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 سغ  ر  ال نفق   تالزمة  م  

 طتوس  الم   لعصب  في ا تام   ها بقطع  نهي التزام  ت  

Carpal Tunnel Syndrome 

Complicated by Complete Rupture of Median Nerve 

 

 ب  يتسب   قد   Carpal Tunnelلـ ا ة  سغي  الر   القناة   ضمن   غط  الض   ارتفاع   ، أن  يوماً بخاطري  لم أقرأ سابقًا، ولم يجل  

 .بشكٍل كاملٍ  Median Nerve الـ ط  توس  الم   العصب   نقطاع  با

 ة  اإلمراضي   اته  آللي   سبة  بالن   الحال  هو  كذا  ،ةٍ بدق   موصوف   ة  ريري  الس   من األعراض   طيف   غ  سالر   نفق   متالزمة  

 .اإلصابة   ة  شد  و زمن   باختالف   ط  توس  الم   على العصب   ارئة  لط  ا ة  المرضي   الت  بد  الت   تختلف   .Pathologyالـ 

 العصب   تناقصًا في قطر   ةٍ تخطيطي   تٍ الد  تبو ترافقة  الم   سغ  الر   نفق   من متالزمة   مة  تقد  الم   في الحاالت   كثيرًا ما نجد  ف

. Sand Clock الـ ة  ملي  الر   ة  اعالس   ل  شك تعطيه   ،Highest Pressure Zoneالـ  ألعظمي  أ غط  الض   في منطقة  

 .اً حق   المدهش   فهذا هو   ام  الت   إلى انقطاعه   بالعصب   معاناة  ال تصل   أن   اأم  

 Carpal Tunnel Syndromeالـ  رسغٍ  نفق   بمتالزمة   أصيب   لشاب   ةً سريري   ةً فيما يأتي حال عرض  أس

راسة  الكهربائي ة   اً سريري   ط  المتوس   بالعصب   تام   إلى شللٍ  ت  أد   مهملةٍ و يمنى شديدةٍ   كما عيانياً  ام  الت   انقطاعه  ، ووبالد 

 .قًا بالكشف الجراحي  الح ن  تبي  

 

 :ة  سريري   حالة  

 كان   اإلصاباتٍ  بعض   .ه  مجس من مختلفةٍ  وفي أماكن   ،ةٍ يدعد إصاباتٍ  عنه   نجم   سيرٍ  حادث  ل المريض   ض  تعر  

غل  للحياة   داً مهد  و اً جسيم  رف  للط   كة  والحر للمصاب   الحياة   في تأمين   طويلٍ  زمنٍ  خالل  و المعالج   ي  ب  الط   اقم  الط   . ش 

 .(a -1) الش كل انظر  ؛ منىالي   اليد   إليه   انتهت   أليمٍ  على واقعٍ  اف  طالم   في نهاية   الجميع   و  ليصح ،األيمن   فلي  الس  

 منفعلة  الو الفاعلة   الحركات   كل   اليد. تغيب   ي راحة  ف ت  ثب  م   Right Thumb الـ األيمن   بهام  إلا، ومن عامٍ  أكثر  منذ  

، Trapezio- Metacarpal Jointالـ  ي المشطي  عرب  م  ال في المفصل   Active & Passive Movementsالـ 

ل   والمفصل    حة  في با اإلحساس   غاب   .al jointPhalange -oMetacarp st1الـ  المشطي  الس المي  األو 

 (.الوسطىو بابة  في الس  القاصيتين الميتين لس  ا جلد  ، وإلبهام  ل ية  القاص المية  لس  ا في جلد  ) ط  المتوس   العصب  

 في الوجه   انية  الث  و Thenar الـ اليد   في إلية   ؛ األولىTwo Skin Ulcersـ ال تينجلدي   قرحتين   الحظنا وجود  

. Adduction الـ قريب  الت   ة  في وضعي   تاً ثب  م   ل  األو   المشط   ًا، نجد  . شعاعي  يداً تحد فلي  الس   ثلثه   ؛ فياعد  احي للس  الر  

 في المفصل   شديدةٍ  ةٍ سي  تنك   التٍ مع تبد   ،Trapezium الـ ع  رب  الم   للعظم   ة  عاعي  الش   ة  في الكثاف ةً زياد كان   ،األهم  و

 EMGالـ  الكهربائي   خطيط  الت   (.b -1) لكالش   انظر  ؛ Metacarpal Joint -Trapezioالـ  المشطي   يعرب  الم  

 .(2) الش كل انظر  ؛ ة  ام  الت   ذي ة  العصب  على أ د  أك   من  أليط اتوس  الم   للعصب  



  

 (a -1) الش كل

 قبل  العمل  الجراحي  عياني ة  م شاهدة  

View Operative -erP 

 (b-1الش كل )

 حي  اعاعي ة  قبل  العمل  الجرش م شاهدة  

Ray -X Operative -Pre 

 (1) كلالش  

 ي منى رسغ  م تالزمة  نفق  

Syndrome Tunnel Carpal Right 

 ؛العهد   ا قديمتتان  د. قرحتان جلدي  ليا ي راحة  ف تاً ثب  م   Adduction الـ قريب  الت   ة  ضعي  في و Right Thumbالـ  األيمن   اإلبهام   :(a-1)الش كل 

 بابةالس   في لب   جلدي   تٍ تمو   منطقة   نشاهد  كما واعد. للس   فلي  الس   لث  في الث   انية  الث  ، وThenar الـ اليد   األولى في إلية  

 .المريض من قبلٍ  م فتعلٍ  عن حرقٍ  ناجمةً  

 لإلبهام   المي  س  ال -المشطي   المفصل   ت  تثب ، Trapezium الـ ع  رب  الم   للعظم   ة  عاعي  الكثافة الش  ي ف واضحةً  ةً زياد ًا، نجد  شعاعي   :(b -1) الش كل

 ،rpal JointaetacM -Trapezio الـ ل  األو   المشط   -ع  المرب   مفصل  ال ب  تخر ً ني، الث   في حالة   Phalangeal Joint -Metacarpo st1الـ 

 اني.الث   المشط  و ل  األو   المشط   بين   ة  اويالز   ص  تناقأخيرًا و

 

 

 (2) كلالش  

 يمندراسة  كهربائي ة  للعصب  المتوس ط  األ

Nerve Median of EMG 

 

سغي ة  الـ في  بعد  مروره  األيمن   ط  س  وتالم ًا للعصب   تام  اً صمتًا كهربائي   بائي  الكهر خطيط  الت   ي ظهر    .Carpal Tunnelالقناة  الر 



 :ة  راحي  الج الموجودات  

 جميع  عن  للعصب   القريبة   هاية  الن   صلت  . ف  مقطوعًا بشكل تام  األيمن   ط  المتوس   العصب   ، ظهر  ت  عاوق  لت  ا لكل   خالفاً 

د   فجوة   ة  اإلنتهائي   فروعه    كان   طوع  المق العصب   نهايتي   بين   الوحيدة   الوصل   تقريبًا. صلة   سم (2-1.5) بـ رت  ق 

 بدت   ة  سغي  الر   للقناة   العابرة   ة  شريحي  لت  لبنى اا جميع  . ةعصبي  ال للفروع   ة  غذي  الم   مع فروعه   ي للعصب  غذ  الم   ريان  الش  

 (.3) الش كل انظر  ؛ تماماً  ةً طبيعي  

 

 

 الش  كل )3(

 م تالزمة  نفق  رسغ   ي منى

 رسم   م طابق   لموجودات   الكشف   الجراحي  

Right Carpal Tunnel Syndrome 

Illustration of Per- Operative Findings 

 ،Flexor Retinaculumالـ  قيد  القابضات  بعد  قطع  

غط  األعظمي   من تماماً  ط  المتوس   العصب   اختفى سغي ة  الـ  لقناة  في ا منطقة  الض   .Carpal Tunnelالر 

موي  المرافق  للعصب  سوى  تماماً  صب  الم تالشية  الععلى ماد  م  أجد  دليال  ول  .الوعاء  الد 

ي  للعصب  فهو    ريان  المغذ   طوع  المق العصب   نهايتي   ن  بي الفجوة   قد  جسر   ،Nutrient Arteryالـ  ، أي  الش 

اًل    .حاضر غائبٍ ما قد  كان  من شريٍك  علىم دل 

  .لن احية  البنية  الت حتي ة  ل له  على تةٍ ثب  م   اتٍ فتلي و Neuroma الـ عصبي   من ورمٍ  ة  قليدي  الت   ة  ضي  لر  ا ة  صبي  الع ة  ي  األذ مشاهدات   كل   تغيب   

ًة م عافاة.ي ة  كما وبدت  جميع  الب نى الوتري ة  المحل  حر 

 

 :ي  الجراح العالج  

 اليد   إلية   عضالت   على معظم   أتت   Thenar Ulcer الـ اليد   بإلية   حة  القرين. لدي  الج حين  قر  الت   بتنضير   كانت   البداية  

 قصيرةال بهام  اإل ، مثنية  Abductor Pollicis Brevisالـ  قصيرة  ال بهاماإل مبعدة   من Thenar Musclesالـ 

 اإلبهام   مثنية   ة  عضلال . بدا وتر  Opponens Pollicis اإلبهام  الـ مقابلة  و ،Flexor Pollicis Brevisالـ  

 .القرحة   سليمًا في قاع   Flexor Pollicis Longus الـ الطويلة  

شف     (قابضات  ال قيد  ) العرضاني   سغي  الر   اط  بالر   قطع   بعد   Median Nerve الـ ط  المتوس   العصب   ك 

 القاصي العصبي   القطع   سطحي تحديد   تم  . Transverse Carpal Ligament (Flexor Retinaculum)الـ 

اني  .Proximal & Distal Nerve Sectionsالـ  والد 

طا ي للعصِب المتوسِّ رياُن الُمغذِّ  لشَّ

Nutrient Artery of Median Nerve 

سغيِّ ال باُط الرِّ  (قيُد القابضاتعرضانيُّ )الرِّ

Transverse Carpal Ligament 

(Flexor Retinaculum)  



 Thenar Branchالـ  اإلليوي   الفرع   وصل   إلعادة   ضرورةً  أر   لم   اليد   إلية   عضالت   بكتلة   ديد  الش   رر  نظرًا للض  

 Digital الـ ة  اإلصبعي   ة  ي  س  حال هفروع  و بين  العصب   اشر  المب الوصل   بإعادة   فيت  اكتفط. المتوس   من العصب  

Branches . 

Dorsal Interossei  st1الـ  األولى ة  هري  الظ   العظام   بين   لعضلة  ا مرتكز   فصل   ، تم  اإلبهام   تحرير   من أجل  

Muscle   الـ ل  األو   عن المشط Metacarpal st1 .  لةً وقمع ةً ضعي  و اإلبهام   أخذ   نابلة  الم   من   بقليلٍ ومن ثم 

 المشطي   -يعالمرب   المفصل   س  تنك   رجئ تدبير  . أ  Abduction & Extensionالـ  البسطو بعيد  الت   من  

خوفًا  آخر   ى زمنٍ إل Trapezium Necrosisـ  الع  رب  الم   العظم   ت  تمو  و Trapezio- Metacarpal Jointالـ 

 ة. اإلليوي   ة  حرانطالقًا من الق جديدةٍ  إلى حجرٍ  اإلنتان   تشار  من ان

 

 :الحالة مناقشة  

هاو ،ب  تسب   قد   ة  سغي  الر   في القناة   المزمن   ديد  الش   غط  الض   ارتفاع  فها. من نوع   فريدة   حالة   هي   ل  حادثةٍ من نوع   في أو 

ه  إليكم  على  أد عي على مادليلي و  . ط  المتوس   لعصب  ل تام   في انقطاعٍ  ،على ما أعلم    حو  اآلتي:ن  الأسوق 

عظيم  هو  دليل    العصبي  ايتي القطع  بين نه  وصلٍ جسر   ه  كأن  و ط  توس  الم   ي للعصب  غذ  الم   ريان  الش   استمرار   (1

 ضاغطة   ة  . بالمقابل، قو  له   ي  غذ  الم   ن  رياالش   تحترم   لن   للعصب   قاطعةٍ  ةٍ قو   أية   أن   القول   بدهي  ف. قول  أ على ما

 مقاومةً و مرونةً  أكثر   خير  األ ألن   ريان  الش   دون   العصب   ت ذيب   أن   من  الز   عامل   بضمان   ع  تستطيقيمة  عظيمة  ال

 .على ما يبدو  من جار ه  العصبغط  الض   لفعل  

 Proximal Nerveـ ال للعصب   طرف  القطع  القريب  في  Neuroma الـ العصبي   الورم   ل  تشك   عدم  ويكون   (2

Section انيو  ه  د  جد  الت  والت غذية   على عامل   ت  لعبو باإلزمان   سمت  ات   اآلثمة   ة  القو   على أن   ل  دل  ي  فهذا .  دليلي  الث 

لعلى مستوى ال  المتوس ط  لحصار  العصب   هنا الد ور  الم حتمل   نكر  أوال  .العصبي ين فلي  للس اعد  في عدم  ث  ث   الس 

ل  الورم  الع  عند  هذا المستوى.صبي  تشك 

 وجود   ألحظ   لم  ف. ًة كانت  أم  داخلي ةً خارجي   ض  ر  ال ألفعال  الواسمة   الت بعات   غياب   ثالث  دفوعاتي فهو   أم او  (3

على محيطها.  زلقةً  مرنةً  بدت   هاس  نف العصب   ت  نهايا . كما أن  الجراحي   ة الكشف  ساح  في  ندبٍ  م  أ فاتٍ تلي  

 . للعصب   ة  الجار ة  شريحي  نى الت  الب   ة  كاف  على   ذات ه  ف  يوصت  لا صح  يو

رج   .من عام ألكثر   ظمي  أع تقريبٍ و شديدٍ  ثني من ة  القسري   اإلبهام   ة  وضعي   هي  وآخر  دفوعاتي  (4  يكون   أن   ح  أ 

 الكثافة   تي زيادة  نظري   م  يدع. ة  سغي  الر   القناة   ضمن   غط  الض   في ارتفاع   األساس   الممرض   العامل   هو   ذلك  

 غط  الض   ارتفاع   بفعل   اآلخر   و  ه ه  موت   ة  إلى احتمالي   ، فهي  قد  تشير  Trapezium الـ ع  رب  الم   للعظم   ة  عاعي  الش  

 . المزمنو ديد  الش  

 :هام ة   مالحظة  

، لم  ذهبت  إلى القاصي الغريب  وتركت  جانبًا القريب   فقد  يكون  العصب  قد  استدق  واسترق   ؟الم حتمل   قد  يقول  قائل 

سغي ة . ديد  والمزمن  داخل  القناة  الر  غط  الش  ، String Likeاستحال  إلى شيٍء خيطي  الـ و بفعل  عامل  الض 

 قاصداًا ، وعمدت  واعي. أم  ت راك  كعادتك  آثرت  الد هشة  األحوال    أمام ك  ت  والتبس ك  الحال  استعصى عليف

 ؟واإلبهار الت غريب   إلى 

لدي أبداً  ، أمر  كهذا لم  يغب  عن  خ  بيد  أن ني أعود  يت  يوم ها. أحقيقة  ما ر عن الن فس   أسائل  . فمن يوم ها وأنا أقول 

يء  الخيطي  الم   ي. فأنا قد  استقصيت  الش  تياب. رإ عظيم  و حذرٍ  ستدق  بكثيرٍ من  سريعًا لهدهدة  خواطري وشك 

 . الوعائي ة  الد موي ة  ه  طبيعتفي قيلي و منسجماً وجدت ه  ف



ريان  الم غذ  بنيوي ًا فهو  قد  استمر    اًل في قطر  Proximallyي للعصب  دانيًا الـ مع الش  اًل. وثانيًا، لم  ألحظ  تبد  ، هذا أو 

.  والحين  اعتلى ظهر  العصب  المتوس ط  ائن  الخيطي  هذا الك ة  بين سطحي القطع  العصبي  فهو  قد  حين  جسر  الهو 

. االنتهائي ة   حافظ  على قطره  حت ى انتهى إلى فروعه    تعتلي ظهور  الفروع  العصبي ة  للعصب  المتوس ط 

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

 في سياقات  أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  الت الية:

 
ك  ا ، الفيزيولوجيا المرضي  أذي ات  العصبون  الم حر   ة  لألعراض  والعالمات  الس ريري ة  لعلوي 

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   . مقاربة  العصب  الوركي  جراحي ًا في الن احية  اإلليوي ة.

al h of Sciatic Nerve vs. The TraditionApproac 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 Potentialsفي النقل العصبي، كمونات  العمل 

 
 ائي ة  العاملة الكهربلعمل والتي ارات  وظيفة  كمونات  ا

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   األطوار  الث الثة  

 
 وجمال المخلوقالمستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق 

 
 The Neural Conduction in the Synapses ابك العصبي ةلنقل في المشا

 
 izerThe Node of Ranvier, The Equalعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

 
 وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

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

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 
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 The Philosophy of Formورة في فقه األعصاب، الشكل.. الضر

 
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه

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

 
، األعراض والعالمات السريري ة، بحث  في آليات الحدوث ت النأذي ا  The Spinal Injury, Theخاع الشوكي 

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Responses Motor Multipleتجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي ساال

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

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

its Sensory Axons 

 
س  الفاليري، رؤية  جديدة     w)(Innovated VieWallerian Degenerationالت نك 

 
، رؤية  جديدة   د  العصبي   generation (Innovated ViewNeural Re(الت جد 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالقديمة المنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الش 

 
لقت  الم جل، رائعة  اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي  رأة  من ضلخ   ع الر 

 
جل يد عي ر  جنس  وليدها، والر   !المرأة  تقر 

 
نيعة   طي ة  خالقٍ وص  .. ع  وح  والن فس   مخلوقٍ الر 

 
 خلق  الس ماوات  واألرض  أكبر  من خلق  الن اس.. في المرامي والد الالت

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

 
.. هذه اء   حــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص
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  عامف  جريد  والت نفيذ رحلة ألالمصباح الكهربائي، بين الت  

 
م ابراهيم  الخليل   هكذا تكل 

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

 
ة   د  ة   الع  ل    وأرملٍة ذوات ي عفافاالختالف بين م طل قةٍ  وع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط    الث قب  األسود 

 
سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    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    lsyrical Brachial Plexus PaObstetشلل  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 ة  لألعصاب  المحيطي ة  األذي ات   ض   ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) الر 

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

 
رة    es Muscle ArcadePronator Terقوس  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  مسافرٍ! الذ  كاء   ثالوث  الذ 

 
فري ة .. الحداثة ، مالها وما عليها  المعادالت  الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 
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، فيزيولوجيا جديدة  م نعال  وكي   Spinal Reflex, Innovated Physiologyكس  الش 

 
، في ا  وكي  االشتدادي   ted PathophysiologyHyperreflex, Innovaلفيزيولوجيا المرضي ة الم نعكس  الش 

 
وكي  االشتدادي  )  ة  المنعكس (، الفيزيولو1الم نعكس  الش   ,Hyperreflexiaجيا المرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكي    (، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابة  ثنائي ة  الجانب  للمنعكس 2االشتدادي  ) الم نعكس  الش 

eflexResponse Hyperr -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

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

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  والبصيرة    Barr Body, The Witnessجسيم  بار، الش 

 
معنى  جدلي ة  المعنى والال 

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

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
ب ة  الص  بالماد  ، الجسم  الص  بغي   Chromatin, Chromatid, Chromosomeغي  الـ غي ة، الص 

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

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلوي  الم نص 

 
ائمitamin DVفيتامين د  باب  الد   ، ضمانة  الش 

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

 
المهنة .. شهي ، من قصص  البطولة  والفداءو   د 

 
 الث قب  األسود  والن جم  ال ذي هوى

 
 ألرض ، فرضي ة  الكون  الس ديمي  الم ت صل  خلق  الس ماوات  وا
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https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
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://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
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


 
ن س    Circulating Sweepersالـ الجواري الك 

 
.. لمن تتجم لين هيفاء ؟ عندما م  المجتمع   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  مصلحةٍ؟

 
خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظم  الص 

 
ندي    genital Bilateral Ulnar Nerve DislocationConخلع  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، حقي  قة  هي  أم  هي  محض  ت ر 

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

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

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

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

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت هالم  غنيزيوم باٍن للعظام 

 
اء  حفظ  الت كو  ين!آلدم  فعل  الت مكين، ولحو 

 
يان   يان  االقتصاد1المفاهيم )ه ذ   (: ه ذ 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
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
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://youtu.be/3XhRGGL-uLg
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://youtu.be/tUHgXLbhNuQ
https://drive.google.com/file/d/1dOsuna7dES5isqemZgkfpJH_HIyLsiAs/view?usp=sharing
https://youtu.be/9-55zHGtpW4
https://drive.google.com/file/d/1j7LXtlBrCrodg3vzhDxac_57eBmilRYN/view?usp=sharing
https://youtu.be/b4WZR3Tpa2E
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing


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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

 
يان  المفاهيم ) يان  الل يل  والن هار2ه ذ   (: ه ذ 

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

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 طفل  األنبوب ، ليس  أفضل  الم مكن  

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

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

 
د  م فازًة ال مح ، حين  ي صبح  الت وح  ئب  الم نفرد   ض  ق رارٍ!الذ 

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

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

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

 
  سعاة  بريٍد حقيقي ون.. ال هواة  ترحاٍل وهجرةٍ 

 
د  )كوفيد  ون ا الم ست ج  فات  19-فيروس  كور  لى الص  ين ه  ع  ، ع  لوك   (: من  ب عد  الس 

 
 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  لورٍم وعائي  كبدي  عرطٍل بسبب  نزٍف 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  

https://youtu.be/VQBU8ghlrJY
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XL1u2KbNZGPtx-Ya5P9Y99hZCO9w5dwT/view?usp=sharing
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/YGVjmMELXmY
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://youtu.be/79uzMW6z5xg
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/view?usp=sharing
https://youtu.be/04qzVXCR1vQ
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZQ_v3tjLU_3jNHZI68AmpTGRygLan9s/view?usp=sharing
https://youtu.be/BBRN2pqYH38
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nXJDMPSgFwiAmZZ5Rw-S7N85TU28BbzF/view?usp=sharing
https://youtu.be/YPhkGW-QU2w
https://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://youtu.be/m40wnP6qpkw
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://youtu.be/D-ZPPVDAHRE
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://youtu.be/gUxC-pyVfkI
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
https://youtu.be/yYRCynItr7g
https://drive.google.com/file/d/1ecXmVhdioysMTgf2hA9OyJ1c4QS70U1-/view?usp=sharing
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/Fboa_gbHiSs
https://drive.google.com/file/d/14g1pW0BrOc0yXLVG0AvzIccz7-lfDIss/view?usp=sharing
https://youtu.be/3okNi3irkQk
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZNchnPi8lIA
https://youtu.be/cYVXXkQOAmc
https://drive.google.com/file/d/18touFzqIgs-NnbUyftTnUYXUIlrlFsrs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ouAlRTjBBpOtMAtDQOQJ4jbwj_DXwfnA/view?usp=sharing
https://youtu.be/IuLrqZPJbQw
https://drive.google.com/file/d/1uAeXGEy5Q0V4GFP6PRp5cUhHw7gQEQ1k/view?usp=sharing
https://youtu.be/2V41MzK0TWY
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PXWuhtBn-9SPgfuU8Z3Q4PI9ey9dlx_X/view?usp=sharing
https://youtu.be/UVQ9TWE5Cw4
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YhE0XZ1lTIAVswvf5CGpAVeWTJMR21HP/view?usp=sharing
https://youtu.be/ShDphoo6pUc
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJhqdoJTjJQ5zZVvCosLR68NTpjgi4z-/view?usp=sharing


 
باعي   لل  الر  رات  الت الية  للجراحة.. موجبات  وأهداف  العالج  الجراحي   ..الش   مقارنة  سريري ة  وشعاعي ة   -الت طو 

 
 Ulnar Dimelia or Mirror Hand ند  والز   اليد   تضاعف  

 
- 
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https://youtu.be/4X4yr3rUL7M
https://drive.google.com/file/d/18UezrLfGCaf4baoLjWEe54bfTlXWIEM9/view?usp=sharing
https://youtu.be/OwfewyvDsdI
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KboBoqfZ_Rjkojwab3Wd6-iAzo4HEZJ5/view?usp=sharing

