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 ة  العضدي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   البعيد   الوتر   ات  مرضي  
Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachii Muscle 

 
 هي أقل   Biceps Brachiiالـ  ة  العضدي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   للعضلة   Distal Tendonالـ  البعيد   الوتر   ات  ي  مرض

 .ا  ها سريري  أوضح   البعيد   للوتر   ام  الت   ق  مز  الت  . Proximal Tendonالـ  القريب هاوتر   ات  مرضي   من ثير  كب
 ة  ه الجزئي  ات  أذي   تشخيص   ما يغيب  رب  و ر  يتأخ  قد  ،تشابهات  الم   كثرة  و ة  ريري  الس   وحة  الل   غموض   بسبب  ول، بالمقاب
 Elbow ـال ة  المرفقي   احية  الن   تشريح   به. المحيطة   Bicipitoradial Bursitisالـ  ة  لي  صمال الكيسة   التهاب  و/أو 
 صوير  الت  و ،أساسا   MRIالـ  المغناطيسي   نين  بالر   صوير  الت  . عاعي  الش   شخيص  في الت   ة  كبير صعوبات   يفرض  

 . شخيص  الت   دات  ك  ؤهي م ،ا  ثانوي   Echography الـ ة  صوتي  الفوق  باألمواج  
 

 :ة  سريري   حالة  

 اما .ع 29.، م محم د المحترف   على المالكم   يسيطر   ، بدأ القلق  جاحات  الن  و بالبطوالت   ل  حف   طويل   بعد تاريخ  

ة  في المرفقين مبهمة   يشكو من آالم   المريض  و ،أكثرو عام    ي الحفرةف األلم   ع  يتوض  . المرفق  األيسرفي ، خاص 

 .ةالعضدي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   العضلة   في كتلة   إلى العضد   ا  رأسي   األلم   ينتشر  . Cubital Fossa الـ ة  لمرفقي  ا

مع بعض و ى مع الجهود الخفيفة  حت  حتمي ة   ح األلم  أصب ،ا  . حالي  بدر  الت  و دريب  ، عند الت  ة  جهدي   اآلالم   بداية ، كانت  

  .ال مثال  الهاتف الجو   البسيطة؛ كحمل   ة  الحياتي   األعمال  

ها من مرتكز   قريبا  و ، كماة  ضدي  الع ؤوس  الر   ة  وتر العضلة ثنائي   على مسير   ة  ألمي   ا  طانق ريري  الس   الفحص   أظهر

 ة  ي  كالحر المناورات   . كما بدت كل  (Radial Tuberosityالـ  ة  الكعبري   الحدبة  ) Radius الـ على عظم الكعبرة  

من  سيما إذا ما قوبلت بمقاومة  ال  ؛ة  بشد   ة  إيجابي   (اعد  ، استلقاء الس  اعد  ثني الس  ) ة  العضدي   س  ؤوالر   ة  للعضلة ثنائي  

 .ة  الكعبري   للحدبة ة  العظمي   في الكثافة   زيادة   خال ما ة  طبيعي   للناحية   طة  يالبس ة  عاعي  الش   ورة  الص   بدتقبل الفاحص. 

 (.1) كلالش   انظر  ؛ سرىالي   ة  للناحية المرفقي   MRI المغناطيسي   نين  بالر   صوير  الت   لجأنا إلى ،ختاما  

 عليها الحقا (، ج  سنعر  ) ة  الحال   ة  لخصوصي   المريض   وضعية   أو عن مالءمة   صوير  الت   تقنيات   ة  بعيدا  عن صح  

 ة  ثنائي   وتر العضلة   رتكز  عند م   اإلشارة   ، زيادة  العنق في منطقة   برة  الكع مظلع العظم   نقي   في إشارة   نجد زيادة  

في محيط وتر  زائدة   إشارة  وجدنا  ،أخيرا   .لمستوىفي هذا ا ه  كلسي   عات  توض  إلى  ا يشير  مم   ة  العضدي   ؤوس  الر  

 ؤوس  الر   ة  ثنائي   -ة  الكعبري   ة  في الكيسة المصلي   هابي  تلا لسائل   ع  إلى تجم   ة  مشير ة  العضدي   ؤوس  الر   ة  العضلة ثنائي  

 .Bicipitoradial Bursitisالـ 

لوجود  ، إضافة  ؤوس  الر   ة  ثنائي   -ةالكعبري   لكيسة  ل ا  التهابالن هائي  للحالة  الس ريري ة ، فكان  ص  شخيت  ال ضع  و   تيجة،بالن  

ة  ن مض ئنات Enthesopathy عظمي   مهماز    ة  العضدي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   العضلة   بدا وتر  بالمقابل، ر. الوت ماد 

 .ة  المتتالي   ة  من خالل المقاطع المحوري  ا  مستمر  

 غير   االلتهاب  بعد شهرين من العالج بمضادات  طفيفا   ن  حس  كان الت  المحافظ.  العالج   على المريض   بداية ، اقترحت  

 ة  العضدي   ؤوس  الر   ة  البعيد للعضلة ثنائي   الوتر   حول   ري  شق ستيروئيد   حقن   ر  تقر   .العالج الفيزيائيو ة  الستيروئيدي  

 ؤوس(.ة الر  ثنائي   -ةالكيسة الكعبري  ) المحيطة به ة  المصلي   ضمن الكيسة  و

 الوتر   ت مقاربة  . تم  باإليكو أو بالطبقي المحوري   ه  وج  بالحقن الم   ة  عاعي  الش   الخبرات   لغياب   عمياء   بطريقة   الحقن   تم  

 في وضعية االستلقاء   اعد  ، الس  درجة   40-30 ني الخفيف  بوضعية الث   المرفق  و ة  الكعبري   من الناحية  

 الحقن. عند تمام   Pronationالـ  الكب   بوضعية   ، ثم  بداية   Supinationالـ 



. يمكن  أمامي  و اي  سطح على العظم   لة  البعيد  للعض الوتر   مرتكز   اعد، يكون  الس   استلقاء   عند  ف  بإبرة   عندها الوصول   ا 

ا عند  . للوتر   العظمي   االرتكاز  ى حت   الحقن    الكيسة   إلى الخلف. تنضغط   ة  الكعبري   الحدبة   جه  تت  ف، اعد  الس   كب   وأم 

 (.2) كلالش   انظر  ؛ موثوقي ة   أكثر   ة  سيالك داخل   قن  الح يصبح  و، مفي األما لتتبارز   بالوتر   المحيطة   ة  المصلي  

 

 

 

 

 

  (1) كلالش  
MRI   اليسرى ة  المرفقي   ة  للناحي 

 
إلى مهماز  تشير   اإلشارة   عالية   منطقة   وجود   عظم الكعبرةون( على الل   سوداء   ة  الحبلي   البنية  ) ة  العضدي   ؤوس  الر   ة  الحظ عند مرتكز وتر العضلة ثنائي  

ة  ناتئ ضمن  عظمي    ؤوس  الر   ة  ثنائي   -ة  الكعبري   ة  في الكيسة المصلي   التهابي    ائلسل ع  في محيط الوتر إلى تجم   اإلشارة   عالية   المنطقة   الوتر. كما تشير   ماد 
 ة. العظم للكعبرة مع مثيلتها الزندي   نقي   ة  إشار نرقا .ة  العضدي  

 
 ح(ابالجر   من األرشيف الخاص  )

 
 

 

  

 (2) لكالش  

 األمامي ة المرفق   لناحية   توضيحي   رسم  

 

ؤوس -ةالكعبري   ة  المصلي   الكيسة   بين   العالقة   ح  يوض   تمثيلي   رسم    (BRB) الـ ثنائي ة  الر 

 ،(BT)  الـة  العضدي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   اصي للعضلة  الق والوتر  

 .(Rرة )بالكع( وU) ندلعظمي الز   Pronation الـ الكب  و Supination  الـوضعيتي االستلقاء   يف 

 

 

أسيِن العضدلعضلِة الوتُر البعيُد ل  يَّ ذاِت الرَّ

Distal Tendon of Biceps Brachii 

الكعبريَّةِ  الحدبةِ ُز عظميٌّ على مهما  

Spur of Radial Tuberosity  



 ة:لالحا قشة  منا

على  ة  ي  صالع ة  المرضي   الحاالت   أهم  من  على واحدة   وء  ها تلقي الض  في أن   ة  ريري  الس   ة  هذه الحال   ة  تأتي أهمي  

 ة  ريحي  شها الت  صر  اعن تتالصق  . ة  ها الحيوي  ات  نبمكو   ة  غني   ة  األمامي   المرفق   . فناحية  عي  اعش  الو ريري  الس   شخيص  الت  

 .(3) كلالش   نظر  ا ؛ىعن األخر هاأحد   ات  مرضي   تفريق   ب  يصع   بحيث  

 

 

 (3) كلالش  

 ةاألمامي   ة  المرفقي   احية  الن   تشريح   

 
 ون األخضر(الل  ) Bicipitoradial Bursaالـ  ؤوس  الر   ة  ثنائي   –ةالكعبري   ة  ي  المصل الكيسة   الحظ إحاطة   

 .(الفاتح ون األزرقالل  ) ةضدي  الع ؤوس  الر   ة  ي  العضلة ثنائ بوتر  

 .ةالكيسة المصلي   نم (فرعيهو Radial Nerveالـ  ، العصب الكعبري  Median Nerveالـ  طالعصب المتوس  ) ة  نى العصبي  الب   كما نجد قرب  

 

 مهماز   بوجود   ة  ذي  األ آلية   ،Differential Diagnosis الـ فريقي  الت   شخيص  الت   من القول   اآلتيفي  سأتناول  

 ة  ثنائي   للعضلة   البعيد   الوتر   ات  لمرضي   اعي  عالش   شخيص  في الت   بكلمة   أختم   م  ، ث  ة  الحدبة الكعبري  على  عظمي  

 ة.العضدي   ؤوس  الر  

 ؤوس  الر   ة  ثنائي   لعضلة  ا تر  لو زئي  الج ق  مز  الت  و ؤوس  الر   ة  ثنائي   -ة  الكعبري   ة  المصلي   الكيسة   التهاب   ات  تتماهى سريري  

أن  لغالب  ح. اصحي العكس  ، والجزئي   العضلة   وتر   ق  ا  لتمز  ببس يسة  في الك ة  ي  باإللتها ة  . قد تكون الحدثي  ة  العضدي  

 األخرى.وجود  عن  للبحث   إحداها مدعاة   وجود   ي عتبر   يترافقا بحيث  

 ي  علولا ندي  الز   -الكعبري   المفصل   ات  إلى مرضي   مع تلك العائدة   الكيسة   اللتهاب   ة  ريري  الس   األعراض   تلتبس   

على  ي ضاف   قد. Humeroradial Joint لـا الكعبري   -ي  العضد المفصل   أو Upper Radioulnar Joint الـ

المتوسط و/أو العصب  ة للعصب  ة و/أو تخريشي  ة انضغاطي  عصبي   أعراض   الكيسة   اللتهاب   ريري  المشهد الس  

األساس األولى هي  كون   رغم   ة  ريري  الس   وحة  الل   ة  العصبي   ض  ااألعر ر  تتصد  ، قد هالحالة  هذو. الجارين الكعبري  

 .انيةللث  

هنا،  هي الحال  ، ولب  الغا ة. لكن  يري  رس قد يبقى بدون أعراض  ف ،ة  الكعبري   الحدبة   Spurالـ  مهماز   خص  ما ما فيأ  

 ة  ثنائي   -ة  الكعبري   ة  المصلي   الكيسة  و/أو  ة  العضدي   ؤوس  الر   ة  ثنائي   على وتر العضلة   كئيبة   بظالل   سيرخيه أن  

 (.4) كلالش   انظر   ؛ؤوسالر  



  

 (4) كلالش  

  لة  العض لوتر   وتعرية   حت   عامل   الكعبري ة   الحدبة   مهماز   
 

 .ردبيت  ال ا  بغياب  أحيانا  تام  ا  وجلي   يصبح   ثم   بداية  ا  مجهري   يكون   قد الذي ه؛ق  با  تمز  الوتر مسب   في كتلة   المهماز   ينغرس  ، عند  كب  الس اعد  : (A) الش كل

 لحدبة   لها من دوران  االستلقاء مع ما يرافق  و لكب  ا عمليتي   لي  توا إن   هماز.من الم الوتر   ر  يتحر   ،في وضعي ة  استلقاء  الس اعد   بالمقابل :(B)الش كل 

 ضلة.الع في تمزيق وتر   المهاز   ة  مهم   بإتمام   كفيلتانرتيب األمام بالت  نحو الخلف و ة  الكعبري  

 

 -ة  عبري  الك ة  الكيسة المصلي   ابهتالل ريري  الس   الت شخيص   في تأكيد   هام ة   إضافات   م  ال يقد   البسيط   اعي  ع  لشا صوير  الت  

ذا هك في األمثل   الخيار   MRIالـ  ي عتبر  ة. العضدي   ؤوس  الر   ة  القاصي للعضلة ثنائي   الوتر   ات  ذي  ألأو  ؤوس  الر   ة  ثنائي  

 .مقالعظيم   ومقام  

 ،ي  بطنلا تلقاء  االس بوضعية   المريض   ي وضع  به،  نى المحيطة  الب  و للوتر   كاملة  و أفضل   رؤية  ل من أج

 بزاوية   Flexionالـ  نيالث  وضعية  في  المرفق  ودرجةAbduction (180  ،)الـ  بعيدالت  فرط  بوضعية   الكتف  و

 (.5) كلالش   انظر  إلى األعلى؛  اإلصابة   جهة   يف يد  ال إبهام   ينظر   بحيث   ستلقاء  في وضعية اال اعد  الس  وئمة، قا

 

 

 (5) كلالش  

نين   الت صوير    أيسر مرفق   ،ي  المغناطيس بالر 

Elbow Left, RIM 

 

ؤوس  العضلي ة  ل للوتر  البعيد   كاملة  و أفضل   رؤية  من أجل   به، طة  نى المحيالب  و لعضلة  ثنائي ة  الر 

 درجةAbduction (180 ،)الـ  بعيدالت  فرط  بوضعية   الكتف  و ،ي  بطنلا تلقاء  االس بوضعية   المريض   ي وضع  

 .إلى األعلى اإلصابة   جهة   يف يد  ال إبهام   ينظر   بحيث   ستلقاء  في وضعية اال قائمة، والس اعد   بزاوية   Flexionالـ  نيالث  وضعية  في  المرفق  و 



 .ةي  العضد ؤوس  الر   ة  ضلة ثنائي  للع البعيد   رتكز  الم   ات  أذي  خيص تش في ري  ريالس   ، يكفي الحدس  لبفي الغا

إلى أخرى دون  ة  عالجي   من تجربة   االنتقال   يمكن  وكما  .ما خطأ   ما مع هامش   ة  عالجي   تجربة   تطبيق   يمكن   ،اليبالت  

 .ة  المقارب تختلف  و المعايير   ت ستنسب  نا، مريض ل  األولى، كحا رجة  الد  ن م حترف  م   لكن مع رياضي  ذكر. ت   تبعات  

، ث   ة  ي  العالج االحتماالت   كل   ص  تمحيو، MRIا  بالـ شعاعي   شخيص  الت   ينا تأكيد  لزاما  عل إذ يصبح    األكثر   تنفيذ   م  قبال 

. في هكذا حال من نقارب   يه فسي  الن   تيجة  لن  با، وي  ، المهنياضي  الر   المريض   مستقبل  ف صالحا  في نهاية المطاف.

 .أو هكذا يجب   فر  من الص   قترب  الخطأ وي هامش   هنا، يضيق  

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

 الت الية : الت  قراءة  المقا أخرى، أنصح  بقات  في سيا

 
، الفيزيولوجيا المرضي ة  ل ك  العلوي   ة  ألعراض  والعالمات  الس ريري  أذي ات  العصبون  الم حر 

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

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

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

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransT المدخل  الت قليدي  

Approaches 

 
، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر  النقل العصبي 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsالعصبي، كمونات  العمل  لنقلفي ا

 
 عاملةائي ة  الوظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   األطوار  الث الثة  

 
 وجمال المخلوقق ة، عبقري ة الخلالمستقبالت الحسي  

 
 in the Synapses The Neural Conductionلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

 
 ي ضبط  معايير الموجة  العاملة  فيه، الوظيفة  األولى فقدة  رانوظائف  ع

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

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 
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 The Pain is First ب، األلم أوال  في فقه األعصا

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه

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

 
، األعراض والعالما  The Spinal Injury, Theدوث ت السريري ة، بحث  في آليات الحأذي ات النخاع الشوكي 

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaس الشوكي اشتداد  المنعك

 
 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 sesRespon Motor Multipleس الشوكي االستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعك

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

s the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves Wallerian Degeneration, Attack

its Sensory Axons 

 
س  الفاليري، رؤية     w)(Innovated VieWallerian Degenerationجديدة  الت نك 

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

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالقديمة المنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  

 
وكي ة ، تحد  Spinal Reflexes, Innovated Conceptionيث  المفاهيم المنعكسات  الش 

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

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر 

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

 
 المرامي والد الالتكبر  من خلق  الن اس.. في خلق  الس ماوات  واألرض  أ

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

 
.. هذه اء   حــــــــــو 
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 ينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالصفس

 
  عامالمصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  

 
م ابراهيم  الخليل   هكذا تكل 

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

 
قة   ة  االختالف بين م طل  ل  ة  وع  د   لة  ذوات ي عفافأرم والع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط    الث قب  األسود 

 
س   بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق   يم  ج 

 
! 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    rical Brachial Plexus PalsyObstetشلل  الض 

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

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

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

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

 
رة    cadePronator Teres Muscle Arقوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  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 
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 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
وكي  ال   ologySpinal Reflex, Innovated Physi، فيزيولوجيا جديدة  م نعكس  الش 

 
، في الفيزيولوجيا   وكي  االشتدادي   ted PathophysiologyHyperreflex, Innovaالمرضي ة الم نعكس  الش 

 
وكي  االشتدادي  )  ة  المنعكس (، الفيزيولوجيا المرضي  1الم نعكس  الش   ,Hyperreflexiaة لقو 

Hyperactive HyperreflexPathophysiology of  

 
وكي  االشتدادي    جانب  للمنعكس (، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابة  ثنائي ة  ال2) الم نعكس  الش 

eflexResponse Hyperr -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكي  االشتداد  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ة  الت ساع  ساحة  العمل 3ي  )الم نعكس  الش 

Pathophysiology 

 
و (، الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركي ة  4) كي  االشتدادي  الم نعكس  الش 

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

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

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضي ة  (، الف2الر   رضي ة  الث 

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

 
اهد  والبصيرة    Barr Body, The Witnessجسيم  بار، الش 

 
معنى  جدلي ة  المعنى والال 

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

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
ب ة  الص  بغي  الـ الماد  ، الجسم  الص  بغي   omatin, Chromatid, ChromosomeChrغي ة، الص 

 
ا  مفيدة  ألجساNutritional Supplementsالم تم مات  الغذائي ة  الـ   منا؟، هل هي حق 

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلوي  الم نص 

 
ائمitamin DVفيتامين د  باب  الد   ، ضمانة  الش 

 
ه  6Vitamin B 6بفيتامين  ا  ، قليل  ه  ضار  جد  .. وكثير   مفيد 

 
، من قصص   المهنة .. شهيد   البطولة  والفداءو 

 
 الث قب  األسود  والن جم  ال ذي هوى
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 ألرض ، فرضي ة  الكون  الس ديمي  الم ت صل  خلق  الس ماوات  وا

 
ن س  الج  Circulating Sweepersالـ واري الك 

 
م  الم .. لمن تتجم لين هيفاء ؟عندما ينفص   جتمع 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيع  الذ 

 
، طوفان  بال سفينة   وفان  األخير   الط 

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

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

 
خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظم  الص 

 
ندي    teral Ulnar Nerve DislocationCongenital Bilaخلع  والدي  ث نائي  الجانب  للعصب  الز 

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisم لق حات الـ إنتاج  الب ويضات  غير  ال

 
 Spermatogenesisالـ  لن طاف  إنتاج  ا

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

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

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنات  وقليل  بنينغ   بة  البنات، حو   ل 

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

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

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

 
اء  حفظ  الت كوين!  آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

 
يان   يان  االقتصاد1المفاهيم )ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 )مقاربة  شخصي ة (عالجة  تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون م  
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Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات  فيروس  كورونا ال ، عين ه  على الص  لوك  .. من بعد  الس   م ستجد 

 
يا يان  الل يل  والن هار2ن  المفاهيم )ه ذ   (: ه ذ 

 
حيح  لكْن بنكه ة  ع رب  ي ةكاد ت  الم رأة  أْن ت ل د  أخاه ا، قول  ص 

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 طفل  األنبوب ، ليس  أفضل  الم مكن  

 
ذاب  دائم  أْم ا متحا روب  العبثي ة .. ع   ن  م ستدام ؟الح 

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

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

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي ا   Trigger Finger اإلصبع القافزة الـ عالج  

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

 
  Claw Hand (Brand Operation(براند( اليد  المخلبي ة ، اإلصالح  الجراحي  )عملي ة  

 
  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   (: مْن ب عد  الس 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

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

 األ 

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

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

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

 كتلة  الورم

 
رة م تالزمة    Pronator Teres Muscle Syndromeالعضلة  الكاب ة  المدو 
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https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing


 
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 الية  للجراحة ..الش  .. الت طو   مقارنة  سريري ة  وشعاعي ة   -موجبات  وأهداف  العالج  الجراحي 

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعف  اليد  والز 

 
سغ  تنهي التزام ها  بقطع  تام  للعصب  المتوس ط م تالزمة  نفق  الر 

 
نب  Tibial Nerve Schwannomaوبي  الـ ورم  شوان في العصب  الظ 

 
  Presacral Schwannoma   زورم  شوان أمام  العج  

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلدي ة  خبيثة  

 
 Congenital Thenar Hypoplasia الجانب ثنائي   معزول   خلقي   غياب  إلية  اليد  بالجهتين،  ر  ضمو

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

Femoris 
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