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 في فقه األعصاب

 أّولا  األلم  

ٌّة ٌّات األعصاب المحٌط الّصورة  وفاتحة   األعراض كورة  با األلم  ٌكون  ،Peripheral Nerve Injuries الـ  فً أذ

ٌّة. األلم   ٌّة  ضدّ العصب  صرخة السرٌر  هو رّدة الفعل األولى.. آثم محٌط  عدائ

 بنٌة   اعتداء. ومن جهة أخرى، هو دلٌٌل على سالمةفعل كشف وإنذار. فمن جهة، هو الّدلٌل على وجود  عامل   أٌضا   هو

ٌّة هوسائل على حسن  أداءدلٌٌل العصب مبعث  األلم، و   عصٌب سلٌم، لكن إلى حٌن. المتألّم   العصب   .كذلك الّدفاع

 أّولا  لماذا األلم  

ٌّة العص ا  ٌك  العامل  المسّبب ألذ ٌّ ًَّ النشأة أم فعال  ضاغطا ، سٌنتهً به األمر  أ ٌخنق العصب.  عصر  إلى فعل   ب، التهاب

ٌّة والّضاغطة، ستفعل فعل ها فً  ٌّة المرافقة للحدثٌتٌن، االلتهاب العصب  عندها، مكّونات  العصب.  ضغط  الوذمة االلتهاب

ٌّة  ٌّة الناقلة  األسهل واألّول للعامل الممرض. تحصٌنا  ستكون الهدف   األقل  البنٌو فً هذا المقام، تتصّدر المحاور العصب

   بصفتها األكثر هشاشة  واألسرع تأّثرا  بالعامل الممرض.لحّس األلم 

ٌّة؛ محاورٌ ٌ   ٌّة الـ  نقل  حسَّ األلم نوعان من المحاور العصب ٌّة غٌر نخاعٌن بطٌئة النقل  Demyelinated Axonsعصب

ًّ العص ٌّة نمط ب ٌّة الـ Cهً المحاور العصب ًّ  Myelinated Axons، وأخرى نخاعٌن هً أٌضا  بطٌئة النقل العصب

ٌّة نمط  ٌّة رقٌقة الجداركالهما  .Axons Deltaدلتا الـ المحاور العصب الضغوط  حٌالضعٌفة المقاومة  محاور عصب

ٌّة  . تفاوتت النسبوإن  ،الخارج

ٌّة نمط  المحاور  فأّما  وحٌد. وقد ع رف عن هذا األخٌر رقّت ه وقلّة  حٌلته فً تحّمل  أعزل   خلوي  بغشاء  محاطةٌ ف Cالعصب

ٌّة. و ٌّة منها والخارج ٌّة نمط الضغوط الداخل ًّ  دلتاأّما المحاور العصب ها النخاعٌن قلٌل   Myelin Sheathالـ  فجدار 

ٌّةهو أكثر تحّمال  من سابقه لبالتأكٌد الّسماكة.  ٌّة والداخل تنهار مقاومته وتنضغط  ،بعدها لكن بحدود. ،لضغوط الخارج

 . حضورا  أكثر   األلم ٌكون عارض  وفٌلحق بسابقه لمعته 

رُّ واألمرُّ   الم 

، ٌرتفع الضغط داخل   ًّ ٌّة الناقلة   المحاور   بفعل عامل الضغط الخارج فاتحة  اللوحة  فٌكون األلم  ّوال . لحّس األلم أ العصب

ٌّة.  ٌّة.أزمن عامل  الضغط و/أو تعاظم قٌمة  المرض  حوامل ه وانقطع النقل   تلفت  ومتى  ، تخّربت حوامل ه من محاور  عصب

 ًّ ل  فٌهاالعصب  .األلم   ، ٌز 

ٌّة، ٌّات األعصاب المحٌط ٌّة حٌن قدرة العصب على الّصٌحة واالحتجاج إذا ، فً أذ بالمقابل،  .ٌتصّدر األلم  اللوحة السرٌر

ٌّة.  ٌطول   حٌن  األلم   ٌغٌب    تنّكس  ت حٌناأللم   ٌغٌب  شعاع  قّوتها.  طغىٌوالقّوة الّضاغطة  تجّبر  ت حٌناأللم   ٌغٌب  عمر  األذ

ٌّة الناقلة له.  المحاور   . وجود ٌكون فً، فً هذا الّسٌاق .نذار  اإل ٌسوء   حٌناأللم   ٌغٌب  العصب  األلم المر  وفً غٌابه األمر 

 الّسود   التاليات  

، تتهاوى تباعا   ٌّة األخرى األكثر   المحاور   تحصٌنات   أزمن عامل  الضغط و/أو تعاظم قٌمة  . هً فً مجملها مقاومة   العصب

ٌّة ناقلةٌ  محاورٌ إّما  ٌّةٌ إّما اللّمس والحرارة، و لحس   عصب . و جواب  منعكس  أ حاملة  أمر  حركة   حرك ًّ بعد األلم ٌكون ف شوك

. وبعده، ٌأتً ضعف   شواش   . الحركة واضطراب   الحس  ًّ   المنعكس الشوك

ًّ تسلسٌل  هو ٌّة ال . فالمحاور  جّدا  منطق ٌّةالعصب ٌّة واالنعكاس سمك  جدارا ، األكبر  قطرا ، األهً  ّناقلة ألمر الحركة اإلراد

ًّ ال غطاضالمقاومة لفعل  كثر  األو ، أذٌت ها. خارج ، كما عالمات  ٌّل  أعراض  ٌّة. الموجودات قائمة   تتذ دلٌل   هاوجود  ف السرٌر

ٌّة عمق   ٌّة  األذ   وخطورتها.العصب

 



 

 أحسِن التوقيت

ً   ضٌ عر   األلم   هعلٌنا  جل ٌّة، ٌكون . فً كل  مّرة ٌكونإبصار  ٌّة حرك اإلنذار أفضل ما  فٌها األلم  وحٌدا  دون مرافقات حّس

ا ، ساء اإلنذار  أكثر فأكثر.  ٌّ ا  حرك ٌّ . ترافق وخلال  عضل  ٌكون. ترافق األلم  وشواش  الحس  ساء اإلنذار 

أرهف  الّسمع لنجواه. أنصت لبوح ه. باشر إلى تلبٌة دعواه، ورفع شكواه. العالج المحافظ صارٌم تدّبر أمر العصب سرٌعا . 

مكن مسّكنات األلم، فهً قد تنجح فً كبح غضب العصب، فً كتم صوته، لكن دون أن ترقٌه. أما ال هوادة  فٌه. تجّنب 

ٌّة زمنا  فاق الثالث   ٌّداته. ةاستمّرت أعراض  وعالمات  الشّدة العصب  شهور، تقّحم واكشف العصب وحّرره من مق

ًّ إ ال تترّدد فً . نقاذا  للعصب حتى فً حال غابت الموجودات المالتداخل الجراح ًّ ٌّة فً تخطٌط األعصاب الكهربائ رض

ا  ال تتوافق والفٌزٌولوجٌا  ٌّ فهذه األخٌرة تتأّخر فً الظهور رغم ما ٌعانٌه العصب. كٌف ال؟ ودراسة األعصاب كهربائ

. ًّ ٌّة للنقل العصب الحقيقّي  كلمة في سرعة النقل العصبّي )بين  راجع مقالي" تخطيط األعصاب الكهربائّي، الحقٌق

 ."(موالموهو

ٌّة   عتمدا، نجاعة   أكثر   وسٌلة   جد  إلى أن ت ،  نصت  ك. أنفس   ال تنس  والفحص السرٌرّي المتكّرر.  استراتٌج ًّ إلى صوت ك الّداخل

ك، فما زال لهما الدور  األساسد  إلى ح   ٌَّ  ٌ ملٌك  زمنا   شرة  األعصابمعا. من معٌن تجربتك إنهل   .ها هنا س   ،هاات  أبجد

ٌّات ها وتبصر  ما ح جب على كثٌر  غٌرك. هو امتٌاٌز لم ها الثرّي.  عالم  مفاتٌح  وٌمنحك   ه  فتلج  حمٌم  .إالّك   ٌ عط 
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