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 زالعج   أمام   شوان ورم  

   Presacral Schwannoma 

 Schwann Cellsالـ  تنشأ على حساب خاليا شوان ،ها سليم  أكثر   .هابذات   نادرة   أورام   schwannomasالـ 

 schwannomaالـ  ف  ل  تؤ .ي  معساب العصب الس  حف على حها سيطًا ما نما داخل القأذيع   .للغمد العصبي   لة  شك  الم  

 .ة  رفي  الط  و ة  قبي  ، الر  ة  أسي  ها. هي بذلك تأتي بعيدًا في ذيل القائمة بعد الر  عات  توض   يع  جممن  %1 ة  الحوضي  

. في األدب الطبي   ةالح 21الـ منها  ى الموصوف  ال يتعد   ؛االستثناء بالمطلقهو  العجز أمام   -عها الحوضي  توض  

 لـا ةً سريري   فيما يلي حالةً  سنعرض   نادرة. كور  الذ   إصابة   ؛ساء  عند الن   Presacral schwannoma ـلا نجد  

presacral schwannoma   بامتياز ة  االستثنائي   شرطي   هي بذلك تجمع  ف .عند رجل. 

 :ةمالمقد  

 .Myelin Sheathالـ  خاعيني الن  العصبي   الغمد   نات  و  من خاليا شوان؛ إحدى مك schwannomaالـ تنشأ 

 امنالث   القحفي   العصب   ب  على حسا ة  اشئالن   تلك   هاأشهر  . لباألغ األعم  في  سليمة   نادرة   أورام   هي  

 البريتوان   ها خلف  ا تواجد  . أم  ة  العلوي   األطراف  و العنق   ها هي  عات  توض   أكثر  . Cranial Nerve VIIIالـ 

  al etTakatera.*حسب ي  ب  الط   في األدب   موصوفة   حالة   (133؛ فقط )فنادر   l SpaceaeritoneP -Retroالـ 

 ذه  له ن  يمك .ي  ب  الط   في األدب   ( حالةً 50) منها إلى اآلن   ؛ و صف  ة  الحوضي   ورام   األفهي   ناء  ستثاال استثناء   اأم  و

 إلحداها على األخرى. كما يمكن   مع أرجحية   Sacrum الـ ز  العج عظم   خارج  و بتين داخل  رك  بم   تكون   أن   األخيرة  

. Pre- Sacral Schwannoma الـ ه  أو أمام   Sacral Schwannoma  الـالعجز   داخل   هايت  بكل   تكون   لها أن  

 من الكالم. القادم   سيكون   األخيرة   عن هذه  و

 ه.عن ذات   أن  يكشف   قبل  كبيرًا  اً جمح  aschwannompresacral الـ العجز   أمام   خاليا شوان ورم   يبلغ  

 والمستقيم   Urinary Bladder الـ المثانة   كله   المجاورة   ة  الحوضي   على األعضاء   الورم   ط  يضغأن   يمكنإذ  

 ي  البول ، اإللحاح  Defecation Problemsالـ  ط  غو  الت   طرابات  كاض   ة  الحشوي   ه  ى تجليات  تتأت   منه  . وRectumالـ 

فتظهر  ، به   المحيطة   أو  عنها  اشئ  الن   ة  على البنى العصبي   يضغط  له  أن   كنمي. كما و، الخUrinary Urgencyالـ 

تمامًا  ات  يري  ر. قد تختفي الس  الخ ،Radicular Painالـ  جذري   ، ألم  في اإللية   م  من أل ة  العصبي   كاية  الش   حينها

 آخر.  لسبب   ة  بحثي   دراسة   اق  يفي س صدفةً  الورم   كشف  ي  و

 مالئة   ة  نسيجي   كتلة   كل   أمام   ورم  شوان بوجود   فكير  الت   يجب   سابقًا للجراحة. مع ذلك   شخيص  الت   نادرًا ما يكون  

 ،ة  أو بيضوي   ة  كروي   الكتلة   .MRI الـ أو scan  CTالـعلى  ترتسم   Presacral Massالـ  العجز   أمام   ز  للحي  

 تفضح   سات  كل  الت  و ة  الكيسي   ت  الشك  . الت  هاعجائز   عند   لكثافة  ا نة  منها، متباي ة  تي  في الف Homogeneousالـ  تجانسة  م

ها من نفور    هو  األورام   لهذه   حة  رج  الم   في الخبيثة. العالمة   مبهمة  ، ليمة  في الس   الحدود   ة  واضح الكتلة  الورم.  عمر  

 ا.له الحاضن   المحيطي   العصب   إلى جهة   ، وميل هاز  للعج ط  س  والمت الخط  

 :ة  سريري   حالة  

نا،ما، تصالح  ب  ر  مًا م رغ  ليس   زمن   منذ   Crohn's Diseaseالـ  كرون داء   خبر   د  ه. فقعامًا، مع مرض   40  مريض 

نوعًا  يختبر   تقريبًا، أخذ   ينشهر ، منذ  ه  أن   غير   ة.ي  عوالن   أدويته   نجاعة   اختبر  وكما  هات  سريري   اعتاد  . عامين() بالقليل  

 البطن   صاء  الستق المعالج   الطبيب   هذا األخير   ض  حر   .Left Flankالـ  اليسرى في خاصرته   جديدًا من األلم  

  الحقًا. CT scanلـ ، وبادايةً ًا بصدوي   الحوض  و



 Left Ureterالـ  األيسر   في الحالب   حصاةً  الحوض  و طن  بلل Echographyالـ  دوي  الص   صوير  الت   أظهر  

 .ه اليسرىمن خاصرت   شكوى المريض  و أعلى الحصاة. تماشى هذا الكشف   فرغة  الم   رق  عًا خفيفًا في الط  توس  و

 (.كيسة.. ة، خراج،كتل) ته  بهوي   الجزم   ة  ني  إمكا دون   في الحوض   صدوي   جسم   وجود   فكان   األهم   ا الكشف  أم  

 مع الحقن. الحوض  و للبطن   CT scanبالـ  راسة  الد   مت  ت م  

 ، دافعةً العجز   ر  حابي تقع  ، ت  واضحة   قطرًا، بحدود   سم 8 تقيس   ة  كروي   كتلة   وهدت  ، ش  مع الحقن   scan CTعلى الـ 

اليمين.  جاه  ت  قلياًل با عنه   حيد  بل ت Midlineالـ  ط  المتوس   تمامًا على الخط   الكتلة   ع  المستقيم. ال تتوض  و ها المثانة  أمام  

 وجود   لكن دون   S3-S4ًا إال في مستوى عاعي  ش   العجز   عن   الكتلة   تمايزت   ة.تجانسًا البت  يك  م   لم   ليلة  ظ  ال ة  الماد   أخذ  

 (.2) & (1) الش كلين انظر  ؛ عظمي   ة  أذي  

 سليخ  ت ، بسطوح  واضحة   ، بحدود  ة  حوضي   في بحثي ما سبق. كتلة   اوز  أتج لم  و ة  تي الجراحي  شهي   الكتلة   أثارت  

 عظم   ، سالمة  ابع  الر   -الث  الث   العجزي   الوصل   عند   صغيرة   رة  خال بؤ ما هات  جااالت   في كل   واضحة   ة  جراحي  

، تاركًا ما إبطاء  دون   الجراحي   الحسم   بضرورة   القرار    علي  ل  ، جميعًا سه  ة  العصبي   األعراض   ، غياب  العجز  

 .المرضي   ح  شر  للم   هائي  الن   شخيص  الت  

 نوية  الت   ها بطريقة  بتمام   الكتلة   ستؤصلت  ا   .Midline Approachالـ  بطني   أمامي   بمدخل   الجراحي   العمل   تم  

. ته  فًا بمحفظغل  م  و، اً متقابلتين قطري   تين  ين قطبي  تطالتمع اس ،اً كروي   صال  االستئ بعد   . بدا الورم  Enucleation الـ

 ، مع بعض  ة  زفي  الن   -ة  خري  الن   البؤر   بعض   ظهرت   ،الورم   د قطع  عن   .سم 8 بقطر   ،نية  الب مرن  ، طح  الس   أملس   الورم  

 .(3) الش كل انظر  ؛ م  م تقد  ال الورم   عمر   فضح  ا مم   ة  ي  الكيس الت شكيالت  

 المريض   غادر  منها.  ة  العصبي   كر  بالذ   أخص  ، وعقابيل   ة  أي   دون   د  جي   بشكل   ر  األمو ، سارت  احي  الجر مل  الع بعد  

 . بعد الجراحة   لث  االث   وم  في الي المشفى

 

 

 (1)كل الش  

 همي  س مقطع   ،الحوض  و للبطن   حوسب  م  ال بقي  ط  ال صوير  ت  ال

ليلة(الماد ة  )مع  حقن    الظ 

Section Sagittal, Pelvis And Abdomen of Scan -CT 

 
 ها.أمام   المثانة   فعةً دا ،سم قطراً  8 تقيس   ة  وي  كر ة  كتل تظهر  

 .S3-S4المستوى  عند   فيما خال ها عنه  تفصل   واضحة   مع حدود   Presacral Spaceالـ  العجز   أمام   ز  الحي   تمأل الكتلة  

 زورمُ شوان أماَم العج

Presacral Schwannoma 

 المثانةُ 

Urinary Bladder 



 

 

 (2)كل الش  

بقي     محوري  مقطع   ،للحوض  الم حوسب  الت صوير  الط 
 )مع حقن  الماد ة  الظ ليلة(

Section xialA, Pelvis of Scan -CT 

 .ليلة  الظ   ة  ها للماد  خذ  في أ متجانسة   ، غير  حة  واض بحدود  و كروي ةً  لة  الكت تظهر  

 .األيمن   بات جاه   Midlineالـ  للجسم   ط  وس  المت ن الخط  ع الكتلة   اف  حرالحظ ان

، وأخذت  ل  من  الحوض  بشك األيمن  مألت  الكتلة  الن صف   عليها وقت  كبير  حت ى تحتل  جميع  الحي ز   ولن  يمضي   منه . األيسر  الن صف  يجي ًا تدرتحتل   كامل 

ز الـ   بعد  أن  كانت  ولزمن  طويل  قبل ه  غير  ذلك. مركزي ةً ة  ا، ستبدو الكتل. عند ها، وفقط عند هPresacral Spaceأمام  العج 

 

 

  

 (a -3الش كل )

 عياني ة  للورم  بعد  استئصاله  م شاهدة  

View Operative -Per 

 (b-3الش كل )

 منتصفه  تقريبا  عياني ة  للورم  بعد  قطعه  عند  م شاهدة  

View Operative -Per 

 (3) الش كل

 مشاهدات  جراحي ة  

Views Operative -Per 

،  (:a -3الش كل )  .م حاطًا بمحفظته  وقوام  مرن ، بدا الورم  بعد  استئصاله  كتلًة كروي ًة تقريبًا، بسطح  أملس 

، بدا (:b -3الش كل ) ت ه  الورم  غير  م تجانس ، ت بعد  قطع  الورم  عند  الم نتصف   .كلسي ة  الوأخرى  يسي ة  كال يالت  الت شك الكثير  من  غزو ماد 

 ورم  الكبير. الر  وشى بعماألمر  ال ذي 

 

 

 ورمُ شوان أماَم العجز

Presacral Schwannoma 

 Urinary Bladder المثانة

  Rectum المستقيم

  Sacrum العُجز

طُ  الخط     Midline الـ للجسم الُمتوسِّ



هو  ورم   .الحقيقي ة الورم   هوي ة   عن ليكشف   المرضي   شريح  الت   جاء  ، العمل  الجراحي   ما قبل   لحسابات  ا ن كل  ًا عبعيد

ه  اإليكو  كمن  عمرًا ليبلغ  حجمًا كبيراً  ثم   ،شوان العصبي ة اعلى حساب  خالي أنش .شوان إذاً  قبل  أن  يفضح  وجود 

د    إال  بعد   Schwannomaظ  باسمه  العتيد  الـ بيد  أن ه  لم يح المحوسب  الحقًا. جل  تفاصيل ه  الطبقي  بدايًة وي حد 

 (.4) لكالش   انظر   ؛راسة  الن سيجي ةنفي الخباثة  عنه  بالد  و  ببنيته  الت دقيق  

 

 

 (4الش كل )

 الت شريح  المرضي  لكتلة  الورم
Report Pathology 

 .Schwannomaـ شوان ال ورم  بتسميت ه   عن جدارة    بذلك  ق  فاستح .Schwann Cellsشوان الـ  اخالي حساب  هو  ورم  سليم ، نشأ على 

 

 :الحالة مناقشة  

 Schwann cells الـ ا شوانن خاليتنشأ م. نادرة   ام  أور هي   schwannomasالـ أورام  خاليا شوان 

 خاعيني ةالن   ةالعصبي   المحاور   أغماد   خاليا شوان ف  . تؤل  Neural Crest الـ ة  العصبي   القنزعة   ًا من  جنيني   القادمة  

 ثر  أك مكان. لكن   في كل   Schwannomasالـ  شوان   أورام   ت شاهد   أن   ، يمكن  اً نظري   .Myelinated Axonsالـ 

 ة.العلوي   األطراف  ، و، العنق  القحف   هي  ها عات  توض  

 %  5 -1 ه  ما نسبت   ل  يشك  و Peritoneal Space -Retroالـ  البريتوان خلف   ز  الحي   بعض  قليل  منها يسكن  

ى ، ال يتعد  1120م اع. إلى mary Retroperitoneal NeoplasmsPriالـ  البريتوان خلف   ة  البدئي   من األورام  

 ي  ب  الط   في األدب   Retroperitoneal Schwannomasالـ  أورام  شوان  خلف  البريتوان من   الموصوف  

 ( حالة.50)ى الـ فال يتعد  معًا خلف البريتوان  وحوض  منها في ال ع  ما توض  ا أم   حالة. (133)الـ  االنكليزي  

ز  هي   (فقط حالة 21) ء  االستثنااستثناء  و  .schwannomaS lPresacraالـ   أورام  خاليا شوان أمام  العج 

 Sacral ، وهي  الـز  العج   ل  ( داخ1 ثالث: بأشكال   Pelvic Schwannomasتظهر  أورام  شوان الحوضي ة  الـ 

Schwannomas .2  وهي  الـز  العج   خارج  و ( داخل ، Dumb- Bell Schwannomas .3  وهي  ز  العج   ( أمام ، 

كل   . فيPresacral Schwannomas الـ ل   الش   جاه  بات   ه  يغادر   أن   دون   ز  العج   كتلة   داخل   ته  م  بر   ، ينمو الورم  األو 

 Dumb-bellالـ  أو   ة  ملي  ر  ال اعة  الس   على شكل   اني، يبدو الورم  . في الث  نادر   شكل   هو  ، والمجاورة   خوة  الر   األنسجة  

اً  حستثناء  اال ، فهو  الث  ا الث  أم  والخلف.  أو   األمام   ه  جابات   ه  رى خارج  خأو العجز   ل  داخ بة  بمرك    الورم   ع  ، يتوض  فيه  و. ق 

 البحث. موضوع   ة  ريري  الس   الحالة   هي  و ..العجز   أمام   بتمامه  



ز   ورم  شوان  أمام  ايبلغ   سم  8من  ، أكثر  عن ذاته   الكشف   حجمًا كبيرًا قبل   Presacral schwannomaالـ  لعج 

 بعجز   ب  يتسب    مانادراً  ه  ن  فإ Myelin Sheath الـ لعصبي  ا الغمد   على حساب   ورم  ال من نشأة   غم  على الر  و. ةً دعا

 ًا لسبب  شعاعي   الحوض   استقصاء   عند   مصادفةً  عن الورم   ي كشف  تمامًا و األعراض   تغيب   قد  وكما . وظيفي  عصبي  

 تمامًا. لف  مخت آخر  

 ريكة  الش   من األعصاب   هام   معاوض   لفعل   الفرصة   يمنح   طويلة   سنوات   الل  خ للورم   البطيء   مو  الن  ف

يتيح  المجال  للمحاور   ه  وبطء  نمو   في تمه له   ، هذا من جهة . ومن جهة  أخرى، هو   ذات هاة  شريحي  الت   احية  الن   في تغذية  

ه .  في الجوار  المباشر  له   العصبي ة   د  فوق  سطح  فتستطيل  هذه  المحاور  بالنمو  الم تزامن  مع نمو  الورم  دون  أن   ، وتتمد 

ى رورة. به   تتأذ   بالض 

.  بالورميطة  حالم   ة  شريحي  نى الت  لى الب  ع اغط  الض   الكبير   عن حجمه   اتجة  الن   تلك   هي   للورم   الكاشفة   األعراض  

  يكون  من األحيان   راً كثيو حير  الز   ويكون   ،بامتالئه   ائم  الد   عور  الش   يكون  ف Rectumالـ  قيمالمست لىع الورم   يضغط  

 االستمساك   عدم   ه، وقد يكون  ، تكرار  ل  بو  الت   صعوبة   فتكون   المثانة   ، تنضغط  . بالمثل  Constipation  الـاإلمساك  

 .Urinary Inconstancy الـ البولي  

جدت   ة  العصبي   األعراض  و    ،ي  حس  و/أو  حركي   جز  ، عجذري   بي  عص ألم   ،بطني   لم  أ ،هر  الظ   أسفل   ألم   من   ؛إن  و 

اغط  لكتلة  الورم   غالباً هي  تنتج    ب  العص ذي ة  نتيجًة أل أكثر  من كونها لمجاورة  ا اب  لى األعصع عن  الفعل  الض 

 .للورم الحاضن  

بقي   الت صوير   نين   والت صوير  ، Scan -CT الـ الم حوسب   الط  هما وسيلتا الت شخيص  لهذه  ، MRI الـ المغناطيسي   بالر 

ق   األورام. ها، بنيت ها، حدود ها، عالقت ها CT- Scan الـعلى  MRI الـيتفو  ها، حجم   بدراسة  الكتلة  الورمي ة ، موقع 

الت  الكيسي ة  بداخل ها. الجومع   ها من خالل  الكشف  عن  الت بد   -CTويبقى للـ ار ، كما ويمكن  له  أن  يفضح  عمر 

Scan . ز  بشكل  خاص   أهمي ة  دراسة  العالقة  بين الورم  والب نى العظمي ة  المجاورة  وعظم  العج 

 المحتوى ، متجانسة  ليمة  الس   في األورام   حدود  ال اضحة  ، وة  ضوي  يب أو ة  كروي   كتلة   شكل   ىًا علعاعي  ش لورم  ا ظهر  ي

 ة  الكيسي   الت  بد  الت   تظهر   MRIالقديمة. على األورام  في  الكثافة   ، متباينة  ة  الفتي  األورام  في  Homogeneousالـ 

 األورام  عن   Pelvic Schwannomasالـ  ة  الحوضي    أورام  شوان. لتفريق  T2الـ  انيالث   من  في الز   شارة  اإل زائدة  

 انية  لث  ا ال تحيد  بينما  ،Midlineـ  للجسم  الط  لمتوس  ا عن الخط   ى تميل  األول د  ًا، نجشعاعي   Chordomasالـ  الحبلي ة  

 . بداً أعنه  

ي خشى  ة  عجزي   بة  رك  م   وجود   بسبب   ورم  لا صال  أحيانًا استئ ر  يتعذ   ، قد  كاماًل. لكن   صاله  ًا باستئجراحي   الورم   ي عالج  

 لورم  ا تجزئة  ، أو المحفظة   داخل   الورم   استئصال   ها، يمكن  عليه. عند   يطرة  الس   ال يمكن   معها من نزف  

 %11  الـكس  الن   للورم. ال يتجاوز   الكامل   غير   ئصال  االست ى مع  حت   د  جي   . اإلنذار  Piecemeal Excisionالـ 

 الورم   . ال يحتاج  الجزئي   االستئصال   عند   %50إلى  كس  لن  ا  م عد الت  ترتفع   للورم. بالمقابل   ام  الت   االستئصال   د  عن

.الجزئي   االستئصال   ى عند  حت   الجراحة   بعد   ة  متم  م   ات  إلى عالج   للورم 

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

*lin CM, Kao CC, Lin TC, Cha TL, Wu ST. Giant presacral schwannoma mimicking malignancy in 

a man. Acta Chir Belg 2010;110:387-389. 

  المقاالت  الت الية:بقراءة   أنصح  في سياقاتٍ أخرى، 

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

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

ي ة ؟هل يفي - وكي  وذيل  الفرس الرض   د  الت داخل  الجراحي  الفوري  في أذي ات  النخاع  الش 

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://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly/view?usp=sharing


 
 المدخل  عبر  ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابل  المدخل  الت قليدي   . احية  اإلليوي ة.ي  جراحي ًا في الن  مقاربة  العصب  الورك

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional ApproachesApproac Gluteal -ransT 

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجات  الض 

 
 Action Potentialsات  العمل في النقل العصبي، كمون

 
 ائي ة  العاملةوظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهرب

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   األطوار  الث الثة  

 
 وجمال المخلوق المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبّية ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائف  عقد

 
 وجة  العاملة  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الم

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

 
الثة  في توليد  كمونات  العمل  وظائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  الث 

 
 e Pain is FirstThفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه

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

 
jury, The The Spinal Inأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحث  في آليات الحدوث 

Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 ive HyperreflexiaHyperactاشتداد  المنعكس الشوكي 
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 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Responses Motor Multipleاالستجابة  الحركي ة  العديدة للمنعكس الشوكي 

 
 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّة

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

Sensory Axons 

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

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

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالقديمة المنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   al Reflexes, Innovated ConceptionSpinالمنعكسات  الش 

 
لقت  المرأة  من ضلع الّرجل، رائعة  اإليحاء الفلسفّي والمجاز  العلميّ   خ 

 
ر  جنس  وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأة  تقر 

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

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

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

 
.. هذه اء   حــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
  عامالمصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  

 
  هكذا تكّلم ابراهيم  الخليل

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

 
قة   ة  االختالف بين م طل  ل  ة  وع  د    وأرملة  ذوات ي عفافالع 

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
اقط   ، وفرضي ة  الن جم  الس   الث قب  األسود 
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سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخل  ق  ج 

 
! ر  ، األم  ت قر   صبيٌّ أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أم 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 

 
ض  األذي ات    ( الت دبير  واإلصالح  الجراحي  3) ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  الر 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ة  العصبي ة  ( تصنيف  األذي  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 Syndrome متالزمة العصب بين العظام الخلفي

 
، فيزيولوجيا جديدة  ال  وكي   iologySpinal Reflex, Innovated Physم نعكس  الش 

 
، في الفيزيولوجيا المرضي ة   وكي  االشتدادي   ted PathophysiologyHyperreflex, Innovaالم نعكس  الش 

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

Hyperactive Hyperreflex 

 
وكي  االشتدادي  )   ,Hyperreflexiaلجانب  للمنعكس (، الفيزيولوجيا المرضي ة لالستجابة  ثنائي ة  ا2الم نعكس  الش 

eflexResponse Hyperr -Pathophysiology of Bilateral 

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

Pathophysiology 
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 ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركي ة  4) وكي  االشتدادي  الم نعكس  الش  

Response hyperreflex-of Multi Pathophysiology 

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

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضي ة  (، ال2الر   فرضي 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)لليد  المخلبي ة الت دبير  الجراحي  

 
 Mitosisاالنقسام  الخلوي  الم تساوي الـ 

 
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  ، قليل ه  6Vitamin B 6بفيتامين  ه  ضارٌّ جد  .. وكثير   مفيد 

 
المهنة .. شهيد ، من قصص  البطولة  والفداء  و 

 
 الث قب  األسود  والن جم  ال ذي هوى

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

 
ن س  ال  Circulating Sweepersالـ جواري الك 

 
م  المجتمع .. لمن تتجم لين هيفاء ؟  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   م ع  االسم  ت كون  الب د اية ، فت كون  اله وي ة  خ 

 
 ن! أهو  اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة ؟م جتمع  اإلنسا
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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
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خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظم  الص 

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

 
اء    حقيقتان ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisم لق حات الـ إنتاج  الب ويضات  غير  ال

 
 Spermatogenesisالـ  الن طاف  إنتاج  

 
هات؟!  أم  البنات، حقيقة  هي  أم  هي  محض  ت ر 

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

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنات  وقليل  بنينغّ   ّلبة  البنات، حو 

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

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

 
! 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 )

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

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

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

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

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 طفل  األنبوب ، ليس  أفضل  الم مكن  

 
روب  العبثي ة .. ع ذاب  دائم  أم  ا متح  ان  م ستدام ؟الح 
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ول   في الت جريد  وص  ، و  ور  .. في الق ياس  قص  د  الع قل  الم جر   الع قل  القي اس  و 

 
د  م فازًة ال محض  ق رار ! ئب  الم نفرد ، حين  ي صبح  الت وح   الذ 

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerج  اإلصبع القافزة الـ عال

 
.. القديم  نكب  األرض   ، وأم ا الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساسًا أي ها اإلنسان! وحش  فرانكنشتاين الجديد   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  ين ه  ع لى الص  ، 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  لورم  وعائي  كبدي  عرطل  بسبب  نزف  داخل  كتلة  الورم :الورم  الوعائي  في الكبد  

 
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 ه  ا بقطع  تام  للعصب  المتوس طم تالزمة  نفق  الر 

 
نبوبي  الـ   Tibial Nerve Schwannomaورم  شوان في العصب  الظ 
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