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 خبيثة   ة  ميالنوما جلدي  
Malignant Melanoma  

 
 أوردة   المريض. احتل   من ساعد   الورم   ن  تمك  شخيص. الت   لحظة   ة  اعتيادي   غير   ة  سريري   بتظاهرات   خبيث   جلدي   ورم  
 . ال أسوأ  همشروع   ض  قو  ي  أو  ه  ت  نشأ لم يجد من يرصد  و ئة  الر   حدود   الورم  وصل  .ة  اإلبطي   ة  مفي  الل   العقد  و رف  الط  

  ".األمر   ، قد ق ضي  لنا للمريض " ال حيلة   القول   م  ن ث  مو هائي  الن   شخيص  الت   من أن نضع  

 

 كري  الس   اء  د  البته بال إصاا خفيمالبضائع.  لنقل   على متن سفينة   يعمل   بحري   من عمره، عامل   األربعينفي  ،شاب  
 و كاد .، أدة  جي   ة  نا بصح  مريض   تمت ع  ، بابي  الش  
 

 اإلقامة   رت  من. تكد  ردحًا من الز   أقام   حال  في الهند حيث  بزمالئه الر  ت به و، حط  اه  إي  شاهدتي من م شهور   6قبل 
 تاركةً  خالل أسابيع ذات ها ء  تلقا ة  الجلدي   اآلفة   ت  األيسر. اختف اعد  على ظهر الس  ، كل  الش   ، ورمي  لحمي   برعم   بظهور  
ه جه  و؛ لكن على  ذات هعد  االس   ىعل ثان   م  تور   ظهر   ،الشيفي طور الت   ل  في المكان. بينما كان األو   ةً جلدي   ندبةً 

  .(1) كلالش   انظر   ؛األمامي  
 

 ة  الموضعي   ة  ريري  الس   المرافقات   تحديد   المريض  و لم أستطع   اإلصابة   بدء  ولعيادتي ه بين زيارت   من  الز  بسبب طول 
 .ة  الجلدي   لآلفة   ة  العام   أو  
 

، مؤلم   ير  غ م  ر  والت  األيسر.  اعد  لس   من االعلوي   لث  للث   على الوجه األمامي   كل  الش   ورمي  ًا لحمي  برعمًا ًا، نجد حالي  
 . كما ال نجد سخونةً ة  محيط اآلفة الجلدي  في  تقريبًا.  ال يوجد احمرار   سم (0.5X  1) قيس  ي ون،الل   أحمر   ،جاف  

 الورمانطالقًا من  ة  حي  طالس   ألوردة  في اجًا تعر  عًا ودة. بالمقابل، نجد توس  جي   ة  العام   الحالة  . ةً أو جهازي   ةً موضعي  
 ، غير  مؤلمة   ، غير  مرنةً  ،سم X 10 3، كتلةً  الخثري   اهوامع محت ل  تشك   رة  متخث  ال اني. األوردة  جاه الد  باالت  و

 لين عقديينيتشككما نجد قليلة.  شهور   بفاصل   الجلدي   شكيل  تال الت   الوريدي   شكيل  الت   حولها أو بالجلد. بما ملتصقة  
ي ف مة  المتضخ   ة  مفي  الل   العقد   بعض   ت جس   .قليالً  لمركز مؤلمة  إلى ا األقرب   قدة  لعضد األيسر. العل األنسيالوجه على 

 اإلبط األيسر.
 

 
 

 (1كل )الش  
 الجراحي   العمل   قبل   مشاهدة  

اعد    األيسر الس 
 

 رة.المتخث  و عة  المتوس   ة  طحي  الس   األوردة   كتلة  و الجلدي   الورم   الحظ  
 سم. X 3 10 تقيس   ة  الكتلة الوريدي   

رة عِة والُمتخثِّ  كتلُة األوردِة الُمتوسِّ

Dilated & Thrombosed Veins 

 ديَّةُ لاآلفُة الج

 Skin Lesion  



 :ة  ولي  ألا القراءة  
 

 ة  سيجي  الن   راسة  الد   انتظار  و ،رةتخث  الم   األوردة   كتلة   مع واحدةً  كتلةً  ة  الجلدي   اآلفة   ريض استئصال  الم على اقترحت  
ن  الظ  علي   : يغلب  ، أقول  للحالة   هائي  الن   شخيص  الت   معرفة   إلى حين  و ،في االنتظار ستأصلة.الم   نة  للعي   ة  الطفيلي  و
 ل  . تسل  االلتهابي   عليها بالورم الحبيبي   ل  ي دل   ،دخول   نقطة   على ذلك بوجود   لهذه اآلفة. أستدل   فيلي  أ الط  المنشب
 ع  ا إلى توض  إم   ها فقد ي رد  ر  تخث  و ة  طحي  الس   األوردة   ع  ا توس  أم  وتحت الجلد.  الخلوي   سيج  ا إلى الن  من ههن فيلي  لط  ا

 طحي  الوريد الس   اللتهاب  قد يكون  نتيجًة و .أجنبي   لغزو   رتكاس  اك وريدي   ه من تخثر  أحدث   ع ماها مل  داخ فيلي  الط  
على  لمثل، يسري هذا القول  اب. ممرضة   لجراثيم   من دخول   األنسجة   داخل   فيلي  الط   حقن   ه بسبب ما رافق  ر  تخث  و

 .اإلصابة هة  ج ة  اإلبطي   ة  مفي  الل   العقد   ضخامة  
 

 . أيضًا، وجود  ة  فيلي  الط   اإلصابات   تكثر   عند بدء اإلصابة في الهند حيث   المريض   تواجد   ريري  الس   ه  وج  هذا الت   يدعم  
 لت  شف؛ دخول   من نقطة   أكثر   حدوث   نحو ه  يوج  المصاب  اعد  الس   ظهر   على متراجع   هابي  الت حبيبي   لورم   أثر  
  األخرى. ما نجحت  بين نطقة  مار المفي استعداها إح
 
 أعاله. المذكور   ه  وج  مًا في الت  د  ق   بالمضي   يسمح   امم   بيعة  الط   ة  التهابي   آفة  ا إم  : الفصل   القول   المرضي   شريح  يبقى للت  و
 .اإلنذارهو حال  كذلك و ،لفةً مخت مقاربةً يعني  مم ا خبيثة   ة  جلدي   ا آفة  إم  و
 

 :فصل  لا القول  
 
ًا مؤلمًا للجدل  القائم   ة  لآلفة الجلدي   الخباثة   ة  ظري  بن ضي  المر ح  شر  م  ا الأتانثم    .خبيث   جلدي   ورم  . إذًا، هو  ليضع  حد 

 .(2) كلالش   انظر   ؛زرقاء   ة  صباغي   على حساب وحمة   ناشئ   قتاميني   ورم   ه  على أن   الظن   غلب  
 
 
 

 
 

 (2) كلالش  
 المرضي   ح  شر  الم   تقرير   

Report Pathology 

 
 الجلد.ت تحفي الجلد و خبيث   ورم  

 زرقاء. ة  خلوي   ة  صباغي   وحمة   ة  ي  لفخلى ع ث  خبي قتاميني   جلدي  ورم  مع  تتماشى اآلفة  
 .آخر   من ورم   الً أو انتقا ة  العرقي   الغدد   خباثة   نذكر   ة  شخيصي  الت   شابهات  من الم  

 
 

 

 
 



 :ة  هائي  الن   المقاربة  
 

 لآلفة   فيلي  المنشأ الط   استبعاد   تم  . هائي  الن   شخيص  الت  شى وامليت الفكر   ع  طوي تامنا إال  بق  أم، لم يل  الفص هذا القول   أمام  
األيسر،  در  الص   ًا في جدار  شعاعي   الورم   فوذ. ظهر  ن  ال مناطق  و ة  الفعلي   الورم   ديدًا لساحات  تح حث  ا الببدأنو ة  الجلدي  
 .ة  الفقري   ًا اإلصابة  شعاعي   حسمت لم .اليسرى اإلبط   في ناحية  و ،اليسرى ئة  الر  
 

 في مناسبات  شفي . است  ف  تجف  و م  كثيرة. تقه   ات  الوعي مر   كثيرًا. فقد   م  كثيرًا. تأل   المريض   حالة   خاللها، ساءت  
 ه األعلى. إلى رفيق   المريض  و قليلة   ام   أي  ما هي إال   .عديدة

 

 :القول   خالصة  
 

رف   ،هت  ضحي   يقتل  صوى وه القحدود   ليبلغ   الخبيث   الورم   يتمادىدرًا أن نا ليس لكن أن . الغدر  و ة  س  عنه الخ   فقد ع 
 .هحامل   بإلغاء حياة  ه دورت   نهيي   ،يراً أخو .بعد  أ إلى مواقع   ه  بجند   ينتقل   ثم   ،البدء   في نقطة   ه  ت  قو   عناصر   الورم   راكم  ي  

 عديدة.  بهات  ش   يثير   مر  فهو أ يقطع   أو مبضع   ترصد   ن  عي دون  ذلك  كل  
 

 أن يشتبه   دون   ر  وتجب   يحميه. مع ذلك، نما الورم   ع  رق  أو ب  يخفيه  ال ساتر  على العين،  ، جلي  ، سطحي  جلدي   الورم  
 ف  تكل  ، وة  ي  واألد ، ابتلع  اهم  المر . وضع  اء  طب  األ من الكثير   المريض   زار  . حصيف   بخباثته حكيم   أو يعتقد   هبوجود  

   .سيج  الن   ى خباثة  ليتحر   أحدًا لم يقطع   . لكن  راهم  الد  
 

" كان خبيثة   ة  الورم. " ميالنوما جلدي   ة  لكشف هوي   ة  سيجي  راسة الن  الد   إلى ضرورة   في نهاية المشوار، جاء من أشار  
 واية. األلم  الر   ، هو لب  الفقري   العمود  ، وئة  الر  در، الص   ار  د، جة  اإلبطي   ة  للمفي  لعقد اإلى ا الورم   العنوان. امتداد  

 .المشؤومة   الورم   كان خاتمة   أخيرًا الموت  و القهم  و
 

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

 الت  الت الية:انصح  بقراءة  المقفي سياقاتٍ أخرى، أ

 
، الفيزيولوجيا المرضي ة  لألعراض  والعال ك  العلوي   ة  مات  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

 
 ائي ة  العاملةوظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   األطوار  الث الثة  

https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
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://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
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/file/d/1qzi6-u_Pv1rZj6bY3dlbBq-W9kz8YfK9/view?usp=sharing
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://drive.google.com/open?id=1hvLOcQ0tpORWooE2wnAJNHgEHIVzZCdk
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://drive.google.com/open?id=1l0sslHFU_ZN8B8nO5VOADadoPxNoFfR9
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh


 
 وجمال المخلوقق ة، عبقري ة الخلالمستقبالت الحسي  

 
 sesThe Neural Conduction in the Synapلنقل في المشابك العصبي ة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

 
 ط  معايير الموجة  العاملة  ي ضبالوظيفة  األولى فوظائف  عقدة  رانفيه، 

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

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
 The Pain is First ب، األلم أوالً 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 والعالمات السريري ة،   The Spinal Injury, Theدوث 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 ipleMultاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

 
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 eneration, AttackWallerian Deg

its Sensory Axons 

 
س  الفاليري، رؤية  جديدة    w)(Innovated Vieian Degeneration Wallerالت نك 

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

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالقديمة المنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  

https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://youtu.be/EX3a7qreEbI
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
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/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/umQO--jVeJM
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
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وكي ة  المنعكسات    Spinal Reflexes, Innovated Conceptionمفاهيم يث  ال، تحدالش 

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

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر 

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

 
 خلق  الن اس.. في المرامي والد الالتكبر  من األرض  أماوات  وخلق  الس  

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

 
.. هذه اء   حــــــــــو 

 
 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   عفاف  وأرملة  ذوات يالع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط    الث قب  األسود 

 
سيم  بار، مفتا   ق  ح  أحجي ة  الخلج 

 
! ر  ، األم  ت قر   صبي  أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أ  م 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  ات  ذي  األ ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) صاب  المحيطي ة  ة  لألعالر 
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ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تصنيف  األذي ة  العصبي ة  4) األذي ات  الر 

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوس  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 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeبين العظام الخلفي متالزمة العصب 

 
، فيزيولوجيا جديدة  ال  وكي   x, Innovated PhysiologySpinal Refleم نعكس  الش 

 
، في الفيزيولوجيا المرضي ة   وكي  االشتدادي   athophysiologyted PHyperreflex, Innovaالم نعكس  الش 

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

athophysiology of Hyperactive HyperreflexP 

 
وكي  االشتدادي  )  جابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس (، الفيزيولوجيا المرضي ة لالست2الم نعكس  الش 

eflexResponse Hyperr -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكي  االشتدادي  )الم نعكس  ا  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ة  الت ساع  ساحة  العمل 3لش 

Pathophysiology 

 
وكي  االشتدادي   (، الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركي ة  4) الم 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  والب  Barr Body, The Witnessصيرة  جسيم  بار، الش 

 
معنى  جدلي ة  المعنى والال 

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

 
 Mitosisوي الـ االنقسام  الخلوي  الم تسا
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ب ة  الص  بغي  الـ الماد  ، الجسم  الص  بغي   Chromatin, Chromatid, Chromosomeغي ة، الص 

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

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلوي  الم نص 

 
ائمitamin DVفيتامين د  باب  الد   ، ضمانة  الش 

 
اً 6tamin BVi 6بفيتامين  ه  ضار  جد  .. وكثير  ه  مفيد   ، قليل 

 
، من قصص  البطولة  والفداء المهنة .. شهيد   و 

 
 الث قب  األسود  والن جم  ال ذي هوى

 
 ألرض ، فرضي ة  الكون  الس ديمي  الم ت صل  خلق  الس ماوات  وا

 
ن س    Circulating Sweepersالـ 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 

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

 
خرة  الهوائي    tic PetrousPneumaعظم  الص 

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

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisم لق حات الـ إنتاج  الب ويضات  غير  ال

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاج  الن طاف  

 
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  بنينغ   بة  البنات، حو   ل 

https://youtu.be/mVowAaj_oYs
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing


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

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

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم،   وال يطيق  مشاركت هالمغنيزيوم بان  للعظام 

 
اء  حفظ  الت كوين!  آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

 
يان   يان  االقتصاد1المفاهيم )ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

 
يان  المفاهيم ) يان  الل يل  2ه ذ   والن هار (: ه ذ 

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

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 طفل  األنبوب ، ليس  أفضل  الم مكن  

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

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

 
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 

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

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

 
  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 
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 Hoffman Signعالمة هوفمان 

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

 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 

 
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 طم تالزمة  نفق  الر  

 
نبوبي  الـ   Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظ 

 
  Presacral Schwannoma   زورم  شوان أمام  العج  
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