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 ةريري  ــــــــــــــــــالة سح

  براند( عملي ة  ، اإلصالح  الجراحيُّ )ة  المخلبي   اليد  
Claw Hand, Surgical Repair (Brand Operation)  

هي  الوظيفية المتبقية. الكتلةَ العضليةل ب في عملية إعادة التأهيل، ، ال نستهدف األذيةَ األساسالحركية بعد مضي أكثر من عام على األذية العصبية

الكافي الشرط الالزم وربما وظائف، ضائعة هامة لوظيفة الطرف. توزيع مدروسة للقوى المحركة المتبقية بهدف استعادة وظيفة، ودة اعإعملية 

لحسن بالمقابل، و بالترتيب. ميد أو القدالنهايات؛ لب األصابع أو أخمص القدم عند الحديث عن الالنطالق ورشة اإلصالح هو سالمة الحس في 

استعادة الحس المفقود بمقاربة مباشرة لألذية العصبية حتى عشرة سنوات من عمر األذية. يكمن السر قي عمر المستقبالت الحسية  نكالحظ، يم

ها ت بطلق ناري في كتفيرية لشابة أ صيبنعرض هنا حالة سرسنة واحدة فقط(. سنوات( مقارنة مع عمر المستقبالت الحركية القصير ) 10الطويل )

شلٍل تام قي حركة اإلبهام قي ذات الجهة. تّمت عملية إعادة التأهيل على ة وراجعتنا الصبية بأصابعٍ مخلبي   األذية،بع سنوات من د سبع األيسر.

 الثانية. مرحلتين بفاصل خمسة شهور بين األولى و

إلى  األول تظر قدومهاذي انزن الالقدر المحتروي بذات األلم حكايتها مع اً، عام 33الشابة نسرين،  لم تزلو سبُع سنوات

 قتلشريانها.  قطعاخترق كتفها األيسر. هّشم ترقوتها.  أخرقهو عمر ألمها. مقذوف ناري  العاصمة دمشق. سبُع سنوات

 حياٍة أعذب.و أرفعحياتها في علٍم  اجتّز حلمأنّه  األخطر،عصبها. و

لألصابع األربع  لمفاصل المشطية السالميةافي  ويعف بسط فرط) اليسرى مخلبية الشكل ولى، بدت اليدفي المعاينة األ

. فقد اإلبهام حركته في التبعيد (1الشكل ) البعيدة(؛المفاصل بين السالميات القريبة وفي  ثني عفويمترافق و الطويلة

 7بلغت  وضع من طولهافقدت الترقوة اليسرى قطعة وسطية التغابت حركة االستلقاء في الساعد. كما المقابلة. التقريب وو

والعميقة احتفظت قابضة اإلبهام الطويلة بوظيفتها. بدرجة أقل، احتفظت قابضتا األصابع السطحية  قريباً. بالمقابل،سم ت

الهامة لوظيفة  حسية في باحة األعصاب األخرى -لم نلحظ إصابات عضلية (.2الشكل )؛ (M3القوة العضلية ) بوظيفتيهما

احتفظت اليد بحسها الوقائي ) حس األلم و الحس  صب اإلبطي.ضلي الجلدي، الععبري، العصب العالطرف؛ العصب الك

الموجودات التخطيطية الكهربية أشارت إلى كما احتفظت مفاصل اليد المصابة بمدى حركي منفعل كامل. الحروري(. 

صبية لبحث اإلصابة العنتناول في هذا ا لن .(3الشكل )؛ ياألمامي األنس الحبل الثانوي إصابةعصبية تتماشى و إصابة

 إبهام.  ظاللها المرضية على اليد من أصابع طويلة ونتناول تحت الترقوة بالذات، بل الوعائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:1الشكل )

 ب.اليد اليسرى تأخذ عفواً وضعية التمخلُّ 

 البعيدة.ميات القريبة والمفاصل بين السالثني عفوي في الطويلة، مترافق وط بسط المفاصل المشطية السالمية لألصابع فر

 قارن اليد اليسرى المصابة مع نظيرتها اليمنى السليمة. الحظ ضعف الثني في السبابة مقارنة مع بقية األصابع. 

 من األرشيف الخاص بالجراح()

 

 



 

 

 

 

 

 

 (2الشكل )

 ليسرىعدم القدرة على تشكيل القبضة في اليد ا

صابع األربع الطويلة.  الحظ توضع لثني في بقية المفاصل الصغيرة في األالمية   مع ضعف حركة اي المفاصل المشطية السغياب الثني الفاعل ف

 قارن اليد اليسرى مع نظيرتها اليمنى. التبعيد.و المقابلة ياإلبهام في مستوى واحد مع الكف مع غياب قدرته على فعل

 خاص بالجراح()من األرشيف ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) الشكل

EMG 

 

 اص بالجراح(رشيف الخ) من األ

 

 (6(، و )5(، )4) انظر الشكلنتائج العمل الجراحي: 

 

 

 (4) الشكل

 الثاني بعد شهر من العمل الجراحي

ألصابع اليد اليسرى.  اإلبهام يأخذ عفواً وضعية التبعيد  زوال التمخلب العفوي

 ى راحة اليد. في مستو عمودي على مستو

 ف الخاص بالجراح()من األرشي

 

 



 

 

 

 (4الشكل )

 .بعد شهر من العمل الجراحي الثاني

 .تبعيد أعظمي لإلبهام األيسر

 )من األرشيف الخاص بالجراح(

 

 

 

 (5الشكل )

 بعد شهر من العمل الجراحي الثاني.

 مقابلة اإلبهام لألصبع الوسطى.

 من األرشيف الخاص بالجراح()

 

 

 ظةمالح
ابِط الت الي تبسيطاً لخطواتِ عملي ةِ براند  ، شاهِد الفيديو الم لحَق على الر 

 الح  الجراحيُّ )عملي ة  براند(اليد  المخلبي ة ، اإلص

 )Operation (Brand Deformity Claw Hand 

 مناقشة الحالة:

ميتهما بعيداً عن اإلصابة الوعائية تحت الترقوة، رغم أه، وسم تقريباً( 7) وة األيسرالترق مالضياع الهام في عظبعيداً عن 

التدبير التجليات السريرية لألذية العصبية على اليد. أذية الحبل الثانوي اول بالبحث وسنتن ي،فيعلى مستقبل الطرف الوظ

الجذر األنسي من العصب )المتوسط  العصب يف أخرى جزئيةالزندي و في العصبهي أذية تامة  ألنسياألمامي ا

 المتوسط(. 

ن العظام الراحية الثالثة، العضالت التالية: العضالت بي ةفي عضالت اليد الصغير شلالً  نجد التامة أذية العصب الزندي في

عضالت ضرة  طية(،سوالثانية تغذيتهما متولى واألالرابعة )بين العظام الظهرية األربعة، العضلتين الخراطيتين الثالثة و

ة مثنية اإلبهام لض، العضلة مقربة اإلبهام، الرأس العميق من العالعضلة مبعدة الخنصر، العضلة مئنية الخنصر(اليد )

في أذية  . هذه األخيرة من العضالت الكبيرة خارج اليد.غ الزنديةسقابضة الر أخيراً،، ومن عضالت إلية اليد() القصيرة

(. D1وC8)اليد المعتمدة على الجذور السفلية للضفيرة العضدية إلية يغيب فعل عضالت  توسط،ملالجذر األنسي للعصب ا

بالمثل، يحدث  .اإلبهام القصيرةام القصيرة، الرأس السطحي من مثنية نذكر العضلة مبعدة اإلبه ةمن هذه المجموعة العضلي

الجذر األنسي من العصب العصب الزندي و)تين العصبي الثانية. بتشارك األذيتينألولى وشلل في العضلتين الخراطيتين ا

 هذا مايفسر الحركة(.  C6، C7لة اإلبهام )بانجد غياب جميع عضالت اليد الصغيرة باستثناء العضلة مق المتوسط(

ة ريمقابلة حقيقي بسبب شلل المبعدة القص المتبقية في إبهام اليد المصابة وهي حركة تقريب أكثر من كونها فعل البسيطة

 بهام.لإل

ية السالمية طشب فعل الثني الفاعل في المفاصل المربعة يغيّ العضالت الخراطينية األشلل العضالت بين العظام السبعة و

النتيجة بمرور الزمن، في المفاصل بين السالميات لذات األصابع. و الفاعل يلة، كما يغيّب فعل البسطلألصابع األربع الطو

ثني عفوي في المفاصل بين الطويلة، والمشطية السالمية لألصابع األربع  لمفاصلفي ا يوفرط بسط عفيد )تمخلب ال

https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/lE9yP_f2KuY
https://youtu.be/4dC-2vNDGpI


اب التأهيل ثابتاً غير ردود. يكون التمخلب ردوداً في بدء اإلصابة ثم يصبح بغي (.1الشكل ) ؛البعيدة(السالميات القريبة و

 على الرغم من سالمة شياءالقبض على األ ةعملي هحيل معستت وظيفة اليد. الخطيرة على شكل وتمخلب اليد من التشوهات 

  (.2الشكل )؛ العميقةالسطحية ولألصابع العضلتين المثنيتين 

ما يمثله في عملية ب اإلبهام .البؤسلمزيد من القتامة والمحركة لإلبهام يضيف إلى اللوحة السريرية السابقة االت ضعشلل ال

يعطي لليد البشرية  وسطى( -سبابة -الكماشة ثالثية األصابع إبهامي )القو ضبالقسبابة( و -الكماشة إبهامالقبض الدقيق )

كالسبابة و /أو األصبع شريك هو بحاجة إلى  لكّن اإلبهام ال يعمل وحيداً. قة.الدّ  قدرة هائلة في تنفيذ أوامر ذهنية شديدة

 حتى . إذاً،تيجة يختّل عمل اإلبهاملنبام واهالوسطى الشريكين الفطريين لإلبيختّل عمل السبابة والوسطى. في تمخلب اليد 

هو  لحال إذا كان اإلبهام أصالً ال وظيفي كمايف هو اكفعملياً،  تهفاعليلمعظم إبهام وظيفي بوجود تمخلب اليد هو إبهام فاقد 

 ذلك(.  تقديرعليك حال مريضتنا )

يكون الحل الوحيد في عمليات النقل و خاصة.لاتفشل كل محاوالت اإلصالح العصبي ببعد سبع سنوات من األذية العصبية، 

  الضرورية لعمل الطرف.الحركية المفقودة و الوتري، إلعادة توزيع ما بقي من عضالت وظيفية، استعادةً لبعض الوظائف

 فلي  تتالسالمية،  -المفاصل المشطية فيعصيّاً على المعالجة.  ، يصبح تمخلب اليد ثابتاً سبع سنوات من األذية العصبيةيعد 

ّور كتكما تتغير السطوح المفصلية من ناحية تسطح نصفها الظهري و أوتار،لظهرية من محفظة، أربطة، والنسج الرخوة ا

الربط. بالنتيجة، تزداد تتطاول مما يزيد من عجزها على الضبط والرخوة الراحية و نصفها الراحي.  بالمقابل، تتمّدد البنى

دفعنا  القصور الوظيفي للعضالت بين العظاماحية عجزاً على عجز. تمخلب اليد وى الرنبتزداد الالبنى الظهرية قوةً، و

القصيرة كقوة محركة لثني المفاصل المشطية نستخدم العضلة باسطة الرسغ الكعبرية ، فيها. وBrandباتجاه تبني عملية 

إلى طعم وتري لجسر الهوة بين  نحتاج .ويلةطللألصابع األربع االبعيدة لبسط المفاصل بين السالميات القريبة ووالسالمية 

 (.4الشكل )المفاصل الهدف، ولدة الحركة ومالعضلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) لالشك

وتر من  وسيط وتري عن طريق (A-1)هي عملية نقل وتري فعال. تقوم باسطة الرسغ الكعبرية القصيرة  لمكافحة تمخلب اليد. Brandعملية 

في  البعيدةبسط المفاصل بين السالميات القريبة والسالمية و -المفاصل المشطية ( بثنيA-2)ة العضلة األخمصي  وتر  نماألفضل الراحية الطويلة و

عها ظهرية. لذلك حتى نضمن فاعلية النقل الوتري في ثني المفاصل المشطية السالمية نحرص على مرور المداخل الجراحية جمي .ت نفسهالوق

 (.B-2رباط بين األمشاط )بة للسنالوسيط الوتري راحياً بال

 العضلة األخمصية.  ي منلوترا الطعم -2وتر العضلة باسطة الرسغ الكعبرية القصيرة.  -1: (A) الصورة العلوية

 الرباط بين األمشاط المعترض العميق. -2االتساع الباسط.  -1: (Bالسفلية )الصورة 

 ة لتنفيذ العملية.ستخدممليهما هي المداخل الجراحية اتالخطوط المنقطة في كل

ة )بسبب األذية العصبي العميقةو طحيةلألصابع الس ين المثنيتيننتائج ُمرضية. اتهمنا ضعف العضلتالبعد ثالثة شهور، لم تُك 

، بسبب تمخلب اليد القديم(السالمية ) -للمفاصل المشطية الظهرية المحفظة، شدة تليف (عدم االستعمالو تحت الترقوة

ضرورة في من هنا كان التفكير . بسبب طول العهد على تمخلب اليد() ضلة الباسطة المشتركة لألصابعالعة رطأخيراً سيو



المحافظة على حالة دائمة من الثني الخفيف في المفاصل الطويلة، من جهة. وين المثنيتين لألصابع عضلتل التقوية عم

ة األولى تحقيقاً للهدف حتى منتصف السالمي poulie A1' A2 الـ ناخزع، كان األمرالسالمية، من جهة أخرى. و -المشطية

على عنق مي لألصابع األربع الطويلة السال -للمفصل المشطية راحيزرع الصفيحة ال تحقيقاً للهدف الثاني، أعدناو األول.

درجة  30ية ق زاويقفي الحقيقة لم أحرص على تح  (.5الشكل )، درجة 20 -15دائمة بـ  اً لحالة ثنيالمشط الموافق تحقيق

 ن. العملية األولىبقتيالساالسبب يكمن في المشاركة بين العمليتين السالمية كما هي القاعدة. و -ثني في المفاصل المشطية

بفعل العملية الثانية.  حاالً حالة من تقفع الثني في المفاصل المشطية السالمية ستُضاف إلى حالة الثني الواقعة  ستخلق مستقبالً 

 مفاصل الهدف بالدرجة الموصى بها نظرياً.لل اً ون النتيجة على المدى القريب ثنيستكي لابالتو

 

 

 (5الشكل )

 .Zancolliحسب  ميةل المشطية السالمفاصة الإيثاق محفظ

         الراحية. صفيحةلا. تحريك جانبي لألوتار القابضة لألصابع لكشف poulie A1خزع تام للـ  -2 احي في الثنية الراحية القاصية.الشق الجر -1

ن يحقق التثبيت ثنياً راحياً يجب أ -5فق. لمواشط االشريحة المحفظية على عنق الم تثبيت -4-3تصنيع شريحة محفظيه مستطيلة بقاعدة قاصية. 

 درجة. 30السالمي بزاوية  -للمفصل المشطي

. المتوافر الوحيد كان باسطة القادمة اً للحركةأساس نوالمشكلة في إيجاد عضلة قوية تك كمنتفي عملية إعادة تأهيل اإلبهام، 

لباسطة السبابة الخاصة.  جود وتر نحيل ضامرفاجئاً لنا وُك ملم يالسبابة الخاصة. في يٍد ضامرة غير وظيفية كيد مريضتنا، 

دة اإلبهام القصيرة، ة مبعلضاً باتجاه وتر العدفُصل الوتر عن مرتكزه، بُّدل مساره ليأخذ طريقاً جدي مضينا قُدماً. مع ذلك،

 . PDS 2/0من الـ  ليُصار أخيراً إلى تثبيته على الوتر الهدف ببعض الغرز

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

 ية:اءِة المقاالِت الت الرقفي سياقاٍت أخرى، أنصح  ب

، الفيزيولوجيا المرضي ُة لألعراضِ والعالماتِ الس ريري ةِ  - ِك العلويِّ  أذي اُت العصبوِن الُمحرِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

وكيِّ  يفلت داخُل الجراحيُّ الفوريُّ هل يفيُد ا - ي ةِ؟أذي اتِ النخاعِ الش    وذيِل الفرس الرض 

 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -
International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الض 

 
 Action Potentialsالنقل العصبي، كموناُت العمل  في

 
 ربائي ةِ العاملةوالتي اراتِ الكه لوظيفُة كموناتِ العم

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي اراُت الكهربائية العاملة

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/open?id=1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly
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://youtu.be/x9W3ki0LsFc
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 الثةِ للنقل العصبيِّ األطواُر الث  

 
 المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesالعصبيّة  لنقل في المشابكا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 معايير الموجةِ العاملةِ  ظيفُة األولى في ضبطِ ولوظائُف عقدةِ رانفيه، ا

 
انية في ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ   وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الث 

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الث 

 strThe Pain is Fiفي فقه األعصاب، األلم أواًل  -

 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -

 ربائي، بين الحقيقي والموهوماب الكهصعتخطيط األ -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 The Spinal Injury, Theأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث  -

Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorاتِّساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركي ُة العديدة للمنعكس الشوكي 

  عن محاوره الحّسيّةيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعفّ بصالتنّكس الفاليري، يهاجم المحاور الع -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

its Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نكُّ

 
 ، ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(يٌة جديدٌة ؤرالت جدُّ

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكي ُة، المفاهيُم القديمة 

 
وكي ُة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الش 
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 ُخلقتِ المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ 

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

وُح والن فُس.. َعطي ُة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ  -  الرُّ

 من خلقِ الن اس.. في المرامي والَدالالت خلُق الس ماواتِ واألرضِ أكبرُ  -

 
  آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. ُتف احة آدم وِضلعُ 

اُء.. هذه -  حــــــــــو 

  خالصسفينُة نوح، طوق نجاة ال معراجَ  -

 المصباح الكهربائي، بين الت جريِد والت نفيذ رحلة ألِف عام -

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل -

ةِ  - ةِ الفكرِ وفكرِ القو   فقهُ الحضاراتِ، بين قو 

 
ُة االختالف بين ُمطل قةٍ وأرم ُة وِعل   ٍة ذواتَي عفافلالِعد 

وجاتِ وملُك ال - ُد الز   يمين.. المنسوُخ اآلجلُ تعدُّ

 
 الث قُب األسوُد، وفرضي ُة الن جِم الس اقطِ 

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجي ةِ الخلقِ 

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقرِّ

 
 القدُم الهابطة، حالٌة سريري ةٌ 

 
اَء من ضلعِ آدَم، حقيقٌة أم أسطورٌة؟  خلُق حو 

 
فيرةِ العضدي ةِ الوالديُّ   Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الض 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( الت شريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( تقييُم األذي ةِ العصبي ةِ 2) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصابِ المحاألذي اُت  ض   ( الت دبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) طي ةِ يالر 

 
ي ُة لألعصابِ المحيطي ةِ  ض   ( تصنيُف األذي ةِ العصبي ةِ 4) األذي اُت الر 

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكاب ةِ الُمدو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyالن قِل الوتريِّ في تدبير شلِل العصبِ الكعبريِّ  عملي اتُ 
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ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقرِّ

فاتِ والمآالتِ ثُ ثالو - .. بحٌث في الصِّ ، واالصطناعيُّ ، اإلنسانيُّ كاُء الفطريُّ كاِء.. زاُد مسافرٍ! الذ    الذ 

 

فري ُة.. الحداثُة، مالها وما عليها -  المعادالُت الصِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدٌة   وكيُّ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِ الش 

 
، في الفيزيولوجيا المرضي ة   وكيُّ االشتداديُّ  Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكسِ الش 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  ةِ المنعكس 1الُمنعكسِ الش   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  (، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابةِ ثنائي ةِ الجانبِ للمنعكس 2الُمنعكسِ الش 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضي ُة التِّساعِ ساحةِ العمل 3الُمنعكُس الش 

Pathophysiology 

 
وكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضي ُة للمنعكسِ عديِد اإلستجابةِ الحركي ةِ 4الُمنعكُس الش 

Response hyperreflex-of Multi ologyiHyperreflexia, Pathophys 

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

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضي ةِ 2الر   (، الفرضي ُة الث 

 
اُء قُ خلُق آدمَ وخل اَء، ومن ضلِعه كانت حو   Adam & Eve, Adam's Rib حو 

 
اهُد والبصيرُة   Barr Body, The Witnessجسيُم بار، الش 

معنى -  جدلي ُة المعنى والال 

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبي ة 

 
 Mitosisاالنقساُم الخلويُّ الُمتساوي الـ 

ب ةُ الماد   - بغيُّ غي  الصِّ ، الجسُم الصِّ بغيُّ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeلـ اة، الصِّ

 
ًا مفيدةٌ Nutritional Supplementsالُمتمِّماُت الغذائي ُة الـ   ألجسامنا؟ ، هل هي حق 

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنصِّ

 
ائمitamin DVفيتامين د  بابِ الد   ، ضمانُة الش 

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب  ، قليُلهُ مفيٌد.. وكثيُرهُ ضارٌّ جد 

 َوالمهنُة.. شهيٌد، من قصصِ البطولةِ والفداء -
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https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16hGv9E24iau5Y62a1kHl5Q6a94mfk7KV/view?usp=sharing
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHCeI3_zns6WWpir_U0VGeQfSxDYF5o_/view?usp=sharing
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://drive.google.com/file/d/11Yiijuu4vyGMKng2qy939jcbNHvx31Of/view?usp=sharing
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
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://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://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing


 
 وُد والن جُم ال ذي هوىالث قُب األس

 
 خلُق الس ماواتِ واألرضِ، فرضي ُة الكوِن الس ديميِّ الُمت صلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكن ُس 

 عندما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجم لين هيفاُء؟ -

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيُع الذ 

وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ ا -  لطُّ

 َكْشُف الَمسُتورِ.. َمَع االسِم تَكوُن البَِدايُة، فتَكوُن الهَوي ُة َخاتِمَة الِحكايةِ  -

 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماُع فطرة، أِم اجتماُع ضرورة، أم اِجتماُع مصلحةٍ؟ -

 
خرةِ الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الص 

 
نديِّ انائيُّ الجخلٌع والديٌّ ثُ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationنبِ للعصبِ الز 

اءُ  -  حقيقتان ال تقبُل بهُن  حو 

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاتِ غيرِ الُملق حات الـ 

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاُج النِّطافِ 

 
هات؟! أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أْم هَي محضُ   ُتر 

 
لينأمُّ البن  ين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفواتِ األو 

 
اُء هذهِ تلُِد كثيَر بناٍت وقليَل بنين  ّغّلبُة البنات، حو 

 
اُء هذهِ تلُِد كثيَر بنيَن وقليَل بنات  َغَلبَُة البنين، حو 

 
اُء هذه يكافُئ عديُد بنيها عديَد بُني اتِها !وال أنفي عنها العدَل أحياناً   حو 

 
 ! يدعُم وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَهالمغنيزيوم باٍن للعظامِ 

 
اَء حفُظ الت كوين!  آلدَم فعُل الت مكين، ولحو 

 (: هََذياُن االقتصاد1المفاهيم )هََذياُن  -

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 مقاربٌة شخصي ٌة()ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثري ةِ بحقِن الكورتيزون 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
ٌع(اُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثري ةِ بحقِن   لكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة() عرٌض موس 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
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://youtu.be/6OUn2TwUe9w
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/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://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
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/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://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://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
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://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/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://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


 
فاتِ مُ فيروُس كورونا ال لوِك، عيُنهُ على الصِّ .. من بعِد السُّ  ستجدُّ

يِل والن هار2هََذياُن المفاهيم ) -  (: هََذياُن الل 

 كاَدتِ الَمرأُة أْن تَلَِد أخاهَا، قوٌل َصحيٌح لكْن بنكهٍَة َعربي ة -

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة الت عبِ المزمن 

 طفُل األنبوبِ، ليَس أفضَل الُممكنِ  -

 الُحروُب العبثي ُة.. َعذاٌب دائٌم أْم اِمتحاٌن ُمستداٌم؟ -

ُد.. في القِياسِ قُصوٌر، َوفي -  الت جريِد وُصولٌ  الَعقُل القي اُس َوالَعقُل الُمجرِّ

ُد َمفازًة ال محَض َقرارٍ! - ئُب الُمنفرُد، حيَن يُصبُح الت وحُّ  الذِّ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerة الـ زعالُج اإلصبع القاف

 ان!سوحُش فرانكنشتاين الجديُد.. القديُم نكَب األرَض وما يزاُل، وأم ا الجديُد فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلن -

 
  Claw Hand (Brand Operation(براند(اليُد المخلبي ُة، اإلصالُح الجراحيُّ )عملي ُة 

 

 

 

27/2/2013 

https://youtu.be/YGVjmMELXmY
https://drive.google.com/file/d/1AbbwJ_LZ2jAi4yON4tMSz2mpXN30phLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fpXPiIpTxRl3IT_dMeLzFj1ZXd4Bo6p1/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://drive.google.com/file/d/1-_CpxR-WgLkmnTMvat4FSyxQh-aDalV6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xJYDYtDxT8pk1oyr5h58aIBYTng0dOoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zivBxqJgxNxyLibIeCRxKSk4iCIYCD4D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m_O7jCbrw-oT98vb4y2hs_ztznRC5pat/view?usp=sharing
https://youtu.be/u9XE9On6uqY
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

