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يس َمهي ٍن؟
والخصيتا ِن في ِك ٍ
ال ِمبيضا ِن في ِرك ٍن َمكي ٍنِ ..
بحث في األسباب ٌِ ..
ٌ
بحث في وظيف ِة الشَّك ِل

بحث في وظيف ِة ال َّشك ِلٌ .
ه َو ٌ
كر،
ت الكامنا ِ
بحث في الغايا ِ
ج جس ِم ال َّذ ِ
ت ورا َء وجو ِد الخِ صيتا ِن الـ  Testiclesخار َ
بينما المِ بيضا ِن الـ  Ovariesيتحصَّنا ِن في رك ٍن مكي ٍن داخ َل جس ِم األنثى.

قا ُلوا:
ف الـ  Spermsإلى البرودةِ كيما تحيا ،فهي َ ال ُتطي ُق حرارةَ الجس ِم الدَّاخليَّ َة .فالحرار ُة تقت ُل
قا ُلوا بحاج ِة النِطا ِ
ت وإجزا ًال باألمثلةِ.
صورا ِ
شوهات .وأكث ُروا في تأكي ِد ذل َك رسماً بال َّت ُّ
إنتاجهاُ ،تكث ُر م َن ال َّت َّ
ِطاف ،تؤثِ ُر سلباً على ِ
الن َ
ف م َع درج ِة حرارةِ الجس ِم لما قالوا ولما أمثلوا .فهي َ لو ُأمرتْ بذل َك لفعلتْ
ف على التكيُّ ِ
وهُ ْم لو علموا قدرةَ النِطا ِ
ُّف منح ٌة أجز َلها الخال ُق عليها وأفاض.
تحركا ُ
ت ،والتكي ُ
وأدهشتْ  .فالمرون ُة سم ُة ال ُم ِ

وأ َّما أنا فأقولُ:
آخر ال َمطاف.
غير مكا ٍن .هُ ْم عل ُموا ال َّنتيج َة ،وص ُفوا واق َع الحا ِل على ما آ َل إلي ِه في ِ
ب في ِ
أ َّما أنا فأجدُ السَّب َ
َّور والوظيفة.
بيدَ أ َّنه ْم فشلوا في إدرا ِك األسبابِ الغايات .فأساساً ،كان ِ
ب الخصيتي ِن إتماماً للد ِ
ت البرود ُة مطلو َ
ومن ثم َّ كا َن ْ
ْ
ِطاف والخاليا المولِد ُة لها الـ ،Spermatogonia
أن تكيَّف ِ
ت العناص ُر في الخصيتي ِن ،ومنها الن ُ
ف لهُ أسَّاً وأساساً .وإليك ْم براهي َن القو ِل ومواثي َقهُ
ومعكوس هكذا مقا ٍل أنا نا ٍ
ت الحرارةِ ال ُمنخفض ِة هذهِ.
مع درجا ِ
ُ
ح ْ
ت هذا الدَّعي ِ وال ُمس َّمى إنسان.
من ال يقب ُل ب ُمس َّلما ِ
على ما تجودُ ب ِه رو ُ

كيس َمهي ٍن؟
لماذا انتُب َذ ِ
الخصيتا ِن في ٍ
ت ِ
س الصَّف ِن الـ  ،Scrotumوهذا األخي ُر ْ
معلوم ٌ َّ
لمن فاتَهُ
أن الن َ
ِطاف ُتنت ُج في الخصيتي ِن .وتسك ُن الخصيتا ِن كي َ
ج جسم َ ال َّذكر .في الواقعِ ،ال فائدةَ ُترجى ْ
ج الجس ِم
العلم ُ ب ِه ه َو
ٌ
من وجو ِد عض ٍو ما خار َ
ي ينت ُأ خار َ
كيس جلد ٌّ
ت ْ
من حرارةِ الجس ِم الدَّاخليَّةِ.
ث درجا ٍ
وكيس الصَّف ِن هي أق ُّل بدرجتي ِن إلى ثال ِ
سوى البرودةِ .فحرار ُة الخصيتي ِن
ِ
وهذا ما ن َّتف ُق علي ِه جميعاً .وما دام َ الك ُّل قاب ً
عن عظي ِم نفعِها ،فلت ْ
ال لهذهِ الحقيق ِة ُمق َّر ًا بها ُمدافعاً شرساً ْ
كن هي َ
مبتد َأ بحثي ع ِن األسباب الغاياتِ.
ت ال َّطاق ِة عندَ النِطاف
الغاي ُة األولى :حف ُظ ُمقدَّرا ِ
طاف في حركيَّ ٍة دائم ٍة ،وهي َ تبقى حبيس َة الخِ صيتي ِن
ِطاف بكميَّا ٍ
مدار السَّاعة .تكو ُن هذهِ النِ ُ
ُتنت ُج الن ُ
ت هائل ٍة وعلى ِ
كيس الصَّف ِن
االنتظار،
ف الـ  .Ejaculationوفي
ف إلى زم ِن القذ ِ
واألنابيبِ ال َّناقل ِة للنِطا ِ
خفض درج ِة حرارةِ ِ
ُ
ِ
من شأن ِه ْ
ت مئويَّ ٍة ْ
ف .وتالياً،
ُخمدَ حرك َة خزينِ ِه م َن النِطا ِ
أن ي ِ
ث درجا ٍ
بدرجتي ِن إلى ثال ِ
سينخفض ُمعدَّ ُل االستقالبِ
ُ
ت ال َّ
الهدف حف ُ
طاق ِة في النِطاف،
ظ ُمقدَّرا ِ
هام .وال َّنتيج ُة
الحيوي ِ في النِطا ِ
ُ
ف الـ  Metabolismعلى نح ٍو ٍ
وال يخفى على عاق ٍل ما لهذا ْ
ئ حيا ًة أطو َل
من أهميَّ ٍة في زم ِن ال عم ِل .فنطف ٌة عامل ٌة ب ُمقدَّرا ٍ
ت طاقيَّ ٍة عالي ٍة يُكاف ُ
ف ْ
ومن ثم َّ تلقيحِ ه.
لها وقدر ًة أكب َر لبلوغ ِ الهد ِ

الجهاز المناعي ِ للخِ صيتين
الغاي ُة ال َّثاني ُة :تثبي ُط
ِ
إضعاف مناع ِة نسيج ٍ حيوي ٍ ما عمدنا إلى تبري ِد هذا ال َّنسيج .فالخاليا المناعيَّ ُة وأسلح ُتها
نح ُن إذا ما أردنا
َ
من أضدا ٍد ووسائ َ
ْ
ط كيماويَّ ٍة تعم ُل بكفاءةٍ ومقدرةٍ في حرارةَ الجس ِم الدَّاخليَّةِ .فالجسم ُ الح ُّ
ي ه َو بيئ ُة عملِها ،وهي َ
موكل ٌة أساساً بحمايتِه َّ
ف الجس ِم
والزو ِد عنهُ ضدَّ الدُّخال ِء والمارقين .هي َ تم َّرستْ على العم ِل في ظرو ِ
ت لهُ ما لهُ ْ
وانحراف واح ٍد ْ
وخصائص ِه ْ
من فع ٍل
من هذهِ ال ُمعطيا ِ
من حرارةٍ ودرج ِة الحموض ِة الـ  ،PHالخ.
ُ
ِ
ضار بها معاشاً وعم ً
عناصر الجس ِم األخرى.
ِ
ٍ
ال ،شأ ُنها شأ ُن جميع ِ
ج ْ
الجهاز المناعي ِ المبثوث ُة في الخِ صيتي ِن
وعيو ُن
وكيس الصَّف ِن ال تخر ُ
ِ
عن أشرا ِط العم ِل هذهِ .فهي َ جزء ٌ
ِ
ُ
الكل تخض ُع لهُ صاغرة .وبال َّتاليْ ،
ْ
كيس الصَّف ِن ق َّل حيلها
الكل ،وما يجري على
من هذا
إن هي َ ُوجدتْ في ِ
ِ
ِ
ف ال َّ
قس البار ِد
ف م َع ظرو ِ
ح لها فرص ُة التكيُّ ِ
وصدأتْ أسلح ُتها بفع ِل البر ِد .فعناص ُرها قصير ُة
ط ِ
العمر فال يُتا ُ
ِ
ُ
في الخِ صيتين .وهي َ ْ
العجز ع ِن الفع ِل كما التكيُّف..
ت لها في
المركز بمثيال ٍ
المركز ،أمدَّها
ت المددَ م َن
إن طلب ِ
ِ
ِ
ف ما تريدُهُ العضويَّ ُة الحيَّة.
وهذا على حر ٍ
ُ
فالحدث القائم ُ َّ
أن تعمي َ عيو َن المناع ِة ع َّما يجري في الخصيتي ِن ْ
هي َ ُتريدُ ْ
فيهن ال يخض ُع
من فع ٍل وتحديث.
ب الفه ِم كما ال َّتقدير بضرورت ِه ْ
ت الجينيَّ ُة
التحورا ُ
من قب ِل المركز .فهنا َك
للمعايير القياسيَّ ِة للجس ِم ،وه َو صع ُ
ُّ
ِ
ت جينيَّاً ،هذا ْ
ت البيئيَّ ُة المسؤول ُة
من جه ٍة .وهنا َك المؤثِرا ُ
تحورا ُ
الـ  Mutationsفي النِطافِ ،وهنا َك الن ُ
ِطاف ال ُم ِ
ثْ ،
ْ
من جه ٍة أخرى.
عن هكذا فع ٍل وهكذا تحدي ٍ
لجهاز مناعي ٍ يق ٍظ وكفو ٍء
ث في جيناتِها .فيُمك ُن
ت دائم ِة الحدو ِ
حورا ِ
فالن ُ
ٍ
ِطاف هي َ خاليا شا َّذ ٌة مناعيَّاً بسببِ ال َّت ُّ
ْ
تحور.
أن يترصَّدَ هذا ال ُّشذو َذ ويقضي علي ِه في المه ِد فتبط ُل الفائد ُة
المرجو ُة من هكذا ُّ
َّ
ت البيئيَّ ُة المسؤول ُة ْ
ف عناص ُر غازي ٌة بالنِسب ِة
ف هي َ على حر ٍ
ت الجينيَّ ِة في النِطا ِ
حورا ِ
والمؤ َّثرا ُ
عن تلكم ُ ال َّت ُّ
ُ
ي آلدم َ للقضا ِء عليها ومنعِها م َن الوصو ِل إلى هدفها.
لجس ِم اإلنسان .ففطريَّاً ،سيتصدَّى لها
الجهاز المناع ُّ
وهذا ما ال يُريدُهُ آدم َ مع معظ ِم هذهِ المؤثِرات.
ب تثبي ُ
كيس الصَّف ِن الـ  Sacrumوالخصيتين الـ  Testiclesتسهي ً
ال
جهاز المناعي ِ موضعيَّاً في ِ
ط ال ِ
لذل َك وج َ
ت البيئيَّ ِة إلى هدفِها في الخصيتين ْ
ف
من جهةٍ ،والسَّماح ِ ببقا ِء ُمنتج ِ هذا الوصو ِل من نطا ٍ
لوصو ِل المؤثِرا ِ
ت جينيَّاً ْ
من جه ٍة أخرى .فكا َن أ ِن ان ُتبذ ِ
تحورا ٍ
ج جسم َ ال َّذ ِ
ت الخصيتا ِن خار َ
كر طلباً للبرودةِ وجلباً لفعلِها القوي ِ
ُم ِ
جهاز المناع ِة تثبيطاً وتعطي ً
ال.
على
ِ

(بي َن قوسين
ت
عريف بال ُمؤث ِر البيئي ِ الـ  .Environmental Factorه َو شفر ٌة جينيَّ ٌةْ ،أو لنق ْل ه َو تعويذ ٌة ،كتب ِ
يفيدُ هنا ال َّت
ُ
ال َّ
طبيع ُة ُمفرداتِهاْ .
ف
ومن ثم َّ أودعتها حوام َل الـ  Portersكيما ينقلونَها إلى هدفِها؛ وهي َ الخاليا المولِد ُة للنِطا ِ
الـ  Spermatogoniaفي هذا المقام.
لكن ما أعل ُمهُ يقيناً
فيروس ،أو شيئاً آخ َر م َّما ال أعل ُمهُْ .
هذهِ الحوام ُل قدْ ت كو ُن جرثوماً ،فيروساً ،طليع َة
ٍ
عن جس ِم اإلنسا ِن .هي َ عوام ُل ُممرض ٌة كما يريدُ ْ
أ ِن الحوام ُل هذهِ هي َ عناص ُر غريب ٌة ْ
أن يصفَها هذا اإلنسان.
ُ
الصفة .وسيحاو ُل تحييدَها والقضا َء عليها فال تبل ُغ
ي للجس ِم على هذا
سيتعام ُل معها
اإلقرار وتلكم ُ ِ
ِ
الجهاز المناع ُّ
األعم األغلبِ ْ
من تل َك الحاالت).
هد َفها ..وهذا ما ال تريدُهُ العضويَّ ُة الحيَّ ُة في
ِ

ُمالحظ ٌة ها َّم ٌة:
خاص .تجدو َن تفصيلَ المقا ِل على ال َّر اب ِط التَّالي:
ث وخفايا الفع ِل في مقا ٍل
كتبتُ عن فع ِل التَّحدي ِ
ِ
ُ
ت
الصفا ِ
فيروس كورونا ال ُمستج دُّ ..من بعدِ السُّلوكِ  ،عينهُ على ِ
ُ

بالمقاب ِل،
ظ ال َّتكوي ِن ه َو الغاي ُة والدَّو ُر ،وال تناز َل في ذل َك أ ْم تفريط .وحف ُ
ف .فحف ُ
ت
الصفا ِ
هم آخ َر ِجدُّ ُمختل ٍ
حواء ُ في ٍ
ظ ِ
َّ
ت
ف البويضا ِ
س بانكشا ِ
ف الخاليا المولِدةِ للبويضا ِ
للجنس البشري ِ ال تكو ُن بانكشا ِ
القياسيَّ ِة
ِ
ت الـ  ،Oogoniaولي َ
ئ ُمستق َّر ًا.
ب للمبيضي ِن
ت البويضا ُ
ه َو يكو ُن كذلك .لذل َك سكن ِ
حوا َء الدَّاف ُ
ُ
جوف َّ
حوا َء ،وطا َ
ت مبيضي َّ
ث ال َّتالية:
ف بالنِقا ِط الثال ِ
وإذا ما أردنا اإليجا َز نقو ُل في تفصي ِل االختال ِ
حوا َء ْ
 ) 1البويض ُة الـ  Oocyteهي َ خليَّ ٌة طبيعيَّ ٌة مناعيَّاً ،فجينا ُتها ْ
ف أ ْم تحوير.
غير تص ُّر ٍ
من جينا ِ
من ِ
ت َّ
ي
ف جينا ِ
فك ُّل بويض ٍة تحتوي على نص ِ
ت أي ِ خليَّ ٍة جسميَّ ٍة الـ َّ Somatic Cell
لحواء .ه َو خزي ٌن جين ٌّ
ُ
ُ
طابق لألص ِل ْ
ُم ٌ
الجهاز
ت والحالة هذهِ م َن
خوف على البويضا ِ
ف الكميَّة .فال
ت البويضة بنص ِ
وإن اكتف ِ
ِ
َ
لحواء.
المناعي ِ َّ
خاص بها .وهي َ في نومِ ها وعندَ يقظتِها ال تبذ ُل
 ) 2والبويض ُة خلي ٌة هاجع ٌة ،تنام ُ داخ َل جرابٍ الـ Follicle
ٍ
ت ال َّ
ت
طاق ِة لدى البويضا ِ
ف على ُمدَّخرا ِ
ق ال ُّنطفةِ .إذ ًا ،ال خو َ
جهد ًا يُذك ُر إذا ما قيستْ بشريكتِها في الخل ِ
م َن ال َّنفاد.
نخاف على جيناتِها
ت البيئيَّةِ .فال
 ) 3البويض ُة الهاجع ُة ضم َن جرابِها هي َ حصين ٌة أساساً ضدَّ المؤثِرا ِ
ُ
ْ
غيير وال َّتحديث.
من فع ِل ال َّت ِ
ُمالحظ ٌة ها َّم ٌة:
الرواب ِط التَّالية:
صو ر ُ
ت وشرح ُ
حواءَ ،كتب ُ
ت .فاقرأ وشاهد على َّ
ت وكذل َك َّ
في فض ِل َّ
ُ
ولحواءَ حفظ التَّكوين!
آلدم َ فعلُ التَّمكين،
َّ

ال َّنتيج ُة ال ُّرؤية:
ف بيئتهِ ،تواطأتْ العضويَّ ُة الحيَّ ُة
َّور والوظيف ِة في تمكي ِن هذا اإلنسا ِن وتكيُّفِ ِه مع ظرو ِ
عندَ آدمَ ،وتحقيقاً للد ِ
ت البيئيَّ ِة تسهي ً
ف في الخصيتين.
ال لوصو ِل هذهِ األخيرةِ إلى هدفِها الخاليا المولِدةِ للنِطا ِ
م َع المؤ َّثرا ِ
كما وتواطأتْ م َع ناتج ِ هذا الوصو ِل ْ
ت جينيَّ ٍة الـ .Mutated Sperms
تحورا ِ
من نِطا ٍ
ف ُم َّ
هدف المكيدةِ فكا َن مناع َة الخصيتي ِن ،وأ َّما الوسي ُل إلى ذل َك فكا َن تبريدَ الخصتي ِن .واآلليَّ ُة ِجدُّ عبقريَّ ٍة
فأ َّما
ُ
ت البيئيَّ ُة ْ
ف
َّص بها في حركتِها لبلوغ ِ الهد ِ
ج حدو ِد الجسم .فال تجدُ المؤ َّثرا ُ
من يترب ُ
إخرا ُ
ج الخصيتي ِن خار َ

ُ
ت جينيَّاً ْ
ت
حديث في جينا ِ
من رقيبٍ يتهدَّدُ وجودَها .فيكو ُن ال َّت
تحورا َ
في الخِ صيتين .وال تجدُ الن ُ
ِطاف ال ُم ِ
غير القياسيَّ ِة كسباً لهذا اإلنسان.
ف أمر ًا واقعاً ،ويكو ُن ال َّتغيي ُر في صفا ِ
النِطا ِ
ت اإلنسا ِن ِ
...................................................................................
ت التَّالية:
ت أخرى ،أنص ُح بقراءةِ المقاال ِ
في سياقا ٍ
ت السَّريريَّةِ
لألعراض والعالما ِ
حركِ العلويِ ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة
أذيَّا ُ
ِ
ت العصبو ِن ال ُم ِ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

ضيَّةِ لل ُّنخاع ِ ال َّش وكيِ ،خبايا
في األذيَّا ِ
الكيس السُّحائيُِ ..
ِ
الر ِ
ت َّ
كثيرها طي ِ ٌع وقلي ُلها عص ٌّ
ي على اإلصالح ِ
الجراحي ِ Surgical Treatments of Trauma tic Injuries of the Spine
مقارب ُة العصبِ الوركي ِ جراحيَّ ًا في ال َّناحيةِ اإلليويَّة ..المدخ ُل عب َر أليافِ العضلةِ اإلليويَّةِ العظمى مقاب َل
المدخ ِل ال َّتقليدي ِ Trans- Gluteal Approach of Sciatic Nerve vs. The Traditional
Approaches

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

ت الكهربائيَّةِ العاملة
ت العمل والتيَّارا ِ
وظيف ُة كمونا ِ
ت الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
في النقل العصبي ،التيَّارا ُ

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

وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموجةِ العاملةِ
ُ
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموجةِ العاملةِ
ُ
ت العمل
وظائف عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِد كمونا ِ
ُ
في فقه األعصاب ،األلم أو ًال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form

تخطيط األعصاب الكهربائي ،بين الحقيقي والموهوم
الصدمة النخاعية (مفهوم جديد) )The Spinal Shock (Innovated Conception

أذيات النخاع الشوك ي ،األعراض والعالمات السريرية ،بح ٌ
ث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
The Symptomatology
الرمع Clonus
اشتدادُ المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
اتِساعُ باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Motor Responses

التنكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبية الحركية للعصب المحيطي ..ويعف عن محاوره الحسية
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its S ensory Axons
س الفاليري ،رؤي ٌة جديد ٌة )Wallerian Degeneration (Innovated Vie w
ال َّتن ُّك ُ
ي ،رؤي ٌة جديد ٌة ) Neural Regeneration (Innovated View
ال َّتجدُّدُ العصب ُّ
ت الشوكيَّ ُة ،المفاهيم ُ القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
المنعكسا ُ

ت ال َّش وكيَّ ُة ،تحدي ُ
ث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسا ُ
والمجاز العلمي
ت المرأةُ من ضلع الرجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسفي
خُلق ِ
ِ
جنس وليدها ،والرجل يدعي!
تقر ُر
َ
المرأةُ ِ

الر و ُح وال َّن ُ
ُّ
فس ..عَطيَّ ُة خالق ٍ وصَنيع ُة مخلوق ٍ
أكبر من خلق ِ ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ت
خل ُق السَّماوا ِ
واألرض ُ
ِ
وضل ُع آدمَ ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم ِ
ــــــــــواءُ ..هذه
ح
َّ
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج خالص
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِد وال َّتنفيذ رحلة ألفِ عام
هكذا تكلم ابراهيم ُ الخليل
القوةِ
الفكر
وفكر َّ
فقهُ الحضاراتِ ،بين َّ
ِ
قوةِ ِ
ال ِعدَّةُ و ِع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلقةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفاف
تعدُّدُ َّ
ك اليمين ..المنسو ُخ اآلج ُل
ت ومل ُ
الز وجا ِ
جم السَّاق ِط
ال َّثق ُ
ب األسودُ ،وفرضيَّ ُة ال َّن ِ
جُسيم ُ بار ،مفتا ُح أحجيَّةِ الخلق ِ
قر ُر!
ي أم بنتٌ ،األم ُّ ُت ِ
صب ٌّ
القدم ُ الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
حواء َ من ضلع ِ آدمَ ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
خل ُق َّ
ي Obstetrical Brachial Plexus Palsy
شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالد ُّ

ي
األذيَّا ُ
ت َّ
ي والوظيف ُّ
الرضَّيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّ
الرضَّيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )2تقييم ُ األذيَّةِ العصبيَّةِ
األذيَّا ُ
ت َّ
ي
األذيَّا ُ
الرضَّيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )3ال َّت ُ
ت َّ
دبير واإلصال ُح الجراح ُّ
تصنيف األذيَّةِ العصبيَّةِ
الرضَّيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ()4
األذيَّا ُ
ُ
ت َّ
دور ِة Pronator Teres Muscle Arcade
قوس العضلةِ الكابَّةِ ال ُم َّ
ُ
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيهُ ربا ِ
ت ال َّنق ِل الوتري ِ في تدبير شل ِل العصبِ الكعبري ِ Tendon Transfers for Radial Palsy
عمليَّا ُ

ختصر)
جنس الوليد ( ُم
ُقر ُر
ٌ
َ
من ي ِ
ي ..بح ٌ
ثالو ُ
ت
ت والمآال ِ
الصفا ِ
ث ال َّذكاءِ ..زادُ
ث في ِ
ٍ
ي ،واالصطناع ُّ
ي ،اإلنسان ُّ
مسافر! ال َّذكاءُ الفطر ُّ

الصفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها
المعادال ُ
ت ِ
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُم ِ
نعكس ال َّش وك ُّ
ي ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ
لقوةِ المنعكس Hyperreflexia,
ي ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة َّ
ال ُم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ي ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس
ال ُم ِ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ي ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة التِساع ِ ساحةِ العمل Extended Hyperreflex,
ال ُم
ُ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ
Pathophysiology

للمنعكس عدي ِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ
ي ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة
ال ُم
ِ
ُ
ي االشتداد ُّ
نعكس ال َّش وك ُّ
Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

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

حواءُ Adam & Eve, Adam's Rib
حواءَ ،ومن ضلعِه كانت َّ
خل ُق آدم َ وخل ُق َّ

جسيم ُ بار ،ال َّ
شاهدُ والبصيرةُ Barr Body, The Witness
جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
ال َّت ُ
دبير الجراح ُّ
ي ال ُمتساوي الـ Mitosis
االنقسام ُ الخلو ُّ
ي الـ Chromatin, Chromatid, Chromosome
ي ،الجسم ُ ِ
الصبغيَّةِ ،
المادَّةُ ِ
الصبغ ُّ
الصبغ ُّ

ت الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيد ٌة ألجسامنا؟
ال ُمتمِما ُ
نصف الـ Meiosis
ي ال ُم ِ
االنقسام الخلو ُّ

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِ الدَّائم
ضار جدَّ ًا
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفيدٌ..
ٌّ
وكثيرهُ
ُ
قصص البطولةِ والفداء
َوالمهن ُة ..شهيدٌ ،من
ِ
ب األس ودُ وال َّنجم ُ ا َّلذي هوى
ال َّثق ُ
واألرض ،فرضيَّ ُة الكو ِن السَّديمي ِ ال ُم َّتص ِل
ت
خل ُق السَّماوا ِ
ِ
س الـ Circulating Sweepers
الجواري ال ُك َّن ُ

ينفصم ُ المجتم ُع ..لمن تتج َّملين هيفاءُ؟
عندما
ِ
ال َّتصني ُع ال َّذاتي لمفص ِل المرفق ِ Elbow Auto - Arthroplasty
األخير ،طوفا ُن بال سفينةِ
ال ُّط وفا ُن
ُ
االسم تَكو ُن البِدَاي ُة ،فتَكو ُن اله َويَّ ُة خَاتِم َة الحِ كايةِ
ورَ ..م َع
ِ
كَ ْش ُ
ف ال َمس ُت ِ
أهو اجتماعُ فطرةِ ،أم اجتماعُ ضرورة ،أم اِجتماعُ مصلحةٍ؟
ُمجتم ُع اإلنسان! َ
ي Pneumatic Petrous
عظم ُ الصَّخرةِ الهوائ ُّ

ي الجانبِ للعصبِ َّ
الزندي ِ Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
ي ُثنائ ُّ
خل ٌع والد ٌّ
حواءُ
حقيقتان ال تقب ُل بهُ َّن َّ

غير ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
إنتا ُج البُويضا ِ
ت ِ
إنتا ُج النِطافِ الـ Spermatogenesis

محض ُت َّرهات؟!
ي
ُ
ي أ ْم ه َ
أم ُّ البنات ،حقيق ٌة ه َ
أم ُّ البنين! حقيق ٌة لطالما َ
األولين
ظنن ُتها من هفوا ِ
ت َّ
ت وقلي َل بنين
حواءُ هذهِ تلِدُ كثي َر بنا ٍ
غلب ُة البناتَّ ،
حواءُ هذهِ تلِدُ كثي َر بني َن وقلي َل بنات
غَ َلبَ ُة البنينَّ ،
حواءُ هذه يكافئُ عديدُ بنيها عديدَ بُنيَّاتِها
وال أنفي عنها العد َل أحيان ًا! َّ
للعظام! يدعم ُ وظيف َة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركتَه
المغنيزيوم با ٍن
ِ
ولحواء َ حف ُ
ظ ال َّتكوين!
آلدم َ فع ُل ال َّتمكين،
َّ
هَ َذيا ُن المفاهيم ( :)1هَ َذيا ُن االقتصاد
ت ال غنى عنها
المغنيزيوم ( ،)2معلوما ٌ
تناذر العضلةِ الكمثريَّةِ بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)
ُمعالج ُة ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

تناذر العضلةِ الكمثريَّةِ بحق ِن الكورتيزون (مقارب ٌة شخصيَّ ٌة)( عرضٌ موسَّ ٌع)
ُمعالج ُة ِ
)Piriformis Muscle Injection (Personal Approach

ت
الصفا ِ
فيروس كورونا ال ُمستجدُّ ..من بع ِد السُّلوكِ  ،عينُهُ على ِ
ُ
هَ َذيا ُن المفاهيم ( :)2هَ َذيا ُن ال َّلي ِل وال َّنهار
أن تَلِدَ أخاهَا ،قو ٌل صَحي ٌح ْ
ت ال َمرأةُ ْ
لكن بنكهَةٍ عَربيَّة
كادَ ِ
متالزم ُة ال َّتعبِ المزمن Fibromyalgia

ليس أفض َل ال ُممك ِن
طف ُل األنبوبَِ ،
ب دائم ٌ أ ْم اِمتحا ٌن ُمستدامٌ؟
ب العبثيَّ ُة ..عَذا ٌ
الحُرو ُ
ورَ ،وفي ال َّتجري ِد وصُو ٌل
ِياس قصُ ٌ
جردُ ..في الق ِ
العَق ُل القي ُ
َّاس َوالعَق ُل ال ُم ِ
رار!
ب ال ُمنفردُ ،حي َن يُصب ُح ال َّت و ُّحدُ َمفازةً ال
الذِئ ُ
محض َق ٍ
َ
عال ُج اإلصبع القافزة الـ  Trigger Fingerبحق ِن الكورتيزون موضعيَّ ًا
األرض وما يزالُ ،وأ َّما الجديدُ فمنكوبُهُ أنتَ أساس ًا أيُّها اإلنسان!
نكب
َ
وحش فرانكنشتاين الجديدُ ..القديم ُ َ
ُ
ي (عمليَّ ُة براند)) Claw Hand (Brand Operation
اليدُ المخلبيَّ ُة ،اإلصال ُح الجراح ُّ

سعاةُ بري ٍد حقيقيُّون ..ال هواةُ ترحا ٍل وهجرةٍ
كور ونَا ال ُمستَ ِجدُّ (كوفيد ْ :)19-
ت
الصفا ِ
من بَع ِد السُّلوكِ  ،عَينُهُ عَلى ِ
فيروس ُ
ُ
عالمة هوفمان Hoffman Sign

وسيزيف اإلنسا ُن
األُسْطو َرةُ ال َحقِيقَ ُة اله َ ِر َم ُة ..شمشو ُن الحكاي ُة،
ُ
ال َّتن ُّك ُ
س الفاليري ال َّتالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ ،وعمليَّ ُة ال َّتجدُّ ِد العصبي ِ
تعددُ :العالق ُة السَّببيَّ ُة ،بين ال َّتي َِّار الغلفاني ِ وال َّتص ُّلبِ ال ُّل ويحي ِ ال ُمتعدِد؟
ي ال ُم ِ
ال َّتص ُّل ُ
ب ال ُّل ويح ُّ
لورم وعائي ٍ كبدي ٍ عرط ٍل بسببِ نزفٍ داخ َل
ي ٍ
ي اإلسعاف ُّ
ي في الكبدِ :االستئصا ُل الجراح ُّ
الورم ُ الوعائ ُّ
كتلةِ الورم
المدورة Pronator Teres Muscle Syndrome
ُمتالزم ُة العضلةِ الكابَّةِ
َّ

ضيَّ ُة ،مقارب ٌة جراحيَّ ٌة جديد ٌة
ت ذي ِل
أذيَّا ُ
الر ِ
الفرس َّ
ِ
Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach

ت ال َّتالي ُة للجراحة -مقارن ٌة سريريَّ ٌة وشعاعيَّ ٌة
طورا ُ
ت
ي ..موجبا ُ
وأهداف العالج ِ الجراحيِ ..ال َّت ُّ
ُ
ال َّشل ُل ُّ
الرباع ُّ
والزن ِد Ulnar Dimelia or Mirror Hand
ُ
تضاعف الي ِد ِ

تام للعصبِ المتوسِط
الرسغ ِ تنهي التزا َمها بقطع ٍ ٍ
ُمتالزم ُة نفق ِ ِ
ورم ُ شوان في العصبِ ال َّ
ظنبوبي ِ الـ Tibial Nerve Schwannoma
ورم ُ شوان أمام َ العجُز Presacral Schwannoma
ميالنوما جلديَّ ٌة خبيث ٌة Malignant Melanoma
ي الجانب Congenital Thenar Hypoplasia
ضمور إليةِ الي ِد بالجهتين ،غيا ٌ
ُ
ي معزو ٌل ثنائ ُّ
ب خلق ٌّ
الرأسين الفخذيَّةِ The Syndrome of the Long Head of Biceps
أس ال َّط وي ِل للعضلةِ ذا ِ
ت َّ
الر ِ
ُمتالزم ُة َّ
Femoris
ؤوس العضديَّةِ Pathologies of Distal Tendon of Biceps
مرضيَّا ُ
الر ِ
الوتر البعي ِد للعضلةِ ثنائيَّةِ ُّ
ت ِ
Brachii Muscle
بظهور حلقةٍ جلديَّةٍ خانقةٍ عندَ الحدو ِد القريبةِ للوذمةِ
ي  Algodystrophy Syndromeتميَّزَ
حث ٌل ِ
ِ
ي انعكاس ٌّ
ود ٌّ

الجلديَّةِ
َّ
َّ
باستخدام الشريحةِ الشظويَّةِ الح َُّرة Mandible Reconstruction Using Free
تصني ُع ِ
ِ
الفك السُّفلي ِ
Fibula Flap

ضي ِ (داءُ بيرغر)
انسدادُ ال َّشريا ِن الكعبري ِ ِ
الر ِ
غير َّ
الحاد ِ
إصاب ٌة سِلِيَّ ٌة معزول ٌة في العق ِد ال َّلمفيَّةِ اإلبطيَّةِ Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitis
ت
ت العظميَّةِ ال ُمختلطةِ بذا ِ
تعويض الضَّياعا ِ
ال َّشريح ُة ال َّشظويَّ ُة ال ُم وعَّاةُ في
ِ
ِ
العظم وال َّنقي ِ
Free Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc itrant Osteomyelitis

هام في السَّاع ِد
ب الكتفِ في
ال َّشريح ُة الح َُّرةُ جان ُ
تعويض ضَياع ٍ جلدي ٍ ٍ
ِ

الرضيَّ ُة للضَّفيرةِ العضديَّةِ Injuries of Brachial Plexus
األذيَّا ُ
ت َّ
دورةِ Rotator Cuff Injury
أوتار الك َّفةِ ال ُم ِ
أذيَّ ُة ِ
كيس ُة القناةِ الجامعةِ Choledochal Cyst
نحو ُمقاربةٍ أكث َر حزم ًا Peri- Menopause Breast Problems
آفا ُ
سن ِ
اليأسَ ..
ت ال َّثدي ما حو َل ِ

ت ال َّثدي ال َّ
شائعةِ Evaluation of Breast Problems
تقييم ُ آفا ِ
نحو ُمقاربةٍ أكث َر حسم ًا Peri- Menopause Breast Problems
آفا ُ
سن ِ
اليأسَ ..
ت ال َّثدي ما حو َل ِ
األخرم Subacromial Injection
آالم الكتفِ  :الحق ُن تحتَ
ِ
تدبير ِ
ُ

مجم ُع البحري ِن ..برز ٌخ ما بي َن َحياتين
ت ال ِجنَا ِن؟
ار ال ُكب َرى أ ْم َر وضَا ِ
ما بعدَ الموتِ ..وما قب َل ال َّن ِ
ن بحق ُن الكورتيزون Plantar Fasciitis, Cortisone Injection
ُ
تدبير التهابِ ال ُّلفافةِ األخمصيَّةِ ال ُمزم ِ
حقن الكيسةِ المصليَّةِ الصَّدريَّةِ -لوح ِ الكتفِ بالكورتيزون

Scapulo-Thoracic Bursitis, Cortisone Injection
ختصر ُمفيدٌ Vitamin B12
فيتامين ب ُ ..12م
ٌ
ي)Osteoid Osteoma
ي (العظموم ُ العظمان ُّ
ي العظمان ُّ
الورم ُ العظم ُّ

الزنديَّةِ
( )1
ٌ
ي الجانبِ
قصر أمشا ِط الي ِد ٌ : Brachymetacarpia
ُ
ومتناظر لألصابع ِ الثالثةِ ِ
قصر ثنائ ُّ
الزنديَّةِ
( )2
ٌ
ي الجانبِ
قصر أمشا ِط الي ِد ٌ : Brachymetacarpia
ُ
ومتناظر لألصابع ِ الثالثةِ ِ
قصر ثنائ ُّ

الكتف ال ُمتجمِدة ،حق ُن الكورتيزون داخ َل مفص ِل الكتف Frozen Shoulder, Intraarticular
ُ
Cortisone Injection
مرفق التنس ،حقن الكورتيزون Tennis Elbow, Cortisone injection
ألم ُ المفص ِل العجزي ِ الحرقفي :حق ُن الكورتيزونSacro -Iliac Joint Pain, Cortisone Injection
استئصا ُل الكيسةِ المعصميَّةِ ،السَّه ُل ال ُممتَنِع ِ )Ganglion Cyst Removal (Ganglionectomy
قوس العضلةِ قابضة األصابع السطحية )(FDS Arc
ُ
ط في السَّاع ِدMedian Nerve Surgical Anatomy
توس ِ
ي للعصبِ ال ُم ِ
ال َّتشري ُح الجراح ُّ

العلم في اختالفِ العدَّةِ ما بي َن ال ُمط َّلقةِ واألرملة؟
ما قو ُل ِ
عمليَّ ُة ال َّنق ِل الوتري ِ الستعادةِ حركةِ الكتفِ Tendon Transfer to Restore Shoulder Movement

ف ..وكا َن عروق ًا متباين ًة
بفضلكِ آدمُ!
َّ
استمر هذا اإلنسانُ ..تم َّكنَ ..تكيَّ َ
كيس مهي ٍن؟
ت الخصيتا ِن في ٍ
لماذا سك َن المبيضا ِن في رك ٍن مكي ٍن ،بينما ان ُتبذ ِ
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