د .ع َّمــار ياسين منصور

حقنُ العضل ِة الكمثريَّةِ بالكورتيزون
في عالج ِ متالزمةِ العضلةِ الكمثريَّةِ &
ي لفتق ِ ال َّنواةِ ال ُّلبيَّة
في عالج ِ أل ِم العصبِ الورك ِّ
(مُقارب ٌة شخصي َّ ِة)
Piriformis Muscle Injection In Treatment of
Piriformis Muscle Syndrome & Sciatica of Herniated Disk
)(Personal Approach

ي لحق ِن العضلةِ الكمثريَّةِ ،انقر على ال َّراب ِط
لمشاهدةِ عرض ٍ تفصيل ٍّ
ال ُمقارب ُة التَّقليدي َّ ُة الـ Traditional Approach
بصورةٍ روتينيَّةٍ ،يت ُّم تصوي ُر العضلةِ الكمثريَّةِ الـ  Piriformis Muscleظليليَّ ًا ،ومن ث َّم يُحقنُ الستيروئي ُد القشر ُّ
ي
الـ  Corticosteroidفي كتلةِ العضلةِ .وتحديد ًا ،في نقطةِ األل ِم األعظم ِّي والتي ُتواف ُق تشريحيَّ ًا نقط َة خروج ِ
العصب الورك ِّي الـ  Sciatic Nerveمن تحتِ الحا َّفةِ السُّفليَّةِ للعضلةِ الكمثريَّة.
تق ُع نقط ُة خروج ِ العصبِ الورك ِّي ْ
ي الـ Horizontal Line
من تحتِ الحا َّفةِ السُّفليَّةِ للعضلةِ الكمثريَّةِ في الخ ِّط األفق ِّ
ً
الما ِّر منَ ال ِّنهايةِ العلويَّةِ لل َّثل ِم بينَ اإلليتين الـ  ،Intergluteal Foldتقريبا في منتص ِ
ف المسافةِ بينَهُ وبين المدور ِ
الكبير ِ لعظ ِم الفخذ الـ .Greater Trochanter

ال ُمقارب ُة الشَّخصي َّ ُة الـ Personal Approach
أح ِّد ُد بداي ًة نقط َة ارتكاز ِ العضلةِ الكمثريَّةِ على المدور ِ الكبير ِ لعظ ِم الفخ ِذ الـ  .Greater Trochanterأستعينُ لذل َك
بالمعرفةِ ال َّتشريحيَّةِ لل َّناحيةِ من جهةٍ ،وبإيال ِم نقطةِ االرتكاز ِ الوتريَّةِ المعنيَّة ْ
من جهةٍ أخرى .فتش َّن ُج العضلةِ الكمثريَّةِ
ُ
يحدث التهاب ًا مزمن ًا في نقطةِ االرتكاز ِ العظميَّةِ ،هذا أ َّو ًال.
المزمنُ الـ Chronic Muscular Spasm
ً
ً
وثاني ًا ،الضَّغ ُط على وتر ِ عضلةٍ ُمتش ِّنجةِ أساس ًا يثي ُر أل َما ارتكاسيَّا في جس ِم العضلةِ كما في نقطةِ ارتكازِها العظميَّة.
نحقنُ 2مل من ستيروئي ٍد قشري الـ  Corticosteroidمدي ِد ال َّتأثير ِ (مثل الـ  ، )Diprofosمع  8مل من مخدِّر ٍ
موضعي ( ،)Lidocaine 1%في نقطةِ ارتكاز ِ وتر ِ العضلةِ الكمثريَّةِ الـ  Piriformis Muscleعلى المدور ِ
الكبير الـ  .Greater Trochanterيجب أن يكونَ الحقنُ عميق ًا وسه ً
ال يسير ًا .في حال شعرنا بصعوبةٍ في حق ِن
الما َّدةِ نكونُ غالب ًا ق ْد دخلنا في ما َّدةِ الوترِ .عندَها ،نسحبُ اإلبرةَ قلي ً
ال ونتاب ُع عمليَّ َة الحقن.
بع َد انتها ِء الحق ِن ،ينتش ُر المزي ُج ال َّدوائ ُّي المحقونُ على طو ِل العضلةِ الكمثريَّةِ .تنتش ُر الما َّد ُة تحتَ لفافةِ العضلةِ
الـ  ،Epimysiumولربَّما يكونُ االنتشار خارجها على سطح ِ العضلةِ .في الحالتين ،تتشبَّ ُع العضل ُة بالما َّدةِ ال ُمخدِّرةِ
ي .فنحص ُل بنتيجتِها على الفع ِل ال ُمضا ِد لتش ُّنج ِ العضلةِ الـ  Anti-spasmodic Effectلألولى،
وبالستيروئي ِد القشر ِّ
َّ
كما ونحصل على الفع ِل ال ُمضا ِد لاللتهاب الـ  Anti-inflammatory Effectللثانية.
أحيان ًا عندَما تكونُ المساف ُة ما بينَ نقطةِ الحق ِن ونقطةِ األل ِم األعظم ِّي صغير ًة نسبيَّ ًا ،ق ْد يص ُل المزي ُج ال َّدوائ ُّي
إلى العصبِ الورك ِّي الـ  .Sciatic Nerveولهذا فع ٌل عظي ٌم في تسكي ِن األل ِم العصب ِّي الـ  Sciaticaوفي عالج ِ
ف السُّفل ُّي الموافق ،وق ْد تراف ُقها
التهابِ العصبِ الورك ِّي أيض ًا .عندَها ،يشع ُر المريضُ بضع ٍ
ف عضلي في ال َّطر ِ
بعضُ االضِّطراباتِ الح ِّسيَّةِ الـ  Dysesthesiaفي الباحةِ الخا َّ
صةِ بال َعصب الورك ِّي.
لمشاهدةِ عرضاً لطريقةِ الحق ِن الجديدة ،انقر على ال َّرب ِط أدناه

االستطبابات الـ Indications
 )1متالزمةِ العضلةِ الكمثريَّةِ الـ ْ :Piriformis Muscle Syndromeإذ كثير ًا ما يفش ُل العال ُج ال َّتقليديُّ
في تدبير ِ أل ِم العصبِ الورك ِّي الـ  Sciaticaال ُمرافق ِ لتش ُّنج ِ العضلةِ الكمثريَّةِ المزم ِن
الـ  .Chronic Spasm of Piriformis Muscleكما وتفش ُل ال َّتدابي ُر العالجيَّ ُة لفكِّ تش ُّنج ِ العضلةِ
ف فر ِط مقويَّتِها ال ُمكتسب الـ .Acquired Hypertonia
الكمثريَّةِ ،ولتخفي ِ
 )2أل ُم العصبِ الورك ِّي الـ  Sciaticaال ُمراف ُق لفتق ِ ال َّنواةِ ال ُّلبيَّةِ الـ  :Herniated Diskوهي مقاربةٌ
شخصيَّ ٌة .فغالب ًا ما ُ
ن مزيج ٍ دوائي من ستيروئي ٍد قشري مدي ِد ال َّتأثير ِ الـ Corticosteroid
ألجأ إلى حق ِ
و ُمخدِّر ٍ موضعي في معالجةِ أل ِم العصبِ الورك ِّي ال ُمسبَّبِ بفتق ِ ال َّنواةِ ال ُّلبيَّةِ الـ .Herniated Disk

ال َّنتائ ُج المباشر ُة لعمليَّةِ الحقن في تدبيرِ متالزمةِ العضلةِ الكمثريَّة:
دائم ًا ما أحص ُل على استجابةٍ سريعةٍ في تسكي ِن األل ِم العصب ِّي وذا َك المرافق ِ لتش ُّنج ِ العضلةِ الكمثريَّةِ .دقائ َق قليل ًة
بع َد الحق ِن ،ويُظه ُر المريضُ سعادتَهُ من حصيلةِ الحقن .وأر ُّد هذا إلى فع ِل ال ُمخدِّر ِ الموضع ِّي ال ُم ِّ
رخي للعضالتِ
من جهةٍ ،وإلى تأثيرِهِ ال ُمس ِّك ِن لألل ِم من جهةٍ ثانيةٍ.
بينما يعم ُل الستيروئي ُد القشريُّ على ديمومةِ هذهِ المكاسبِ .ففع ُلهُ ال ُمضا ِد لاللتهابِ يساع ُد على ترسيخ ِ ال َّتأثير ِ ال ُمس ِّك ِن
لألل ِم العصب ِّي والعضل ِّي على حد سواء .بي َد أ ِّني غالب ًا ما اض َّطرُّ لتكرار ِ عمليَّةِ الحق ِن م َّر ًة ثاني ًة وأحيان ًا ثالثة .فالحدثيَّ ُة
ي تحتا ُج إلى جهو ٍد أكب َر للسَّيطرةِ عليها بصورةٍ تا َّمة.
المرضيَّ ُة الـ  Pathologyمزمن ٌة ،وه َ

ال َّنتائ ُج المباشر ُة لعمليَّةِ الحقن في تدبيرِ فتق ِ ال َّنواةِ ال ُّلبيَّة:
يكونُ ال َّتأثي ُر ال ُمس ِّكنُ ألل ِم العصبِ الورك ِّي الـ  Sciaticaسريع ًا وواضح ًا في حا ِل تو َّف َر ال َّشرطان ال َّتاليان:
 -1عالم ُة الزك الـ  Laseque Signإيجابيَّ ٌة ،واإليال ُم أش ُّده ُ في اإلليةِ في نقطةِ خروج ِ العصبِ الورك ِّي
من تحتِ الحافةِ السُّفليَّةِ للعضلةِ الكمثريَّة الموافقة.
ُّ
 -2شكوى المريض ِ األساسيَّ ُة هي من أل ٍم إليوي ُمرافق ٍ لألعراض ِ والعالماتِ المألوفةِ لفتق ِ ال َّنواةِ اللبيَّة.
َّ
ويتأخ ُر فع ُل المزيج ِ ال َّدوائ ِّي ال ُمس ِّكنُ لألل ِم العصب ِّي ألكث َر من ذلك (حوالي  24ساعةٍ) خار َج هذي ِن ال َّشرطين.
وفي جميع ِ الحاالتِ تقريب ًاَّ ،
ُ
رابات الح ِّسيَّ ُة -الحركيَّة)
يتأخ ُر تحسُّنُ المرافقاتِ السَّريريَّةِ لفتق ِ ال َّنواةِ ال ُّلبيَّةِ (االض ِّط
ألكث َر من ذل َك بقليل.

ُمضاعفاتُ عمليَّةِ الحق ِن بالخا َّ
صة ِ
ي
األل ُم المراف ُق لعمليَّةِ الحق ِن بسي ٌط ج َّد ًا ومحتملٌ .في حالةٍ واحدةٍ ،شع َر المريضُ بضع ٍ
ف عضلي في ال َّطر ِ
ف السُّفل ِّ
ضعفُ العضل ُّي لساعةٍ منَ َّ
الزم ِن ،ومن ث َّم عا َدتِ الق َّو ُة
الموافق بع َد دقائ َق من انتها ِء حق ِن المزيج ِ ال َّدوائ ِّي .استم َّر ال ِّ
ف
العضليَّ ُة إلى حالِتها األولى .وفي حالةٍ أخرى ،شع َر المريضُ بأعراض ٍ ح ِّسيَّةٍ في باحةِ العصبِ الورك ِّي ،وضع ٍ
ف السُّفل ِّي الموافق ِ بع َد  30دقيق ًة تقريب ًا من حق ِن المزيج ِ ال َّدوائ ِّي .بع َد ساعاتٍ قليلةٍ ،اختفتِ
عضلي في ال َّطر ِ
ْ
ً
ً
األعراضُ ال َّثانويَّ ُة تماما .وفي الحالتين ،ل ْم ألحظ أيَّ َة مشاك َل ُم ِّ
تأخر ًة لهذا العرض .خالفا للحالتين السَّابقتين ،ل ْم أسجِّلْ
مطلق ًا من آثار ٍ جانبيَّةٍ أو مضاعفاتٍ لعمليَّةِ الحقن بالخا َّ
صةِ .فبعيد ًا ع ِن اآلثار ِ الجانبيَّةِ الجهازيَّةِ العا َّمةِ للستيروئيداتِ
القشريَّةُِ ،تعتب ُر عمليَّ ُة الحق ِن آمن ًة وبشك ٍل كبيرٍ.
مالحظة ها َّمة :في كلتا الحالتين ،كانتِ المساف ُة ما بينَ منطقةِ الحق ِن وبينَ نقطةِ األل ِم األعظم ِّي قصير ًة نسبيَّ ًا.
وهذا ما ف َّس َر وصو َل المزيج ِ ال َّدوائ ِّي بسرعةٍ إلى العصبِ الورك ِّي القريبِ من نقطةِ الحقن.
في الحقيقةِ ،هاتان الحالتان كانتا
َ
األساس في تبن َّ
ي لعمليَّةِ الحق ِن في تدبير ِ أل ِم العصبِ الورك ِّي الـ  Sciaticaالمرافق ِ
لفتق ِ ال َّنواةِ ال ُّلبيَّةِ الـ  .Herniated Diskفق ْد تبيَّنَ لي إمكانَ وصو ِل المزيج ِ ال َّدوائ ِّي إلى العصبِ الورك ِّي ،وال يخفى
ما لهذا األمر ِ من عظي ِم فائدةٍ في ال َّتدبير.
مالحظ ٌة ها َّم ٌة :في عالج ِ فتق ِ ال َّنواةِ ال ُّلبيَّةِ ،اعتم ُد الميثيل بريدنيزولون الـ  Methylprednisoloneبال َّطريق ِ
ي إضاف ًة لحق ِن ستيروئي ٍد مدي ِد ال َّتأثير ِ (مثل الـ  )Diprofosفي العضلةِ الكمثريَّة.
الفمو ِّ

مالحظ ٌة ها َّم ٌة :عندما تكونُ األبعا ُد (حج ُم اإلليةِ) صغير ًة نسبيَّ ًا ،نحرصُ على التزا ِم مرتكز ِ العضلةِ الكمثريَّةِ العظم ِّي
كمكا ٍن للحقن .أ َّما في حا ِل كانتِ األبعا ُد كبير ًة نسبيَّ ًا ،يفي ُد ْ
أن نزح َل نقط َة حق ِن المزيج ِ ال َّدوائ ِّي أنسيَّ ًا لـ 2سم تقريب ًا.
أن يكونَ الحقنُ عميق ًا وسه ً
مالحظ ٌة ها َّم ٌة :يجب ْ
ال بدو ِن مقاومةٍ ح َّتى نكونَ أكيدينَ َّ
أن رأ َ
س اإلبرةِ قريب ًا منَ ما َّدةِ
ليس ضمنَ ما َّدةِ الوتر ِ من جهةٍ أخرى.
الوتر ِ من جهةٍ ،وه َو َ
ف العضل ِّي ال َّتالي لحق ِن المزيج ِ ال َّدوائ ِّي،
َ
وجب تنبيهُ المريض ِ اللتزا ِم الحيطةِ
مالحظ ٌة ها َّم ٌة :بسببِ احتماليَّةِ الضِّع ِ
َّ
والحذر لساعةٍ بع َد الحقن .وه َو َّ
الزمنُ الالز ُم لزوا ِل أثر ِ ما َّدةِ ال ُمخ َّدر ِ منَ الجسم .م َع العل ِم َّ
أن زمنَ الحيطةِ يختلفُ
ً
ف نوع ِ ال ُمخدِّر ِ ال ُمستعمل .شخصيَّا ،أنص ُح باستعما ِل الليدوكائين الـ  Lidocaine 1%لسرعةِ زوا ِل أثرِهِ
باختال ِ
منَ الجسم.
..........................................................................................................................................
في سياقاتٍ أخرى ،أنص ُح بقراءةِ المقاالتِ التَّالية:
-

أذي ُ
ك العلويِّ ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة لألعراض ِ والعالماتِ السَّريريَّةِ
َّات العصبو ِن ال ُمح ِّر ِ

-

هل يفي ُد ال َّتداخ ُل الجراح ُّي الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاع ِ ال َّشوك ِّي وذي ِل الفرس الر َّ
ضيَّةِ؟
النقل العصب ّي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ُ
ط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي،
موجات الضَّغ ِ

ُ
كمونات العمل Action Potentials
في النقل العصبي،
وظيف ُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة
في النقل العصبي ،التي ُ
َّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
ي
األطوا ُر ال َّثالثةِ للنقل العصب ِّ
المستقبالت الحسيّة ،عبقريّة الخلق وجمال المخلوق
النقل في المشابك العصبيّة The Neural Conduction in the Synapses

-

عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفُ عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِد كموناتِ 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 النخاعيّة (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيّات النخاع الشوك ّي ،األعراض والعالمات السريريّةٌ ،
بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
The Symptomatology
الرّمع Clonus
اشتدا ُد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
ا ِّتسا ُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Responses

-

ّ
ويعف عن محاوره الح ّسيّة
التن ّكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي..
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its Sensory Axons

ال َّت ُّ
نكسُ الفاليري ،رؤي ٌة جديد ٌة )Wallerian Degeneration (Innovated View
ي ،رؤي ٌة جديد ٌة )Neural Regeneration (Innovated View
ال َّتج ُّد ُد العصب ُّ

ُ
المنعكسات الشوكيَّ ُة ،المفاهي ُم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
ُ
ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسات ال َّشوكيَّ ُة،
ي
ُخلقتِ المرأ ُة من ضلع الرّجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّي والمجاز ِ العلم ّ
جنس وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
المرأ ُة تق ِّر ُر
َ
-

الرُّ و ُح وال َّنفسُ  ..عَطيَّ ُة خالق ٍ و َ
صنيع ُة مخلوق ٍ
خل ُق السَّماواتِ واألرض ِ أكب ُر من خلق ِ ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ضل ُع آد َم ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم و ِ

-

حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
ف عام
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِد وال َّتنفيذ رحلة أل ِ
هكذا تك ّلم ابراهي ُم الخليل
فقهُ الحضاراتِ ،بين ق َّوةِ الفكر ِ وفكر ِ الق َّوةِ
ال ِع َّد ُة و ِع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلق ٍة وأرمل ٍة ذواتَي عفاف
تع ُّد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجاتِ ومل ُك اليمين..
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّ ُة ال َّنج ِم السَّاق ِط

-

جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّةِ الخلق ِ
صب ٌّي أم ٌ
بنت ،األ ُّم ُتق ِّررُ!
القد ُم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
خل ُق حوَّا َء من ضلع ِ آد َم ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّي والوظيف ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )2تقيي ُم األذيَّةِ العصبيَّةِ
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )3ال َّتدبي ُر واإلصال ُح الجراح ُّي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )4تصنيفُ األذيَّةِ العصبيَّةِ
قوسُ العضلةِ الكابَّةِ ال ُمدوَّرةِ Pronator Teres Muscle Arcade
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيهُ ربا ِ

عملي ُ
ي Tendon Transfers for Radial Palsy
ي في تدبير شل ِل العصبِ الكعبر ِّ
َّات ال َّنق ِل الوتر ِّ
)Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise

-

جنس الوليد ( ُمختصرٌ)
من يُق ِّر ُر
َ
الذكا ِء ..زا ُد مسافرٍ! َّ
ثالوث َّ
الذكا ُء الفطريُّ  ،اإلنسان ُّي ،واالصطناع ُّيٌ ..
ُ
بحث في الصِّفاتِ والمآالتِ
ُ
المعادالت الصِّفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
ي االشتداديُّ  ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
ي االشتداديُّ ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة لق َّوةِ المنعكس Hyperreflexia,
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex

ي االشتداديُّ ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة ال ِّتساع ِ ساحةِ العمل Extended Hyperreflex,
ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology

ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة للمنعكس ِ عدي ِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ

خل ُق آد َم وخل ُ
ق حوَّا َء ،ومن ضل ِعه كانت حوَّا ُء Adam & Eve, Adam's Rib
جسي ُم بار ،ال َّشاه ُد والبصير ُة Barr Body, The Witness

-

جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى

ي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
ال َّتدبي ُر الجراح ُّ

االنقسا ُم الخلو ُّ
ي ال ُمتساوي الـ Mitosis
ال ُمت ِّم ُ
مات الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيد ٌة ألجسامنا؟
االنقسام الخلو ُّ
ي ال ُمنصِّف الـ Meiosis
فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِ ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفي ٌد ..وكثي ُره ُ ضا ٌّر ج َّد ًا
-

َوالمهن ُة ..شهي ٌد ،من قصص ِ البطولةِ والفداء
ال َّثقبُ األسو ُد وال َّنج ُم ا َّلذي هوى
خل ُق السَّماواتِ واألرضِ ،فرضيَّ ُة الكو ِن السَّديم ِّي ال ُم َّتص ِل
الجواري ال ُك َّنسُ الـ Circulating Sweepers

-

-

ص ُم المجتمعُ ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟
عندما ينف ِ
ال َّتصني ُع َّ
الذاتي لمفص ِل المرفق ِ Elbow Auto- Arthroplasty
ال ُّطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينةِ
ُ
ُ
َ
َكونُ
َك ْشفُ ال َمس ُتورَِ ..م َع االس ِم تَكونُ البِدَاية ،فت
الهَويَّة خَ اتِمة ال ِحكايةِ
ُمجتم ُع اإلنسان! أه َو اجتما ُع فطرة ،أ ِم اجتما ُع ضرورة ،أم اِجتما ُع مصلح ٍة؟
ي Pneumatic Petrous
عظ ُم الصَّخرةِ الهوائ ُّ
ي ُثنائ ُّي الجانبِ للعصبِ َّ
خل ٌع والد ٌّ
ي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
الزند ِّ

-

حقيقتان ال تقب ُل به َُّن حوَّا ُء

إنتا ُج البُويضاتِ غير ِ ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
ف الـ Spermatogenesis
إنتا ُج ال ِّنطا ِ

ي محضُ ُترَّهات؟!
ي أ ْم ه َ
أ ُّم البنات ،حقيق ٌة ه َ
أ ُّم البنين! حقيق ٌة لطالما َ
ظنن ُتها من هفواتِ األوَّلين
ت وقلي َل بنين
ّغ ّلب ُة البنات ،حوَّا ُء هذهِ تل ِ ُد كثي َر بنا ٍ
َغ َلب َ ُة البنين ،حوَّا ُء هذهِ تل ِ ُد كثي َر بنينَ وقلي َل بنات
وال أنفي عنها العد َل أحيان ًا! حوَّا ُء هذه يكاف ُئ عدي ُد بنيها عدي َد بُنيَّاتِها
-

المغنيزيوم با ٍن للعظا ِم! يدع ُم وظيف َة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركتَه
آلد َم فع ُل ال َّتمكين ،ولحوَّا َء حف ُ
ظ ال َّتكوين!
هَ َذيانُ المفاهيم ( :)1هَ َذيانُ االقتصاد
ٌ
معلومات ال غنى عنها
المغنيزيوم (،)2
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