د .ع َّمـــار ياسين منصور

ألمُ أسف ِل ال َّظهر

التها ُ
ب المفص ِل العجزي ِ -الحرقفي ِ

Sacroiliitis
التهاب المفص ِل العجزي ِ -الحرقفي ِ الـ ْ Sacroiliitis
هر
يُساء ُل
ث حاال ِ
عن ُث ُل ِ
ُ
ت األل ِم أسف ِل ال َّظ ِ
وعن أكث َر ْ
ْ
صباحيَّ ِة الـ Morning
من
الـ ،Lower Back Pain
نصف حاال ِ
ِ
ت اليبوس ِة ال َّ
هرْ ،
ت األل ِم عندَ االستلقا ِء أ ِم ال ُّشروع ِ بال َّنوم.
وعن ُمعظ ِم حاال ِ
 Stiffnessأسف َل ال َّظ ِ
ٌ
والحوض
ينتشر األلمُ ابتدا ًء منَ الوركي ِن الـ Hips
طاعن أحياناً كضرب ِة خنجر.
األلمُ حاد،
ِ
ُ
هر الـ  Lower Backفي األعلى ،وباتِجا ِه الفخذِين الـ Thighs
الـ  Pelvisباتِجا ِه أسف ِل ال َّظ ِ
والجلوس المديدين الـ  ،Long Sitting & Standingبصعو ِد
بالوقوف
في األسف ِل .يزدادُ األل ِم
ِ
ِ
بالوقوف على رجل واحدة،
الوقوف،
الجلوس إلى
األدراج ِ الـ  ،Stair Climbingباالنتقا ِل منَ
ِ
ِ
ِ
كض كذلك.
وب َّ
الر ِ
ُ
من ْ
المريض ْ
أن
صباحيَّ ُة مؤلم ٌة ناحي َة القط ِن الـ  .Lumbar Regionهيَ يبوس ٌة تمن ُع
ال
يبوسة ال َّ
َ
ٌ
ينتصب مباشرةً بُعيدَ استيقاظ ِه ،كما وتمنعهُ منَ المشي ِ هانئاً .هيَ يبوسة ال تنفكُّ بسهولة ،فهيَ ال
َ
نصف ساعة منَ فع ِل الحرك ِة أ ْم أفعا ِل التَّمطي ِط الـ .Stretching Exercises
ِ
تُبار ُح َّإال بعدَ
االستلقاء ومباشر ِة ال َّنوم.
ي حين
وكثير ًا ما يمض
ِ
ُ
التهاب المفص ِل العجزي ِ -الحرقفي ِ التَّن ُّكس ُّ
ي أربط ُة
والس ُ
َّبب في ذلكَ يعودُ إلى التها ِ
ب أربط ِة المفص ِل الـ  .Joint Ligamentsفهيَ ،أ ْ
المفص ِل ،تكونُ في حال ِة شدَّة وتقاصر تكيُّفي الـ  Adaptive Alterationsحينَ الحرك ِة ،فتمدُّدُها
الرباطيَّ ِة
ئ حينَ االستلقا ِء وال ُّشروع ِ بال َّنو ِم يُؤلمُ بشدَّةِ لتغي ُِّر قوى ال َّش ِد على الحسَّاسا ِ
ال ُمفاج ُ
ت ِ
ت ال َّش ِد الـ .Tension Receptors
ي على ُمستقبال ِ
الـ  Ligamental Sensorsأ ْ
في الواقعِ ،هيَ الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة الـ  Pathophysiologyالفاعل ُة ذاتُها ما يُفس ُِر ألم َ ال َّ
صباح ِ
حينَ االستيقا ِظ وذاكَ الذي حينَ االستلقا ِء وال ُّشروع ِ في ال َّنوم .فاألربط ُة ال ِمفصليَّ ُة ال ُمسترخي ُة حينَ
ت الحرك ِة حينَ االستيقاظ .إ ْذ تخض ُع
ُّف سريعاً م َع ُمتطلبا ِ
نو ِمنا ستجدُ صعوب ًة بالغ ًة في التَّكي ِ
ُ
يفوق قدرتَها على االحتما ِل وهيَ ال ُمرهق ُة أساساً بفع ِل الحدثيَّ ِة االلتهابيَّ ِة
الرباطيَّ ُة لشد
الح َّساساتُ ِ
الـ .Inflammatory Condition
مرور َّ
ب المفص ِل العجزي ِ – الحرقفي ِ التَّن ُّكسي ِ بفع ِل
الزم ِن ،ق ْد تهج ُع
م َع
ُ
األعراض السَّريريَّ ُة اللتها ِ
ِ
ب المفص ِل والتحا ِم طرفي المفص ِل بوثائقَ ْ
من جسور عظميَّة متينة .عندَها ،تختفي الحرك ُة
تص َّل ِ
س
في المفص ِل بشكل نهائيِ ،وهي بالمناسب ِة حرك ٌة ُ
غير محسوسة أساساً ..هذا َّأو ًال .وثانياً ..تتك َّل ُ
أربط ُة المفص ِل وتتع َّظمُ ،فال تعودُ تتغي ُُّر تطاو ًال أ ْم تقاصر ًا عندَ االستلقا ِء أ ِم االستيقا ِظ والحرك ِة
الرباطيَّ ُة ْ
ت ال َّش ِد
من هكذا موت وظيفي وعطالة لتك ُّلس أ ْم لثبا ِ
ترتيباً .وال أراها تسلمُ الحسَّا َّساتُ ِ
الواقع ِ عليها ..وهذا ثال ُثها.
اختفا ُء الحرك ِة في المفص ِل َّأو ًال ،ثباتُ قوى ال َّش ِد العابرةِ ألربط ِة المفص ِل ثانياً ،وغالباً
تقاعس عيو ِن
ُ
ستقرار الحا ِل في ميادي ِن عم ِلها ثالثاً ،جميعاً
الدِماغ ِ وجواسي ِس ِه ْ
َّور والوظيف ِة لموت أ ِم ا
ِ
عن أدا ِء الد ِ
ق ْد يكونُ مسؤو ًال ْ
األعراض السَّريريَّ ِة لآلف ِة ل َّما طا َل عهدُ مقا ِمها.
عن اختفا ِء
ِ

ُّف العضل ِة
ُّب
التهاب و/أو سو ُء وظيف ِة المفص ِل العجزي ِ – الحرقفي ِ في تش ُّنج ِ وتلي ِ
ُ
كثير ًا ما يتسب ُ
الكمثريَّ ِة الـ  ،Piriformis Muscleفنكونُ أمام َ ما ه َو أشدُّ وطأةً
وأخطر .نكونُ أمام َ متالزم ِة
ُ
العضل ِة الكمثريَّ ِة الـ  ،Piriformis Muscle Syndromeوتواليها المؤذي ِة للعص ِ
ب الوركي ِ
الـ .Sciatic Nerve
تجاور المفص َل
ت وكذلكَ حرك ِة المفص ِل العجزي ِ – الحرقفيِ،
ضليع ٌة بثبا ِ
فالعضل ُة الكمثريَّ ُة ،وهيَ ال َّ
ُ
وتح ُّفهُ منَ األما ِم واألسفل .تتأ َّث ُر العضل ُة على نحو وثيق بالتها ِ
ب المفص ِل العجزي ِ -الحرقفي ِ
ص العضل ُة
الـ  Sacroiliitisو/أو سو ِء وظيفت ِه الـ  .Sacroiliac Joint Dysfunctionفتتق َّل ُ
ب الوركي ِ الـ  Sciatic Nerveالذي أما َمها .فيق ُع
بصورة ُمبال َغ فيها ،وتضغ ُط بقسوة على العص ِ
الورك الـ  Hip Jointفي األما ِم ،فيكونُ
الخلف وسندا ِن مفص ِل
األخير بينَ مطرق ِة العضل ِة في
هذا
ِ
ِ
ُ
ي الـ ُ Sciaticaمنتجاً كريهاً ال
ق ال َّنواةِ
ُ
يختلف في شيء ع ِن األل ِم العصبي ِ لفت ِ
ي الورك ُّ
األلمُ العصب ُّ
ال ُّلبِيَّ ِة الـ .Herniated Disc
مالحظة ها َّمة:
تك َّلمتُ تفصي ً
الراب ِط ال َّتالي:
ال
ومطو ًال في متالزم ِة العضل ِة الكمثريَّة ،راجع ِ ال َّتفاصي َل على َّ
َّ

ُ
تناذر العضل ِة الكمثريَّ ِة بحق ِن الكورتيزون (مقاربة شخصيَّة)
عالجة
ُم
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ُ
ن داخل المفص ِل العجزي ِ -الحرقفي ِ:
طريقة الحق ِ
المريض:
وضعيَّ ُة
ِ
بما َّ
األساس في عمليَّ ِة الحق ِن ه َو التَّحديدُ الد ُ
وك الحرقفي ِ الخلفي ِ العلوي ِ الـ Superior
أن
َّقيق لل َّش ِ
َ
ُ
ي مباشرةً إلى األنسي ِ الـ Medial
).Posterior Iliac Spine (SPIS
ق المفصل ُّ
حيث يق ُع ال َّش ِ
يؤمنُ كشفاً أفض َل لهذا المعل ِم
نختار منَ الوضعيَّا ِ
وإلى األسف ِل منهُ الـ  .Inferiorلذلكَ
ت ما ِ
ُ

الهام.
التَّشريحي ِ ِ

ض ُل الحقنُ
القعس
ب على
األشخاص البدينين يُف َّ
الركوع .بذلكَ نتغ َّل ُ
فعندَ
والمريض في وضعيَّ ِة ُّ
ُ
ِ
ِ
كتنز نح َو األسف ِل ْ
وينسحب تلقائيَّاً شحمُ ال َّناحي ِة ال ُم ُ
من
القطني ِ الـ  Lumbar Lordosisمن جهة،
ُ
ً
ً
ً
جهة أخرى .فنغنمُ ْ
من كال الفعلي ِن كشفاً أفض َل للـ  ،SPISوتاليا سهولة وأمانة أعظم َ في عمليَّ ِة
الحق ِن داخ َل المفص ِل العجزي ِ -الحرقفيِ.
يختلف الحقنُ
والمريض
عندَ ال َّنحيلين ،ال نجدُ صعوب ًة في رؤي ِة أ ْم تحدي ِد موقع ِ الـ  .SPISلذلكَ ال
ُ
ُ
ب األما ِن أو
في وضعيَّ ِة ُّ
الركوع ِ أ ْم في وضعيَّ ِة االستلقا ِء البطني ِ الـ  Decubitus Ventralفي نس ِ
مريض.
يتناسب ورغب َة ال
فنختار منهما ما
معايير السُّهول ِة،
في
ُ
ِ
ُ
ِ
ي:
المزي ُج الدَّوائ ُّ
لتدبير أل ِم المفص ِل العجزي ِ -الحرقفي ِ مزيجاً ْ
من كورتيزون مديد ه َو الـ Diprofos
أستعم ُل
ِ
تفضي ً
ال ،ومخدِر موضعي الـ  Local Anesthesiaه َو الـ  Lidocaine 1%عادةً.

الحقنُ تفصي ً
ال:
)1
)2
)3
)4

نحددُ بد َّقة الـ .SPIS
ِ
ُ
نقطة الحق ِن هيَ ُمباشرةً إلى الدَّاخ ِل منَ الـ  SPISوإلى األسف ِل منهُ بـ  3-2سم.
أستعم ُل محقن ًة  5مل الـ  ،Syringe 5mlوإبرةً قياس الـ  .21 GX11/4تو َّجهُ اإلبرةُ بصورة
ف إلى األما ِم ،ومنَ األنسي ِ (الدَّاخل) إلى الوحشي ِ (الخارج) ،بزاوي ِة ميالن
مائلة منَ الخل ِ
 30 -20درج ًة ع ِن العمو ِد على سطح ِ الحقن.
جوف المفصل .الحقنُ سه ٌل ودونَ مقاومة.
نقحمُ إبرةَ الحق ِن فنل ُج بسهول إلى
ِ
..............................................................................

في سياقا ٍ
ت التَّالية:
ت أخرى ،أنص ُح بقراء ِة المقاال ِ
ت السَّريريَّ ِة
حركِ العلويِ ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة
لألعراض والعالما ِ
ِ
أذيَّاتُ العصبو ِن ال ُم ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

ضيَّ ِة لل ُّنخاع ِ ال َّشوكيِ ،خبايا
في األذيَّا ِ
ت َّ
ِ
الر ِ
الكيس السُّحائيِ ..كثي ُرها طي ِ ٌع وقلي ُلها عصي على اإلصالح ِ الجراحي ِ

Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spine

مقارب ُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً في ال َّناحي ِة اإلليويَّة ..المدخ ُل عب َر أليافِ العضل ِة اإلليويَّ ِة العظمى مقاب َل المدخ ِل التَّقليدي ِ
Trans- Gluteal Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approaches

النقل العصبي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر
The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
في النقل العصبي ،موجاتُ الضَّغ ِط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي ،كموناتُ العمل Action Potentials

ت الكهربائيَّ ِة العاملة
ت العمل والتيَّارا ِ
وظيف ُة كمونا ِ
في النقل العصبي ،التيَّاراتُ الكهربائية العاملة Action Electrical Currents

األطوا ُر ال َّثالث ُة للنقل العصبي ِ
المستقبالت الحسية ،عبقرية الخلق وجمال المخلوق
النقل في المشابك العصبية The Neural Conduction in the Synapses
عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائف عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier
ُ

وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموج ِة العامل ِة
ُ
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموج ِة العامل ِة
ُ
ت العمل
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِد كمونا ِ
ُ
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 النخاعية (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيات النخاع الشوكي ،األعراض والعالمات السريريةٌ ،
بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury, The
Symptomatology
الرمع Clonus
اشتدادُ المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia

اتِساعُ باح ِة المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Motor Responses

التنكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبية الحركية للعصب المحيطي ..ويعف عن محاوره الحسية
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves its
Sensory Axons
س الفاليري ،رؤي ٌة جديدةٌ )Wallerian Degeneration (Innovated View
التَّن ُّك ُ
ي ،رؤي ٌة جديدةٌ )Neural Regeneration (Innovated View
التَّجدُّدُ العصب ُّ
المنعكساتُ الشوكيَّ ُة ،المفاهيمُ القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions

ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكساتُ ال َّشوكيَّ ُة،
والمجاز العلمي
ت المرأةُ من ضلع الرجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسفي
ُخلق ِ
ِ
س وليدها ،والرجل يدعي!
المرأةُ ِ
تقر ُر جن َ

صنيع ُة مخلوق
ُّ
الرو ُح وال َّن ُ
فس ..عَطيَّ ُة خالق و َ
ق ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ت
خلقُ السَّماوا ِ
ِ
واألرض أكب ُر من خل ِ
وضل ُع آدمَ ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
تُ َّفاحة آدم ِ
حــــــــــوا ُء ..هذه
َّ
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
المصباح الكهربائي ،بين التَّجري ِد والتَّنفيذ رحلة ألفِ عام
هكذا تكلم ابراهيمُ الخليل
الفكر
القوةِ
قوةِ
وفكر َّ
فقهُ الحضاراتِ ،بين َّ
ِ
ِ
ال ِعدَّةُ و ِع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلقة وأرملة ذواتَي عفاف
تعدُّدُ َّ
ت وملكُ اليمين ..المنسو ُخ اآلج ُل
الزوجا ِ
ب األسودُ ،وفرضيَّ ُة ال َّنج ِم السَّاق ِط
ال َّثق ُ
ق
ُجسيمُ بار ،مفتا ُح أحجيَّ ِة الخل ِ
قر ُر!
صبي أم بنتٌ  ،األمُّ تُ ِ
القدمُ الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
حواءَ من ضلع ِ آدمَ ،حقيق ٌة أم أسطورةٌ؟
خلقُ َّ
ي Obstetrical Brachial Plexus Palsy
شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّ ِة الوالد ُّ

ي
الر َّ
األذيَّاتُ َّ
ي والوظيف ُّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّ ِة ( )1التَّشري ُح الوصف ُّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّ ِة ( )2تقييمُ األذيَّ ِة العصبيَّ ِة
الر َّ
األذيَّاتُ َّ
ي
الر َّ
األذيَّاتُ َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّ ِة ( )3التَّدبي ُر واإلصال ُح الجراح ُّ
تصنيف األذيَّ ِة العصبيَّ ِة
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّ ِة ()4
الر َّ
األذيَّاتُ َّ
ُ
دورةِ Pronator Teres Muscle Arcade
ُ
قوس العضل ِة الكابَّ ِة ال ُم َّ
شبيهُ ربا ِط Struthers- like Ligament ...Struthers
عمليَّاتُ ال َّنق ِل الوتري ِ في تدبير شل ِل العصبِ الكعبري ِ Tendon Transfers for Radial Palsy

ختصر)
جنس الوليد ( ُم
ُقر ُر
ٌ
من ي ِ
َ
يٌ ..
ُ
ت
ت والمآال ِ
الصفا ِ
بحث في ِ
ثالوث ال َّذكاءِ ..زادُ مسافر! ال َّذكا ُء الفطر ُّ
ي ،واالصطناع ُّ
ي ،اإلنسان ُّ

الصفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها
المعادالتُ ِ
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديدةٌ Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُم ِ
نعكس ال َّشوك ُّ
ي ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
لقوةِ المنعكس Hyperreflexia, Pathophysiology of
ال ُم ِ
ي ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة َّ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
Hyperactive Hyperreflex
ي ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجاب ِة ثنائيَّ ِة الجانبِ للمنعكس Hyperreflexia,
ال ُم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ي ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة التِساع ِ ساح ِة العمل Extended Hyperreflex,
ال ُم
ُ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology
للمنعكس عدي ِد اإلستجاب ِة الحركيَّ ِة Hyperreflexia,
ي ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة
ال ُم
ِ
ُ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّ ِة
َّ
الرمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّ ِة
َّ

حوا ُء Adam & Eve, Adam's Rib
حواءَ ،ومن ضلعِه كانت َّ
خلقُ آدم َ وخلقُ َّ
جسيمُ بار ،ال َّشاهدُ والبصيرةُ Barr Body, The Witness

جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
التَّدبي ُر الجراح ُّ
ي ال ُمتساوي الـ Mitosis
االنقسامُ الخلو ُّ
ي الـ Chromatin, Chromatid, Chromosome
ي ،الجسمُ ِ
الصبغيَّةِ ،
المادَّةُ ِ
الصبغ ُّ
الصبغ ُّ

تمماتُ الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّقاً مفيدةٌ ألجسامنا؟
ال ُم ِ
نصف الـ Meiosis
ي ال ُم ِ
االنقسام الخلو ُّ

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِ الدَّائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفيدٌ ..وكثي ُره ُ ضار جدَّ ًا
قصص البطول ِة والفداء
َوالمهن ُة ..شهيدٌ ،من
ِ
ب األسودُ وال َّنجمُ ا َّلذي هوى
ال َّثق ُ
ألرض ،فرضيَّ ُة الكو ِن السَّديمي ِ ال ُمتَّص ِل
ت وا
خلقُ السَّماوا ِ
ِ
س الـ Circulating Sweepers
الجواري ال ُك َّن ُ

ينفصمُ المجتم ُع ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟
عندما
ِ
ق Elbow Auto- Arthroplasty
التَّصني ُع ال َّذاتي لمفص ِل المرف ِ

ال ُّطوفانُ األخي ُر ،طوفانُ بال سفين ِة
ورَ ..م َع االس ِم تَكونُ البِدَاي ُة ،فتَكونُ الهَويَّ ُة خَاتِم َة الحِ كاي ِة
َك ْش ُ
ف ال َمستُ ِ
ُمجتم ُع اإلنسان! أه َو اجتماعُ فطرة ،أ ِم اجتماعُ ضرورة ،أم اِجتماعُ مصلحة؟
ي Pneumatic Petrous
عظمُ ال َّ
صخرةِ الهوائ ُّ

ي الجانبِ للعصبِ َّ
الزندي ِ Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
خل ٌع والدي ُثنائ ُّ
حوا ُء
حقيقتان ال تقب ُل ب ُهنَّ َّ
غير ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتا ُج البُويضا ِ
ت ِ
ج النِطافِ الـ Spermatogenesis
إنتا ُ

محض تُ َّرهات؟!
ُ
أمُّ البنات ،حقيق ٌة هيَ أ ْم هيَ

األولين
أمُّ البنين! حقيق ٌة لطالما َظننتُها من هفوا ِ
ت َّ
حوا ُء هذ ِه ت ِلدُ كثي َر بنات وقلي َل بنين
غلب ُة البناتَّ ،
حوا ُء هذ ِه ت ِلدُ كثي َر بني َن وقلي َل بنات
َغ َلبَ ُة البنينَّ ،
ئ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها
حوا ُء هذه يكاف ُ
وال أنفي عنها العد َل أحياناً! َّ
المغنيزيوم بان للعظا ِم! يدعمُ وظيف َة الكالسيوم ،وال يطيقُ مشاركتَه
ولحواءَ حف ُظ التَّكوين!
آلدم َ فع ُل التَّمكين،
َّ
َهذَيانُ المفاهيم (َ :)1هذَيانُ االقتصاد
المغنيزيوم ( ،)2معلوماتٌ ال غنى عنها
تناذر العضل ِة الكمثريَّ ِة بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)
ُمعالج ُة
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

س ٌع)
ُمعالج ُة
تناذر العضل ِة الكمثريَّ ِة بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)( عرضٌ مو َّ
ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ت
الصفا ِ
فيروس كورونا ال ُمستجدُّ ..من بع ِد السُّلوكِ  ،عي ُنهُ على ِ
ُ
َهذَيانُ المفاهيم (َ :)2هذَيانُ ال َّلي ِل وال َّنهار
صحي ٌح ْ
ت ال َمرأةُ ْ
لكن بنكهَة عَربيَّة
كادَ ِ
أن تَ ِلدَ أخاهَا ،قو ٌل َ
متالزم ُة التَّعبِ المزمن Fibromyalgia

ليس أفض َل ال ُممك ِن
طف ُل األنبوبَِ ،
ب العبثيَّ ُة ..عَذابٌ دائمٌ أ ْم اِمتحانٌ ُمستدامٌ؟
ال ُحرو ُ
صو ٌل
ورَ ،وفي التَّجري ِد و ُ
ص ٌ
ِياس ق ُ
جردُ ..في الق ِ
العَق ُل القي ُ
َّاس َوالعَق ُل ال ُم ِ
محض َقرار!
ب ال ُمنفردُ ،حي َن يُصب ُح التَّو ُّحدُ َمفازةً ال
الذِئ ُ
َ
عال ُج اإلصبع القافزة الـ  Trigger Fingerبحق ِن الكورتيزون موضعيَّاً
األرض وما يزالُ ،وأ َّما الجديدُ فمنكوبُهُ أنتَ أساساً أيُّها اإلنسان!
ب
وحش فرانكنشتاين الجديدُ ..القديمُ نك َ
ُ
َ
ي (عمليَّ ُة براند))Claw Hand (Brand Operation
اليدُ المخلبيَّ ُة ،اإلصال ُح الجراح ُّ

سعاةُ بريد حقيقيُّون ..ال هواةُ ترحال وهجرة
فيروس كو ُرونَا ال ُمست َِجدُّ (كوفيد ْ :)19-
ت
الصفا ِ
من بَع ِد السُّلوكِ  ،عَي ُنهُ عَلى ِ
ُ
عالمة هوفمان Hoffman Sign

ُ
وسيزيف اإلنسانُ
األسْطو َرةُ ال َحقِي َق ُة الهَ ِر َم ُة ..شمشونُ الحكاي ُة،
ُ
التَّن ُّك ُ
س الفاليري التَّالي لألذيَّ ِة العصبيَّةِ ،وعمليَّ ُة التَّجدُّ ِد العصبي ِ
َّار الغلفاني ِ والتَّص ُّلبِ ال ُّلويحي ِ ال ُمتعدِد؟
ي ال ُم ِ
التَّص ُّل ُ
تعددُ :العالق ُة السَّببيَّ ُة ،بين التَّي ِ
ب ال ُّلويح ُّ
ي لورم وعائي كبدي عرطل بسببِ نزف داخ َل كتل ِة الورم
ي اإلسعاف ُّ
ي في الكبدِ :االستئصا ُل الجراح ُّ
الورمُ الوعائ ُّ
المدورة Pronator Teres Muscle Syndrome
ُمتالزم ُة العضل ِة الكابَّ ِة
َّ

ضيَّ ُة ،مقارب ٌة جراحيَّ ٌة جديدةٌ
أذيَّاتُ ذي ِل
الفرس َّ
ِ
الر ِ
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

ي ..موجباتُ
طوراتُ التَّالي ُة للجراحة -مقارن ٌة سريريَّ ٌة وشعاعيَّ ٌة
ال َّشل ُل ُّ
ُ
وأهداف العالج ِ الجراحيِ ..التَّ ُّ
الرباع ُّ
والزن ِد Ulnar Dimelia or Mirror Hand
ُ
تضاعف الي ِد ِ

الرسغ ِ تنهي التزا َمها بقطع تام للعصبِ المتوسِط
ق ِ
ُمتالزم ُة نف ِ
ورمُ شوان في العصبِ ال َّ
ظنبوبي ِ الـ Tibial Nerve Schwannoma
ورمُ شوان أمام َ الع ُجز Presacral Schwannoma

ميالنوما جلديَّ ٌة خبيث ٌة Malignant Melanoma
ي الجانب Congenital Thenar Hypoplasia
ضمو ُر إلي ِة الي ِد بالجهتين ،غيابٌ خلقي معزو ٌل ثنائ ُّ
الرأسين الفخذيَّ ِة The Syndrome of the Long Head of Biceps Femoris
أس ال َّطوي ِل للعضل ِة ذا ِ
ت َّ
ُمتالزم ُة َّ
الر ِ

مرضيَّاتُ
ؤوس العضديَّ ِة Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachii
الوتر البعي ِد للعضل ِة ثنائيَّ ِة ُّ
الر ِ
ِ
Muscle
بظهور حلقة جلديَّة خانقة عندَ الحدو ِد القريب ِة للوذم ِة الجلديَّ ِة
حث ٌل ودِي انعكاسي  Algodystrophy Syndromeتميَّزَ
ِ
الفك السُّفلي ِ باستخدا ِم ال َّشريح ِة ال َّشظويَّ ِة ال ُح َّرةMandible Reconstruction Using Free Fibula Flap
تصني ُع ِ

ضي ِ (دا ُء بيرغر)
ِ
غير َّ
الر ِ
الحاد ِ
انسدادُ ال َّشريا ِن الكعبري ِ
إصاب ٌة س ِِليَّ ٌة معزول ٌة في العق ِد ال َّلمفيَّ ِة اإلبطيَّ ِة Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis

ال َّشريح ُة ال َّشظويَّ ُة ال ُموعَّاةُ في
ت العظميَّ ِة ال ُمختلط ِة بذا ِ
تعويض الضَّياعا ِ
ِ
ت العظ ِم وال َّنقي ِ
Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis

ضياع جلدي هام في السَّاع ِد
ب الكتفِ في
ال َّشريح ُة ال ُح َّرةُ جان ُ
ِ
تعويض َ

الرضيَّ ُة للضَّفيرةِ العضديَّ ِة Injuries of Brachial Plexus
األذيَّاتُ َّ
دورةِ Rotator Cuff Injury
أذيَّ ُة
ِ
أوتار الك َّف ِة ال ُم ِ
كيس ُة القناةِ الجامع ِة Choledochal Cyst
اليأس ..نح َو ُمقاربة أكث َر حزماً Peri- Menopause Breast Problems
سن
ِ
آفاتُ ال َّثدي ما حو َل ِ
ت ال َّثدي ال َّشائع ِة Evaluation of Breast Problems
تقييمُ آفا ِ
اليأس ..نح َو ُمقاربة أكث َر حسماً Peri- Menopause Breast Problems
سن
ِ
آفاتُ ال َّثدي ما حو َل ِ
تدبي ُر آال ِم الكتفِ  :الحقنُ تحتَ األخر ِم Subacromial Injection

مجم ُع البحري ِن ..برز ٌخ ما بي َن َحياتين
الجنَا ِن؟
ضا ِ
ار ال ُكب َرى أ ْم َرو َ
ت ِ
ما بعدَ الموتِ ..وما قب َل ال َّن ِ
تدبي ُر التهابِ ال ُّلفاف ِة األخمصيَّ ِة ال ُمزم ِن بحقنُ الكورتيزون Plantar Fasciitis, Cortisone Injection

صدريَّ ِة -لوح ِ الكتفِ بالكورتيزون
حقن الكيس ِة المصليَّ ِة ال َّ

Scapulo-Thoracic Bursitis, Cortisone Injection
ختصر ُمفيدٌ Vitamin B12
فيتامين بُ ..12م
ٌ
ي)Osteoid Osteoma
ي (العظمومُ العظمان ُّ
ي العظمان ُّ
الورمُ العظم ُّ

الزنديَّ ِة
ٌ
( )1قص ُر أمشا ِط الي ِد ٌ : Brachymetacarpia
ي الجانبِ
ومتناظر لألصابع ِ الثالث ِة ِ
قصر ثنائ ُّ
الزنديَّ ِة
ٌ
( )2قص ُر أمشا ِط الي ِد ٌ : Brachymetacarpia
ي الجانبِ
ومتناظر لألصابع ِ الثالث ِة ِ
قصر ثنائ ُّ
الكتف ال ُمتجمِدة ،حقنُ الكورتيزون داخ َل مفص ِل الكتف
ُ
Frozen Shoulder, Intraarticular Cortisone Injection
مرفق التنس ،حقن الكورتيزون Tennis Elbow, Cortisone injection
ألمُ المفص ِل العجزي ِ الحرقفي :حقنُ الكورتيزونSacro-Iliac Joint Pain, Cortisone Injection
استئصا ُل الكيس ِة المعصميَّةِ ،السَّه ُل ال ُممتَنِع ِ )Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy
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