
ـــار ياسين منصور   د. عمَّ

هر  ألمُ أسفِل الظَّ
 ِ ِ  -التهاُب المفصِل العجزي   الحرقفي 

Sacroiliitis 
ِ   يُساءلُ  الـ    -التهاُب المفصِل العجزي  هرِ   ُثُلثِ عْن    itisliiSacroالحرقفي ِ   حاالِت األلِم أسفِل الظَّ

مْن  Lower Back Painالـ   أكثَر  وعْن  الـ    نصفِ ،  الصَّباحيَِّة  اليبوسِة   Morningحاالِت 

Stiffness  ِهر  حاالِت األلِم عندَ االستلقاِء أِم الشُّروعِ بالنَّوم.  ُمعظمِ ، وعْن أسفَل الظَّ

خنجر  أحياناً  طاعٌن    ،حاد    األلمُ  الوركينِ   األلمُ   ينتشرُ   .كضربِة  مَن   والحوِض   Hipsالـ    ابتداًء 

هرِ   Pelvisالـ   الظَّ أسفِل  الـ  في    Lower Back  الـ  بات ِجاِه  الفخِذين  وبات ِجاِه   Thighsاألعلى، 

صعوِد ب  ،Long Sitting & Standingالـ   ينالمديد  والجلوِس  . يزدادُ األلِم بالوقوفِ في األسفلِ  

، رجل  واحدة، باالنتقاِل مَن الجلوِس إلى الوقوِف، بالوقوِف على  Stair Climbingالـ    األدراجِ 

كِض بو  .كذلك الرَّ

يبوسٌة تمنُع المريَض مْن أْن    هيَ   .Lumbar Regionمؤلمٌة ناحيَة القطِن الـ    الصَّباحيَّةُ   يبوسةُ ال

ال تنفكُّ بسهولة ، فهيَ ال    ينتصَب مباشرةً بُعيدَ استيقاظِه، كما وتمنعهُ مَن المشيِ هانئاً. هيَ يبوسةٌ 

 . Stretching Exercises مَن فعِل الحركِة أْم أفعاِل التَّمطيِط الـ نصِف ساعة  إالَّ بعدَ تُبارُح 

ما   ِ   يمض  وكثيرًا  العجزي  المفصِل  التَّنكُّسيُّ   -التهاُب  .  النَّوم  ومباشرةِ   االستلقاءِ   حين    الحرقفي ِ 

ذلكَ   والسَّببُ  الـ    في  المفصِل  أربطِة  التهابِ  إلى  أربطُة Joint Ligamentsيعودُ  أْي  فهيَ،   .

حيَن الحركِة، فتمدُّدُها  Adaptive Alterationsالمفصِل، تكوُن في حالِة شدَّة  وتقاصر  تكيُّفي الـ 

االستلقاءِ  حيَن  يُؤلمُ والشُّروعِ    الُمفاجُئ  باطيَّةِ   بشدَّةِ   بالنَّوِم  الر ِ الحسَّاساِت  على  د ِ  الشَّ قوى   لتغيُِّر 

د ِ الـ  أيْ  Ligamental Sensorsالـ   .Tension Receptorsعلى ُمستقبالِت الشَّ

رُ الفاعلُة ذاتُها    Pathophysiologyفي الواقعِ، هيَ الفيزيولوجيا المرضيَُّة الـ   الصَّباحِ   ألمَ   ما يُفس ِ

سترخيُة حيَن  . فاألربطُة الِمفصليَُّة المُ وذاَك الذي حيَن االستلقاِء والشُّروعِ في النَّوم  حيَن االستيقاظِ 

الحركةِ  ُمتطلباِت  مَع  سريعاً  التَّكيُِّف  في  بالغًة  صعوبًة  ستجدُ  االستيقاظ   نوِمنا  تخضُع  .  حيَن  إْذ 

باطيَُّة لشد   يفوُق قدرتَها بفعِل الحدثيَِّة االلتهابيَِّة    أساساً   وهيَ الُمرهقةُ   على االحتمالِ   الحسَّاساُت الر ِ

 . Inflammatory Conditionالـ 

مِن، قْد تهجُع األعراُض السَّريريَُّة اللتهابِ المفصِل العجزي ِ   الحرقفي ِ التَّنكُّسي ِ بفعِل    –مَع مروِر الزَّ

المفصِل والتحاِم طرفي المفصِل بوثائَق مْن جسور  عظميَّة  متينة. عندَها، تختفي بِ   الحركةُ   تصلَّ

الً هذا    ..في المفصِل بشكل  نهائي ِ، وهي بالمناسبِة حركٌة غيُر محسوسة  أساساً  ُس    ..وثانياً .  أوَّ تتكلَّ

مُ  أِم  أربطُة المفصِل وتتعظَّ االستلقاِء  أْم تقاصرًا عندَ  تتغيُُّر تطاواًل   االستيقاِظ والحركةِ ، فال تعودُ 

باطيَُّة مْن هكذا  ترتيباً.   الحسَّاسَّاُت الر ِ د ِ   ثباتِ لأْم     لتكلُّس  وعطالة    موت  وظيفي   وال أراها تسلمُ  الشَّ

 ِ  .ثالُثهاوهذا   ..عليها الواقع

الً   اختفاُء الحركِة في المفصلِ  د ِ العابرةِ ألربطِة المفصلِ ،  أوَّ ، وغالباً تقاعُس عيوِن  ثانياً   ثباُت قوى الشَّ

ماغِ وجواسيسِ  ، جميعاً  ثالثاً   في مياديِن عمِلهاستقراِر الحالِ ِم اأ  والوظيفِة لموت    ِه عْن أداِء الدَّورِ الد ِ

 .   لمَّا طاَل عهدُ مقاِمهاقْد يكوُن مسؤواًل عْن اختفاِء األعراِض السَّريريَِّة لآلفةِ 



 

الحرقفي ِ في تشنُّجِ وتليُِّف العضلِة   –المفصِل العجزي ِ  سوُء وظيفِة    و/أو  كثيرًا ما يتسبُُّب التهابُ 

وأخطُر. نكوُن أمامَ متالزمِة  Piriformis Muscleالـ    الكمثريَّةِ  ما هَو أشدُّ وطأةً  ، فنكوُن أمامَ 

الـ   الكمثريَِّة  المؤذيِة  Piriformis Muscle Syndromeالعضلِة  وتواليها  ِ ل،  الوركي   لعصبِ 

 . Sciatic Nerveالـ 

الحرقفي ِ، تجاوُر المفصَل    –ليعٌة بثباِت وكذلَك حركِة المفصِل العجزي ِ  ضَّ الفالعضلُة الكمثريَُّة، وهيَ  

واألسفل.   األماِم  مَن  وثيق   وتحفُّهُ  نحو   على  العضلُة  ِ   بالتهاِب تتأثَُّر  العجزي  ِ   -المفصِل   الحرقفي 

العضلةُ Sacroiliac Joint Dysfunctionالـ  تِه  وظيف  و/أو سوءِ   Sacroiliitisالـ   ُص  فتتقلَّ  . 

الذي أماَمها.  فيقُع    Sciatic Nerveالوركي ِ الـ  على العصبِ  بقسوة   بصورة  ُمبالَغ فيها، وتضغُط  

، فيكوُن  في األمامِ   Hip Jointالـ    الوركِ مفصِل  وسنداِن  في الخلِف  هذا األخيُر بيَن مطرقِة العضلِة  

ُمنتجاً كريهاً ال يختلُف في شيء  عِن األلِم العصبي ِ لفتقِ النَّواةِ    Sciaticaالـ    الوركيُّ   العصبيُّ األلمُ  

ب ِيَِّة الـ   .Herniated Discاللُّ

 : هامَّة   مالحظة  

مُت تفصياًل  الً تكلَّ ابِط   الكمثريَّة،ةِ متالزمِة العضل في  ومطوَّ   التَّالي:راجعِ التَّفاصيَل على الرَّ

)  ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة 

)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach 

 

ِ  المفصلِ  داخل   الحقنِ  طريقةُ  ِ  -العجزي    :الحرقفي 

 وضعيَُّة المريِض: 

 Superiorبما أنَّ األساَس في عمليَِّة الحقِن هَو التَّحديدُ الدَّقيُق للشَّوِك الحرقفي ِ الخلفي ِ العلوي ِ الـ 

Posterior Iliac Spine (SPIS)  المفصليُّ مباشرةً إلى األنسي ِ الـ ِ  Medial. حيُث يقُع الشَّق 

الـ   منهُ  األسفِل  المعلِم  Inferiorوإلى  لهذا  أفضَل  كشفاً  ُن  يؤم ِ ما  الوضعيَّاِت  مَن  نختاُر  لذلَك   .

 ِ   .الهام ِ  التَّشريحي 

القعِس  ف على  ُب  نتغلَّ بذلَك  كوع.  الرُّ في وضعيَِّة  والمريُض  الحقُن  يُفضَُّل  البدينين  األشخاِص  عندَ 

،    Lumbar Lordosisالقطني ِ الـ   وينسحُب تلقائيَّاً شحمُ النَّاحيِة الُمكتنُز نحَو األسفِل مْن  من جهة 

أفضَل  فجهة  أخرى.   الفعليِن كشفاً  مْن كال  في عمليَِّة  SPISللـ  نغنمُ  وتالياً سهولًة وأمانًة أعظمَ   ،

 ِ  الحرقفي ِ.  -الحقِن داخَل المفصِل العجزي 

ِ عندَ النَّحيلين، ال نجدُ صعوبًة في رؤيِة أْم   الحقُن والمريُض  لذلَك ال يختلُف  .  SPISالـ    تحديِد موقع

كوعِ أْم في وضعيَِّة االستلقاِء البطني ِ الـ   في نسبِ األماِن أو    Decubitus Ventralفي وضعيَِّة الرُّ

 مريِض.منهما ما يتناسُب ورغبَة ال  فنختارُ ، معاييِر السُّهولةِ في 

 المزيُج الدَّوائيُّ: 

ِ أستعمُل   العجزي  المفصِل  ألِم  الـ  الحرقفي ِ    -لتدبيِر  هَو  مديد   كورتيزون   مْن   Diprofosمزيجاً 

ر  موضعي   الـ   عادةً.  Lidocaine 1%هَو الـ   Local Anesthesiaتفضياًل، ومخد ِ

https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://youtu.be/qzIUuRWB6pk


 

 الحقُن تفصياًل: 

ة  الـ  (1 دُ بدقَّ  . SPISنحد ِ

 سم.  3- 2وإلى األسفِل منهُ بـ   SPISنقطُة الحقِن هيَ ُمباشرةً إلى الدَّاخِل مَن الـ  (2

هُ اإلبرةُ GX1 1/421، وإبرةً قياس الـ  Syringe 5mlمل الـ    5أستعمُل محقنًة   (3 بصورة    . توجَّ

ِف إلى األماِم، ومَن األنسي ِ )الدَّاخل( إلى الوحشي ِ )الخارج(، بزاويِة ميالن مَن الخل  مائلة  

 درجًة عِن العموِد على سطحِ الحقن.   30  -20

 نقحمُ إبرةَ الحقِن فنلُج بسهول  إلى جوِف المفصل. الحقُن سهٌل ودوَن مقاومة. (4

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

 في سياقاٍت أخرى، أنصُح بقراءِة المقاالِت التَّالية: 

 
ِ، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراِض والعالماِت السَّريريَّةِ  ِك العلوي   أذيَّاُت العصبوِن الُمحر ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
يَِّة للنُّخاعِ الشَّوكي ِ، خبايا الكيِس السُّحائي ِ.. كثيُرها طي ٌِع وقليُلها عصي  على اإلصالحِ الجرا ض ِ حي ِ  في األذيَّاِت الرَّ

tic Injuries of the SpineSurgical Treatments of Trauma 

 
ِ لتَّ مقاربُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّاً في النَّاحيِة اإلليويَّة..  المدخُل عبَر ألياِف العضلِة اإلليويَِّة العظمى مقابَل المدخِل ا قليدي 

Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approaches Gluteal -ransT 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّغِط العاملة 

 
 Action Potentialsالنقل العصبي، كموناُت العمل  في

 
 وظيفُة كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهربائيَِّة العاملة 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
ِ األطواُر الثَّ   الثُة للنقل العصبي 

 
 المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجمال المخلوق 

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierةِ رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
 ضبِط مسار الموجِة العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّانية في  

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّالثُة في توليِد كموناِت العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم 

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

 
 The Spinal Injury, Theأذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث 

tomatologySymp 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتدادُ المنعكس الشوكي 

https://drive.google.com/file/d/1scrWKg0pBR-UUNV46MaLjHpMoo7IeKFl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kwE-QYZWVzHsadu0wFL4Ckl5o2hGaxMe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://youtu.be/EX3a7qreEbI
https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w


 
 Extended Reflex Sectorات ِساعُ باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

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

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

Sensory Axons 

 
 w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُُّس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّدُ العصبيُّ، رؤيٌة جديدةٌ  

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّوكيَُّة، تحديُث المفاهيم 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاِز العلمي    ُخلقِت المرأةُ من ضلع الر 

 
ُر جن جل يد عيالمرأةُ تقر ِ  !َس وليدها، والر 

 
وُح والنَّفُس.. عَطيَُّة خالق  وَصنيعُة مخلوق    الرُّ

 
 خلُق السَّماواِت واألرِض أكبُر من خلِق النَّاس.. في المرامي والداَلالت 

 
 تُفَّاحة آدم وِضلُع آدمَ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه   حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص 

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ةِ  ةِ الفكِر وفكِر القوَّ  فقهُ الحضاراِت، بين قوَّ

 
قة  وأرملة  ذواتَي عفاف  ُة االختالف بين ُمطلَّ  الِعدَّةُ وِعلَّ

 
وجاِت وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعدُّدُ الزَّ

 
 سَّاقطِ الثَّقُب األسودُ، وفرضيَُّة النَّجِم ال

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَِّة الخلِق  

 
ُر!   صبي  أم بنٌت، األمُّ تُقر ِ

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اءَ من ضلعِ آدمَ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟  خلُق حوَّ

 
 Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الضَّفيرةِ العضديَِّة الوالديُّ 

 
ضَّ   ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييمُ األذيَِّة العصبيَّةِ 2) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَِّة العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلِة الكابَِّة الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 ِ  Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتري ِ في تدبير شلِل العصبِ الكعبري 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر ِ

 
فاِت والمآالتِ  كاُء الفطريُّ، اإلنسانيُّ، واالصطناعيُّ.. بحٌث في الص ِ ! الذَّ كاِء.. زادُ مسافر   ثالوُث الذَّ
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فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص ِ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ، في الفيزيولوجيا المرضيَّة  

 
ةِ المنعكس 1الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )   Hyperreflexia, Pathophysiology of(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Hyperactive Hyperreflex 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابِة ثنائيَِّة الجانبِ للمنعكس 2الُمنعكِس الشَّوكيُّ االشتداديُّ ) 

eflexResponse Hyperr -Pathophysiology of Bilateral 

 
 ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ِساعِ ساحِة العمل 3الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Pathophysiology 

 
 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكِس عديِد اإلستجابِة الحركيَِّة 4الُمنعكُس الشَّوكيُّ االشتداديُّ )

Response hyperreflex-of Multi Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع )  (، الفرضيَُّة الثَّانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ

 
اُء  اءَ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
 Barr Body, The Witnessجسيمُ بار، الشَّاهدُ والبصيرةُ 

 
معنى   جدليَُّة المعنى والالَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلويُّ الُمتساوي الـ 

 
بغيُّ الـ  بغيُّ، الجسمُ الص ِ بغيَّة، الص ِ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّةُ الص ِ

 
ماُت الغذائيَُّة الـ  اً مفيدةٌ ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ِ  ، هل هي حقَّ

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنص ِ

 
 ، ضمانُة الشَّبابِ الدَّائم Vitamin Dفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضار  جدَّاً Vitamin B6 6فيتامين ب

 
 َوالمهنُة.. شهيدٌ، من قصِص البطولِة والفداء 

 
ذي هوى   الثَّقُب األسودُ والنَّجمُ الَّ

 
 ألرِض، فرضيَُّة الكوِن السَّديمي ِ الُمتَّصلِ خلُق السَّماواِت وا 

 
 Circulating Sweepersالـ  الجواري الُكنَُّس 

 
لين هيفاُء؟  عندما ينفِصمُ المجتمُع.. لمن تتجمَّ

 
اتي لمفصِل المرفِق   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 
 َكْشُف الَمستُوِر.. َمَع االسِم تَكوُن البِدَايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماعُ فطرة، أِم اجتماعُ ضرورة، أم ِاجتماعُ مصلحة ؟

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الصَّخرةِ الهوائيُّ 

 
 ِ ندي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والدي  ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بُهنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاِت غيِر الُملقَّحات الـ 

 
 Spermatogenesisُج الن ِطاِف الـ إنتا

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هيَ أْم هيَ محُض تُرَّ
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لين   أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننتُها من هفواِت األوَّ

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بنات  وقليَل بنين  بُة البنات، حوَّ ل   غ 

 
اُء هذِه تِلدُ كثيَر بنيَن وقليَل بنات   َغَلبَُة البنين، حوَّ

 
اُء هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها   وال أنفي عنها العدَل أحياناً! حوَّ

 
 المغنيزيوم بان  للعظاِم! يدعمُ وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه 

 
اءَ حفُظ التَّكوين!  آلدمَ فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 (: َهَذياُن االقتصاد 1َهَذياُن المفاهيم )

 
 معلوماٌت ال غنى عنها (، 2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 ُمعالجُة تناذِر العضلِة الكمثريَِّة بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسٌَّع( 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ   فيروُس كورونا الُمستجدُّ.. من بعِد السُّلوِك، عيُنهُ على الص ِ

 
يِل والنَّهار 2َهَذياُن المفاهيم )  (: َهَذياُن اللَّ

 
 الَمرأةُ أْن تَِلدَ أخاَها، قوٌل َصحيٌح لكْن بنكهَة  عَربيَّة كادَتِ 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 أفضَل الُممكنِ  طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. عَذاٌب دائمٌ أْم ِامتحاٌن ُمستدامٌ؟ 

 
دُ.. في الِقياِس قُصوٌر، َوفي التَّجريِد وُصولٌ   العَقُل القيَّاُس َوالعَقُل الُمجر ِ

 
! دُ َمفازةً ال محَض َقرار  ئُب الُمنفردُ، حيَن يُصبُح التَّوحُّ  الذ ِ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
ا الجديدُ فمنكوبُهُ أنَت أساساً أيُّها اإلنسان!   وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّ

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  حقيقيُّون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة  سعاةُ بريد  

 
فاتِ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد   (: مْن بَعِد السُّلوِك، عَيُنهُ عَلى الص ِ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 اأُلْسطوَرةُ الَحِقيَقُة الهَِرَمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 

 
 ِ  التَّنكُُّس الفاليري التَّالي لألذيَِّة العصبيَِّة، وعمليَُّة التَّجدُِّد العصبي 

 
د؟ ويحي ِ الُمتعد ِ بِ اللُّ دُ: العالقُة السَّببيَُّة، بين التَّيَّاِر الغلفاني ِ والتَّصلُّ ويحيُّ الُمتعد ِ ُب اللُّ  التَّصلُّ

 
 االستئصاُل الجراحيُّ اإلسعافيُّ لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسببِ نزف  داخَل كتلِة الورم  الورمُ الوعائيُّ في الكبِد:

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلِة الكابَِّة المدوَّ

 
يَُّة، مقاربٌة جراحيٌَّة جديدةٌ  ض ِ  أذيَّاُت ذيِل الفرِس الرَّ

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعيُّ  راُت التَّاليُة للجراحة  ..الشَّلُل الرُّ  مقارنٌة سريريٌَّة وشعاعيَّةٌ  -موجباُت وأهداُف العالجِ الجراحي ِ.. التَّطوُّ

 
نِد   Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليِد والز ِ

 
ط ُمتال سغِ تنهي التزاَمها بقطع  تام   للعصبِ المتوس ِ  زمُة نفِق الر ِ

 
نبوبي ِ الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصبِ الظَّ

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمامَ العُجز
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 Malignant Melanomaميالنوما جلديٌَّة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaضموُر إليِة اليِد بالجهتين، غياٌب خلقي  معزوٌل ثنائيُّ الجانب  

 
أسين الفخذيَِّة  ويِل للعضلِة ذاِت الرَّ أِس الطَّ  The Syndrome of the Long Head of Biceps Femorisُمتالزمُة الرَّ

 
ؤوِس العضديَِّة   Pathologies of Distal Tendon of Biceps Brachiiمرضيَّاُت الوتِر البعيِد للعضلِة ثنائيَِّة الرُّ

Muscle 

 
ي  انعكاسي    تميََّز بظهوِر حلقة  جلديَّة  خانقة  عندَ الحدوِد القريبِة للوذمِة الجلديَّةِ  Algodystrophy Syndromeحثٌل ود ِ

 
ة  Mandible Reconstruction Using Free Fibula Flapتصنيُع الفك ِ السُّفلي ِ باستخداِم الشَّريحِة الشَّظويَِّة الُحرَّ

 
ي ِ )داُء بيرغر( ض ِ  انسدادُ الشَّرياِن الكعبري ِ الحاد ِ غيِر الرَّ

 
مفيَِّة اإلبطيَِّة  ِيٌَّة معزولٌة في العقِد اللَّ  Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة ِسل 

 
 النَّقي ِ  العظِم والشَّريحُة الشَّظويَُّة الُموعَّاةُ في تعويِض الضَّياعاِت العظميَِّة الُمختلطِة بذاِت 

 Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalcitrant Osteomyelitis 

 
ةُ جانُب الكتِف في تعويِض َضياع  جلدي   هام   في السَّاعدِ   الشَّريحُة الُحرَّ

 
ضيَُّة للضَّفيرةِ العضديَِّة    Injuries of Brachial Plexusاألذيَّاُت الرَّ

 
ِرةِ  ِة الُمدو   Rotator Cuff Injuryأذيَُّة أوتاِر الكفَّ

 
 Choledochal Cystيسُة القناةِ الجامعِة ك

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حزماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفاِت الثَّدي الشَّائعِة 

 
ِ اليأِس.. نحَو ُمقاربة  أكثَر حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الثَّدي ما حوَل سن 

 
 Subacromial Injectionتدبيُر آالِم الكتِف: الحقُن تحَت األخرِم 

 
 برزٌخ ما بيَن َحياتين البحريِن.. مجمعُ 

 
 ما بعدَ الموِت.. وما قبَل النَّاِر الُكبَرى أْم َروَضاِت الِجنَاِن؟

 
فافِة األخمصيَِّة الُمزمِن بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهابِ اللُّ

 
 لوحِ الكتِف بالكورتيزون  -حقن الكيسِة المصليَِّة الصَّدريَّةِ 

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 12فيتامين ب

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظميُّ العظمانيُّ )العظمومُ العظمانيُّ(

 
نديَّةِ  Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 1)  قصٌر ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
نديَّةِ  Brachymetacarpia :( قصُر أمشاِط اليدِ 2)  قصٌر ثنائيُّ الجانبِ ومتناظٌر لألصابعِ الثالثِة الز ِ

 
دة، حقُن الكورتيزون داخَل مفصِل الكتف   الكتُف الُمتجم ِ

Frozen Shoulder, Intraarticular Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصِل العجزي ِ الحرقفي : حقُن الكورتيزون

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسِة المعصميَِّة، السَّهُل الُممتَنِعِ 
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