا حت   ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   من   يفي  الل   الجزء   امتداد   نالحظ  
 مباشرًة العصب   وجاورت   العضلة   جسم  في عميقًا  انتشرت   عديدة   ة  ليفي   إلى أشرطة   اه  تعد   ، بل  العضلة   على سطح   يفي  الل   سيج  الن   وجود   لم يقتصر  

 ،الوركي   طواًل فعاًل ضاغطًا على العصب   تمادية  الم   ة  يفي  الل   األشرطة   هذه   مارست  .  الوركي  
 ة. االنضغاطي   ة  العصبي   تالزمة  الم   هذه  ل الث اني األساس   وهو  

 

 الخاص( األرشيف   )من  

 
 

  

ويلُ  أُس الطَّ  الرَّ

ؤوِس الفخذيَّة ِة الرُّ  لُثنائيَّ

Long Head of 

Biceps Femoris   ليفيَّة   أشرطة 

 جسَم العضلة تغزو

Fibrous Bands invade 

the Muscle Body 



 ة  الخالص

 الوركي   يعاني فيها العصب   ة  انضغاطي   ة  عصبي   متالزمة   هي   ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   متالزمة  

 العصب   أللم   من  الز   مرور   مع   س  ؤس  ي   مزمن   تخريش   فعل  من  ة  الخلفي   الفخذ   و/أو ناحية   ة  فلي  الس   اإللية   في ناحية  

 الفخذ   في ناحية   ع  يتوض   محتمالً  اً جهدي   األلم   يكون   بدايًة،ف. ينخاص   ع  وتوض   بمواصفات   لكن   ،Sciatica  الـالوركي  

 ج  شن  الت   بألم   المريض   . يصفه  الحركةمن  المريض   ًا، شديدًا، يمنع  مستمر   ليصبح   من  الز   مرور  ع م األلم   ر  ة. يتطو  الخلفي  

 ة.العصبي   ة  من األذي   مة  المتقد   المراحل    عن  إال   ة  ي  الحس   األعراض   . تغيب  العضلي  

 يقترب   ًا بحيث  أنسي   الوركي   العصب   مسار   ، انحراف  ل  األو   عاملين اثنين. العامل   Etiology  الـات  ببي  في الس   ز  نمي  

 في مسار   طفيف   انحراف   هنا عن   نتكّلم   ؛ أي  ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  للر   القريب   رتكز  الم   من  

يفي   البنية   اني، تطاول  الث   العامل  . العصب    انحراف   عن   ث  نتحد   ، أي  العضلة   جسم   على حساب  دًا بعي ويل  الط   للوتر   ة  الل 

 الوتر.  بنيوي  في تشريح  

 ويل  الط   أس  الر   من   كثيراً  واقترب   العصب   فيها مسار   انحرف   قليلة   ة  سريري   ذكرًا لحاالت   ي  ب  الط   في األدب   نجد  

 يفي  الل   القسم  بعيدًا فيها  استمر   واحدة   ة  سريري   وصفًا ولو لحالة   فيه   جد  أ لم  ، بالمقابل   . ةالفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة  

 مباشر   بتماس  ، ووثخينة   عديدة   ة  ليفي   ألسنة   بوساطة   ، مباشرًة و/أوة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   من  

 األلسنة   هذه   ، تخط  كبة  والر   الورك   في المفصلين المجاورين الحركة   وب  تناوب ،من  مع الز   .أمام ه   الوركي   العصب   مع  

 .الوظيفي   العجز   ويكون   األلم   فيكون   الوركي   في العصب  أثرًا عميقًا  ة  يفي  الل  

 تطاول  فما.  مع شخص  وما  في مكان   وثالثةً  ثانيةً  الحدوث   ة  ًا إمكاني  منطقي   يفرض   واحدة   ة  لمر   ، الحدوث  أقول   أخيراً 

 من   مختلفة   سماكات   مع وجود   الفخذ   ى منتصف  حت   ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   من   يفي  الل   القسم  

ة  في  ة  يفي  الل   األشرطة    عين   رصدته  ، ه  خلف من الوركي   العصب   مع   مباشر   ها في تماس  ، بعض  ةحمي  الل   العضلة   ماد 

  .(3) كلالش   انظر ؛المطالعة ههنا في هذه   قته  ووث   اح  الجر  

د   ة  عضلي   بنية  بو سنةً  18  الـبعمر   شاب   المريض    ، طاعن   من  الخلف  الفخذ   منتصف   شديد   شكا من ألم  رة. متطو  ج 

اني انتشار   يك  له   ، ولم  ةً ي  حس   واضطرابات   األلم   يترافق   . لم  العضلي   ج  شن  الت   كألم    المريض   يذكر  . باالت جاه  القاصي أم  الد 

 كما وصفت   ها القاتم  بطيف   ة  ريري  الس   وحة  الل   ها، تسارعت  . بعد  م عتدل   لرض   ة  الخلفي   الفخذ   فيها ناحية   ضت  تعر   مناسبةً 

 .المحاوالت   غزارة   رغم   هدئة  للت   لها وسيلةً  عرف  ي أن   سابقًا دون  

 الفخذ   لناحية   ط  المتوس   لث  في الث   الواقع   في جزئه   الوركي   العصب   على معاناة   ة  ريري  الس   الموجودات   جميع   ت  دل   

 اق  الس   لرفع   أدنى محاولة   المشي وعند   عند   ة  الخلفي   الفخذ   ناحية   على منتصف   بعنف   المريض   يقبض   إذ   ة.الخلفي  

إيجابي ًة  فقد  بدت  العالمة  المذكورة   . Straight Leg Raise Test ((Laseque' Sign الـ  )عالمة  الزك(مدودة  الم  

ة، قريبةً   عند   ي ةً إيجاب Tinel's Sign الـ ت ن ل( )عالمة   العصب   قرع   عالمة   كما وظهرت   فر.لص  درجة  ا من بشد 

 الجراحي   الكشف  ب. سب  الم   العامل   في تحديد   ة  االستقصائي   الوسائل   كل   فشلت  ة. الخلفي   الفخذ   ناحية   منتصف  

ه  من  االستقصائي    .األمر من   الم لتبس   في إزالة   أفاد    وحد 

 .ة  ي  فخذال أسين  الر   ذات   للعضلة   ويل  الط   أس  في الر   العضلي   على نظيره   غزيرًا طاغياً  يفي  ل  ال سيج  الن   ، ظهر  ا  جراحي   

ون  األبيض   كان   الفخذ   منتصف   وفي، حمرة   ال تخالطه   فاً صر األبيض   ون  الل   للعضلة  بدا القريب   رتكز  م  ال فعند   الل 

  .كذلك ت ه  حمرغالبًا ل

 ة  ليفي   شرطة  أ على شكل  يفي  بدا الن سيج  الل  ، ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  لر  ل ط  المتوس   لث  في مستوى الث  

في  وجدت   حيث   ة  يفي  الل   سج  الن   جميع   قص   تم   .الوركي   العصب   مع   خانق   مباشر   ها في تماس  بعض   وسميكة   عديدة  

 العصب  من تلك   الجراحة  تحرير  . وكان  الهدف  من  سم4 يفصل  بينهما ينمختلف  ين في مستوي  و العضلة   وعمق   سطح  

 .(4) كلالش   انظر   ؛ تالياً كس  الن   فرص   من  ما أمكن   للت قليل  العضلة   طول   ة  زيادوسًا، األشرطة  أسا



 
 (4كل )الش  

 ة  جراحي   مشاهدة  
 (فراءالص   االنشوطة) األيمن الوركي   العصب   تحرير   

Nerve Sciatic Liberated, View Operative -Per 
 

 ،الفخذ   من   فلي  والس   ط  المتوس   لثين  في الث  
 ،في الوحشي   ة  الفخذي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   ويل  الط   أس  الر   بين   الوركي   العصب   ع  يتوض  

 .Semitendinosus Muscleالـ  في األنسي   الوتر   ة  نصفي   والعضلة  
زعت    ة  أسين الفخذي  الر   ذات   للعضلة   ويل  الط   أس  ظاهرة( للر   )غير   عميقة  وال ورة(الص   أعلى ويسار   األبيض   سيج  )الن   ة  طحي  الس   ة  يفي  الل   األشرطة   خ 

 .على العصب   اغطة  ها الض  ت  الي من قو  وبالت   العضلة   ر  تخفيفًا من توت  
 . العصب   رير  تح ة  عملي   ثانيًة بعد   كس  الن   حدوث   ة  من احتمالي   ما أمكن   قليل  ين للت  ين مختلف  في مستوي   الخزع   تم  

 

 (الخاص   األرشيف   )من  

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

 في سياقاتٍ أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  الت الية:

 
، الفيزيولوجيا المرضي ة  لألعراض  والعالمات  الس ريري ة   ك  العلوي   أذي ات  العصبون  الم حر 
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

وكي  وذيل  ال - ي ة ؟هل يفيد  الت داخل  الجراحي  الفوري  في أذي ات  النخاع  الش   فرس الرض 

 
مقاربة  العصب  الوركي  جراحي ًا في الن احية  اإلليوي ة..  المدخل  عبر  ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابل  

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional  Gluteal -ransTالمدخل  الت قليدي  

Approaches 

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

iewThe Neural Conduction.. Personal View vs. International V 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsكمونات  العمل في النقل العصبي، 

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 الثة  للنقل العصبي  األطوار  الث  

 
 المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

 
 psesThe Neural Conduction in the Synaلنقل في المشابك العصبيّة ا

ؤوِس الفخذيَّةُ  ثنائيَّةُ العضلُة  ويُل( الرُّ أُس الطَّ  )الرَّ

Biceps Femoris (Long Head) 

 الوتر نصفيَّةُ العضلُة 

Semitendinosus Muscle 

 العصُب الوركيُّ 

Sciatic Nerve 

ة   أشرطة  ليفيَّة    شاذَّ

Abnormal Fibrous Bands 
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 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائف  عقدة  رانفيه 

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
اني  ة في ضبط  مسار الموجة  العاملة  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
 The Pain is Firstلم أواًل عصاب، األفي فقه األ

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)د( الصدمة النخاعيّة )مفهوم جدي

 
 ,The Spinal Injuryأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحث  في آليات الحدوث 

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesنعكس الشوكي االشتدادي االستجابة ثنائية الجانب للم

 
 Multiple Motor Responsesة للمنعكس الشوكي االستجابة  الحركي ة  العديد

 
 اجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّةفاليري، يهالتنّكس ال

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

its Sensory Axons 

 
س  الفاليري، رؤية  جديدة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نك 

 
، رؤية  جديدة   د  العصبي   Neural Regeneration (Innovated View(الت جد 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  القديمة 

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الش 

 
لقت  المرأة  من ضلع الّرجل، رائعة  اإليحاء الفلسفّي والمجاز  العلميّ   خ 

 
ر  جنس  وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأة  تقر 

 
نيعة  مخلوق   طي ة  خالق  وص  .. ع  وح  والن فس   الر 

 
  الن اس.. في المرامي والد الالتخلق  الس ماوات  واألرض  أكبر  من خلق  

 
لع  آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان.   ت ف احة آدم وض 

 
.. هذهح اء   ــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام

 
  هكذا تكّلم ابراهيم  الخليل

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

 
ة  االختالف بين م طل   ل  ة  وع  د   قة  وأرملة  ذوات ي عفافالع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط  الث قب    األسود 

 
سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    ج 
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! ر  ، األم  ت قر   صبي  أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلق  حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلل  الض 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   شريح  الوصفي  والوظيفي  ( الت  1) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) األذي ات  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  األذي ات   ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   العصبي ة  ( تصنيف  األذي ة  4) األذي ات  الر 

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthers شبيه  رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعملي ات  الن قل  الوتري  في تدبير شلل  العصب  الكعبري  

 
) ر  جنس  الوليد )م ختصر   من ي قر 

 
فات  والمآالت   .. بحث  في الص  ، واالصطناعي  ، اإلنساني  كاء  الفطري  .. زاد  مسافر ! الذ  كاء   ثالوث  الذ 

 
فري ة .. الحداثة ، مالها وما عليها  المعادالت  الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدة    وكي   Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكس  الش 

 
، في الفيزيولوجيا المرضي ة   وكي  االشتدادي   Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكس  الش 

 
وكي  االشتدادي  )  ة  المنعكس (، الفيزيولوجيا ال1الم نعكس  الش   ,Hyperreflexiaمرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكي  االشتدادي  )  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس  (، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابة  2الم نعكس  الش 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكي  االشتدادي  )  ,Extended Hyperreflexالت ساع  ساحة  العمل  (، الفيزيولوجيا المرضي ة  3الم نعكس  الش 

Pathophysiology 

 
وكي  االشتدادي  ) ي ة  (، الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحرك4الم نعكس  الش 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضي ة  األولى في الفيزيولوجيا المرضي ة  1الر 

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضي ة  2الر   (، الفرضي ة  الث 

 
اء   ه كانت حو  اء ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلق  آدم  وخلق  حو 

 
اهد    Barr Body, The Witnessوالبصيرة  جسيم  بار، الش 

 
معنى  جدلي ة  المعنى والال 

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبير  الجراحي  لليد  المخلبي ة 

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
، ال بغي  بغي ة، الص  ة  الص  بغي  الـ الماد   Chromatin, Chromatid, Chromosomeجسم  الص 

 
ًا مفيدة  ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم تم مات  الغذائي ة  الـ   ، هل هي حق 

 
ف الـ   isMeiosاالنقسام الخلوي  الم نص 

 
ائم، ضمانة  اVitamin Dفيتامين د  باب  الد   لش 

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب ه  ضار  جد  .. وكثير  ه  مفيد   ، قليل 

 
، من قصص  البطولة  والفداء المهنة .. شهيد   و 
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 ود  والن جم  ال ذي هوىالث قب  األس

 
 خلق  الس ماوات  واألرض ، فرضي ة  الكون  الس ديمي  الم ت صل  

 
ن س    g SweepersCirculatinالـ الجواري الك 

 
.. لمن تتجم لين هيفاء ؟ م  المجتمع   عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيع  الذ 

 
، طوفان  بال سفينة   وفان  األخير   الط 

 
ف  الم ست ور .. ش  كاية   ك  ات مة  الح  اية ، فت كون  اله وي ة  خ   م ع  االسم  ت كون  الب د 

 
 ان! أهو  اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة ؟م جتمع  اإلنس

 
خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظم  الص 

 
ندي    Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والدي  ث نائي  الجانب  للعصب  الز 

 
اء  حقيقتان   ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisإنتاج  الب ويضات  غير  الم لق حات الـ 

 
 Spermatogenesisج  الن طاف  الـ إنتا

 
هات؟!  أم  البنات، حقيقة  هي  أم  هي  محض  ت ر 

 
لين  أم  البنين! حقيقة  لطالما ظ ننت ها من هفوات  األو 

 
اء  هذه  تل د  كثير    بنات  وقليل  بنين ّغّلبة  البنات، حو 

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنين  وقليل  بنات ل ب ة  البنين، حو   غ 

 
اء  هذه يكافئ  عديد  بنيها عديد  ب ني ات ها  وال أنفي عنها العدل  أحيانًا! حو 

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم،  وال يطيق  مشاركت ه المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اء  حفظ  الت كوين!  آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

 
يان  المفاهيم ) يان  االقتصاد1ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 لة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربة  شخصي ة (م عالجة  تناذر  العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربة  شخصي ة () عرض  موس ع (م عالجة  تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات  فيروس  كورو ، عين ه  على الص  لوك  .. من بعد  الس   نا الم ستجد 

 
يان  المفاهيم ) يان  الل يل  والن هار2ه ذ   (: ه ذ 

 
ربي ة كاد ت   حيح  لكن  بنكه ة  ع   الم رأة  أن  ت ل د  أخاه ا، قول  ص 

 
 myalgiaFibroمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 أفضل  الم مكن   طفل  األنبوب ، ليس  

 
روب   ذاب  دائم  أم  ا متحان  م ستدام ؟الح   العبثي ة .. ع 

 
ول   ، و في الت جريد  وص  ور  .. في الق ياس  قص  د  الع قل  الم جر   الع قل  القي اس  و 

 
د  م فازًة ال محض  ق رار ! ، حين  ي صبح  الت وح  ئب  الم نفرد   الذ 

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأم ا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساسًا أي ها اإلنسان! .. القديم  نكب  األرض  وما يزال   وحش  فرانكنشتاين الجديد 

 
  Claw Hand (Brand Operation(احي  )عملي ة  براند(اليد  المخلبي ة ، اإلصالح  الجر
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  سعاة  بريد  حقيقي ون.. ال هواة  ترحال  وهجرة  

 
د  )كوفيد  ون ا الم ست ج  فات  19-فيروس  كور  لى الص  ين ه  ع  ، ع  لوك   (: من  ب عد  الس 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
ق يق ة  اله ر م ة .. شمشون  الحكاية ، وسيزيف  اإلنسان   ة  الح  طور  س 

 األ 

 
د   س  الفاليري الت الي لألذي ة  العصبي ة ، وعملي ة  الت جد   العصبي  الت نك 

 
ببي   : العالقة  الس  د  ويحي  الم تعد  ب  الل  د؟الت صل  ويحي  الم تعد  ب  الل   ة ، بين الت ي ار  الغلفاني  والت صل 

 
االستئصال  الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي  كبدي  عرطل  بسبب  نزف  داخل   الورم  الوعائي  في الكبد :

 كتلة  الورم

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeم تالزمة  العضلة  الكاب ة  المدو 

 
ي ة ، مقاربة   جراحي ة  جديدة   ض   أذي ات  ذيل  الفرس  الر 

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   لل  الر  رات  الت   ..الش  .. الت طو   مقارنة  سريري ة  وشعاعي ة   -الية  للجراحةموجبات  وأهداف  العالج  الجراحي 

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز 
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