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   الكهربائي   األعصاب   تخطيط  

الحقيقي   والم وهوم   بين    
Electromyography (Innovated Conception) 

 

ها  الل. يأتي بعد  والد    ة  ب  العف  اثولقي عليها أفتُ   دف  تأتي غرائُب الص     م  ُة. ثُ ظري  الن    خطئ  تُ   حدُث أن  ي  

بعظيم  الز   الص    األخبار    ماُن  وماالمستور    لكشف    ور  وعديد   فيستميتُ وفُ   من ضالل    خفي    ،    جور. 

الر  حامُ  الد     ؤوس  و  وصون  في  عنها  الز  حصانت    فاع  ويبقى  هو  ها.  ال  حائرًا.  وحيدًا   قادٌر   ماُن 

 . من  علم  ويقين يداهُ  ما ملكت   قادٌر على دفن   وال هو   ابعين،الت   مع جمهور   هليل  والت    صفيق  لى الت  ع

 كان    . سواءٌ كهربائي     ض  حر   لمُ   العضالت    استجابة    EMGالـ    الكهربائي    العضالت    تخطيطُ   يدرسُ 

،  ي للعضلة  غذ   المُ   ه العصبُ مصدرُ   اً داخلي    اً كهربائي    اً ارأم تي    ،اً خارجي    اً كهربائي    اراً تي    ضُ حر   هذا المُ 

لذلك    اختالف  ال    واحدةٌ   تيجةُ الن  ف تخطيطُ فيها.  سيبقى  خارج     ة  بالخاص    الكهربائي    العضالت    ، 

  ة  قدي  دراستي الن    وفي صلب    ،الحدثُ   هي    NCVالـ    العصبي     قل  الن    سرعةُ   بالمقابل، ستكونُ   البحث.

 . ي   الحقيق  مع   وهومُ الم   يتصارعُ  ففيه   ،القادمة  

 والحقيقي   وهوم  الم  

سطح    Electrodeالـ   للكهرباء    ناقلةً   صاقةً لُ   الباحثُ   يضعُ  مباشرةً   على   العصب    فوق    الجلد 

نبضةً عبر    يُطلقُ   البحث.  موضوع    ة  الكهربائي    بضة  الن    يستقبلُ ،  م  ثُ   ومن  .  ةً نعي  صُ   ةً كهربائي    ها 

نقطة    Electrical Impulseالـ   مافي  مسار    عن    Distal  بعيدة      على  ه. ذات    العصب    األولى 

، منها سرعةُ   بياني    ها على رسم  بنتيجت   الباحثُ  يحصلُ   . NCVالـ  العصبي    قل  الن   وقيم 

انتشار    سيأخذُ   نعي  الص    الكهربائي    ار  التي    أن    الباحثُ   افترض     العصبي     قل  الن    ار  تي    مسار  ه  في 

  تيجةُ الن  ستكوُن  الي،  بالت  و .  هو  عتقد  كما ا  ،العصبي     سطح المحور  ما يسري على  كالهُ ف  .العضوي   

قياس    واحدةً  دام    العصبي     قل  الن    سرعة    في  وكهرباء    كهرباء    األمرُ   ما    رُ سا مومادام     هناك،  هنا 

 .  األمرينكال في بديل  لهال   واحداً لكليهما  نتشار  اال

المفهوم  الباحُث    مُ يستخد  مقاربة    هذا  وملتبسة    صحيحة    وبنتائج    ة  العصبي    ات  األذي    في   أحياناً 

  إلى أن  الت قليدي ة     العصبي     قل  الن    ة  آلي    ه حول  مفهوم    ست  منها فكر    حيحةُ ا الص  فأم    .كثيرة    في أحايين  

 ها فرد  منها    ا الخاطئةُ وأم  ابعين.  الت    لجمهور    الجمعي     في الوجدان    ه كمافي وجدان    أصيلةً   أصبحت  

العضوي    ُظلماً  خطأ  قصور    ،نجواهافي    ة  إلى  إلى  رصد    ات  التقني    أو  الن    في   جوى. هذه 

 . بها بحال  من األحوال   المساسُ  ال يمكنُ التي  ابتةُ ث  ال حقيقةُ ال هي  ف العصبي    قل  الن   ه عن  راتُ ا تصو  أم  و

 هذا ما كان. 

 



 المفاهيم   ثورة  

اًل رؤيتي  مطو    شرحتُ   حاضر"  ، وجديد  قاصر    ، بين موروث  العصبي    نقل  "ال     لي بعنوانمقال  في  

 لكن    ،للفكرة  واسع    هنا لبسط  اه  المقامُ   سعُ ال يت  ة.  العصبي    في المحاور    العصبي     قل  الن    ة  آللي    الجديدة  

 Action Electricalالكهربائي ُة الـ  قل  الن   اتُ ارتي    حملُ تُ في الن قل  العصبي   الحقيقي  ،   .أقول بإيجاز  

Currents    موجة التي  Action Pressure Waveالـ    عاملة    ضغط    على  وكالهما،  اُت  ار. 

الض غط  وموجةُ   الكهربائي ةُ  على    لمعته  في    ،العصبي     المحور    داخل    يسريان،    غمد  ال    ه  سطح  

 . Myelin Sheathالـ  ي   الن خاعين 

التي  إذاً  اإلشارة   ارتي  ال  ق  طابيُ   لن    نعي  الص    الكهربائي    ارُ ،  نقل   في  حقيقًة  العاملة   الكهربائي ة   ات  

الفعلي ة   في  إال    العصبي ة   ال  ،ة  جهال  في  العضو    أثير  ت  ورب ما   . Effector Organالـ    الهدف    على 

اني  الث    مسارُ يكوُن    ،سطحي    جداري    ل  األو    مسارُ بينما  ف .  االثنين  بين    فمختلفٌ   االنتشار    ا مسارُ م  أ

   .المحور العصبي    لمعة  في  قاً عمي 

ب  ص دفة    ! ر 

  قلُ الن    أُ يتباط   Myelin Sheath Injuriesالـ    العصبي     للمحور    ة  الغمدي    ات  ، في األذي  قائلٌ   يقولُ   قد  

يطرحُ   بصورة    العصبي   أال  ما  ة  بهالش    ذلك    ثابتة.  العصبي   جدار  ل  بدور   المحور    قل  الن  عملي ة   في     

أو  ؟  العصبي    أيضاً في  ،  ثانياً و    اًل.هذا  الغمدي ة    ة  قليدي  الت    القياس    وسائلُ   تستطيعُ   ،األذي ات  

مُ   د  ترصُ   ن  أ  هام  االت     عُ وموض  Electromyographالـ   سرعات  عتبرًا  نقصاً   . قل  الن    في 

  لواقع    موافقة   صحيحة    بنتائج   تأتي    أن    عيحسبما تد    خاطئة    لتقنية    كيف يمكنُ   ،والس ؤاُل الُمشكلُة هنا

 ة؟ العضوي  إصابة  

  نتائجُ   وافقت    فقد    .ال أكثر    الص دف  المحمودة    ذكرتُم، لكن هُ من قبيل  ما  يحدُث  مثال كم  في    ..نعم  ،  أقولُ 

، االثنان  فما.    في مكان    قيقي   الح  من    م  توه  المُ   قتراب  ال  ة  العضوي    حال    واقع    للعصب    ة  قليدي  الت    راسة  الد   

أهمي    يجتمعان    ،الحقيقي    العصبي     قل  الن    رُ اوتي    الخارجي    الكهربائي    ارُ ي  الت    خاعين الن    غمد    ة  على 

العصبي    الليف   في  العصبي    الن قل   عملي ة     الحاملُ   هو    خاعين  الن    غمدُ ف  .Neural Fiberالـ    في 

راسة  الكهربائي ة  للعصب   الخارجي     الكهربائي     ار  للتي    األوحدُ  ل  .  لزوم  الد   انتشاُر   رُ يتعث    فبغياب  األو 

  ات  ارلتي    سبة  ا بالن   أم    الوصول.  نقطة    د عن  صد  الر    بلوغ مسبار    عن  رُ ويتأخ    ،كماً حُ    الكهربائي   ار  التي  

د     Myelin Sheathالـ    خاعينالن    غمد  مع    اهفحكايتُ   ة  الحقيقي    العصبي     قل  الن    بدت    ن  وإ  مختلفة  ج 

 لة. الص    وثيقة    من توطئة   د  هذه العالقة ال بُ  لفهم   .ذلكغير  

 قوسين  بين  )

فيه  غط  الض    موجة    بسرعة  أساساً    الحقيقي     العصبي     قل  الن    سرعةُ   ترتبطُ   Actionالـ    العاملة  

Pressure Wave  . ُاألخيرة    سرعة الـ    ،هذه  موجٌة طوالني ٌة  بالمناسبة    Longitudinalوهي 

Wave  ، ٌازداد  كل  ف.  العصبي     المحور    قطر  ب   رهن   موجاتُ   معهُ   ازدادت    ،ساعاً ات     قطرُ الهذا    ما 

سرعة  Wavelengthالـ    طوالً   هداخل    العاملةُ   غط  الض   وتالياً   . Wave Velocityالـ    انتشار    ، 

  اقة  الط    عالية    عمل    عن موجات    الحديث    االنتشار يكافئُ   سريعة    عاملة    ضغط    عن موجات    الحديثُ 

https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p


الحركي   بشق   المكافئات  والكامن.     يها  ت   وفي   المحور    داخل    غط  للض    ةُ مرتفعال  قيمُ الأتي  أيضاً، 

   .Action Pressureالـ  العمل ة  كما في حال Resting Pressureالـ  احة  الر   ةفي حال العصبي   

يستطيعُ  عاليةً مُ   ل  يتحم    أن    العصبي     لل  يف    Cell Membraneالـ    الخلوي    الغشاءُ   ال  قيماً   نفردًا 

ضغط   فكيف  احة  الر    من  ضغوط    الحالُ   هو  إذًا    ،  قيمةً   العمل    مع  غمدُ .  بكثير  األعلى  يأتي   هنا، 

ليرفع  الن   مقاومة    خاعين  ويزالخلوي     الغشاء    من  قدرت    يد  ،  تحم  من  على   عمل    ضغط    موجات    ل  ه 

عنها   العصبي     قل  الن    ار  تي  ل  حواملُ   هي    األخيرةُ   وهذه  رعة.  والس     اقة  ط  ال  عالية   غنى    جل  أمن    ال 

  .عالية    نقل   سرعات  

،  عالي القيمة    راحة    ضغط    ابتناء    من    ةُ العضوي    ن  تتمك    لن  ،ة  الغمدي    العصبي     المحور    ات  في أذي  إذًا،  

  العصبي     قل  الن    سرعة    تناقصُ   تيجةُ والن  .  اقة  والط    رعة  الس     عالية    عاملة    ضغط    موجات    خلق    وال من  

 . واقعاً(و   حكماً 

 عوٌد على بدء  

المفهومان   عخاص تي  الحقيقي    والجديدُ   وهومُ الم    القديمُ ،  يلتقي  أهمي  ،   خاعين  الن    غمد    ة  لى 

الوصول   سرعات    في  في  تلفاخ  وإن    العصبي     قل  الن    من    عالية    إلى  العمل  ا  كليهماف.  آلي ات     ،ي 

 . ة  الغمدي   العصبي    المحور   ة  أذي  ب  الكهربائي    ار  التي   انتشار   سرعةُ  تتناقصُ 

  ار  التي    انتشار    سرعة    نقصُ   هو    Electrographالـ    ةقليدي  الت    االستقصاء    ه وسائلُ ترصدُ   الذي  ذاك  ف

العضوي    ق  طب  المُ   الكهربائي    على  ا.  ة  قسرًا  سرعة    حقيقي  ال  قصُ ن  ال  أم    قل  الن    ات  ارتي    انتشار    في 

،  الحظ     ، ولحسن  لكن  كر.  سالفة  الذ     صد  الر    أجهزة  متناول     عن    عد  الب    بعيدٌ تمام    هو  ف   العاملة ،العصبي   

الكهربائي      ار  ي  الت    انتشار    في سرعة    هنا نقصٌ ف  .جاهاالت     ذات    كانا في  أن    صادف  ن  ارئا الن الط  بد  الت  

.  الحقيقي     العصبي     قل  الن    الكهربائي ة  العاملة  حين  ي ارات   ت  ال   انتشار  في سرعة    وهناك نقصٌ   الص نعي  ،

   .رورة  بالض   هو   يكون   أن   اني دون  إلى الث   لُ األو   فأشار  

 غير  مجزوء  كلٌّ الحقيقة  

تقولون  فصحيحاً،    مفهوُمكم  كان    إن   العصبي ُة    الوظيفةُ   فيها  غابت    كثيرة    ة  مرضي    حاالت  في    ماذا 

صد  خاص ت  المقروءةُ   العصبي    قل  ن  ال سرعةُ  بينما بقيت   تماماً   ؟ طبيعي ًة، أو كادت   كمعلى أجهزة  الر 

األذي  ف الـ  ة  سي  نك  الت    ة  المحوري    ات  في   Degenerative Axonal Lesions ُتغيب   االستجابةُ   ، 

  ةُ قليدي  الت    القياس    ، بينما تستمر  أجهزةُ Effector Muscleالـ    الهدف    في العضلة    ةُ بيعي  الط    ةُ الحركي  

تسجيل   آلي    عدسة    تحت    اهرة  الظ    هذه    لنضع  .  ة  طبيعي    نقل    سرعات    في  المنظورين في    قل  الن    ة  كال 

 . الحقيقي    والخاص    وهوم  م  ال ؛ العام   العصبي   

  الكهربائي     ار  التي    انتشار    مسار    خاعين، حامل  الن    غمد    لسالمة    العصبي  قُل  استمر  الن    ،وهوم  الم  في  

   .العصبي    المحور   ة  ماد   لغياب   للن قل  العصبي    الوظيفي   الفعلُ  غاب   بينما. نفسه في الوقت   الخارجي   

  العصبي     قل  سرعُة الن    تتناقصُ ،  العصبي     المحور    س  في تنك  فذلك تماماً.    خالفُ   األمرُ   ،في الحقيقي   

لُ   .الوظيفي    هفعلُ كما   األو  الحويصالتُ غياب    بسبب    يغيُب  البنيوي ة ؛  العصبي ة   المحور  ماد ة     



المحوربالخاص ة  Vesiclesالـ   لمعة   من  الحويصالت   و  العصبي  .  ،  لغياب   الوظيفُة  تغيُب 

الن قل  العصبي    الش ق      Knobالـ  ما قبل المشبك     من االنتفاخ  االنتهائي     ومحمول ها من وسيط   ومن 

 على الت رتيب.  Synaptic Cleftالمشبكي   الـ 

  العصبي     قل  الن    ات  ارتي  من  ها  ومحمول    العاملة    غط  موجة  الض    مطي ةُ   فهي    المحور  العصبي     ماد ةُ ا  فأم  

أن    .العاملة الض غط   لموجات   يمكُن  ال  الخالء .    إذ    ةُ المجهري    الحويصالتُ ا  وأم  تمتطي  

الـ    وسيطُ   ومحموُلها  Vesiclesالـ   العصبي    العصبي      فغايةُ   Neurotransmitterالن قل   الن قل  

  دون    وظيفي     لفعل    ال وجود  ف  .الش ق   المشبكي     من    في الجهة  األخرى  إلى العضو الهدفومرساُلهُ  

موجة  الض غط     وصول    دون    العصبي     للوسيط    ة  وال أهمي    يماُل الش ق  المشبكي .  عصبي     وسيط    وجود  

ه ، تجدون هُ  تدقيُق ذلك كل  ه  كما تفصيلُ   .إلى المشبك العصبي   الن قل  الكهربائي      ها تي ار  ومحمول    العاملة  

"  في مقال  بعنوان  في  "الن قل  وفي مقال  بعنوان    ،"الن قل  العصبي ، بين قديم  قاصر  وجديد  حاضر 

 ". جديدةٌ  رؤيةٌ "الت نك س  الفاليري، ، وفي مقال  بعنوان المشبك  العصبي  "

خلخلة   بسبب  العصبي    للمحور  الت نك سي ة   األذي ات   في  العصبي    الن قل   سرعُة  تتناقُص  الوسط  إذًا،   

الل    من  داخل  لذلك  ما  عُلم   وقد  العصبي  .  الض غط     يف   موجات   انتشار   سرعة   على  سالب   تأثير  

المشبكي  . الش ق    من  العصبي    الن قل   وسيط   لغياب   الوظيفُة  وغابت   تستطع هُ    العاملة .  لم  ما  وهذا 

صد  الت قليدي ة ُكشفاً وتسجياًل بسبب  بطالن  المفهوم  الذي أقيمت    عليه أساساً.  أجهزةُ الر 

 معترضةٌ  جملةٌ 

ال  الوظيفي     الفعل    لفهم   بد    العصبي     قل  لن  عملي ة   الت    ال   العصبي     اقل  الن    بوظيفة    ذكير  من 

يُ   الحاملة    Vesiclesالـ    ة  المجهري    لحويصالت  وا  Neurotransmitterالـ     الوسيطُ   عُ صن  له. 

  جميعاً عبر    تُنقلُ   . ثم  ة  مجهري  ال  حويصالت  ال  داخل    نُ يُخز  و ،Somaالعصبون الـ    في جسم    العصبي  

المشبك    العصبي     المحور   يكونُ حيثُ   االنتهائي     إلى  نقل    اً ها أساسي  دورُ     إلى  العصبي     اإلشارة  في  ة  

.  العضو   في  والش خصي    العام   بين  فاق  االت    لغياب    ودقائق  األمور  فاصيل  في الت  ههنا  أدخل   لن   الهدف 

   .أيضاً  خصوص  مهذا ال

المشبك    وصوله    بعد   عملي ةُ ،  Synapseالـ    االنتهائي     إلى  الوسيط   إلى    العصبي     قل  الن    تحتاُج 

العضو    اإلشارة    لنقل    العصبي    العضوُ   إلى    يكونُ   قد    Effector Organالـ    الهدفُ   الهدف. 

  ارة  الد    بين عناصر    صالُ االت     انقطع    هذا الوسيطُ   غاب  متى    .. الخ.عضلةً   كونُ ، وقد ياً آخر  عصبون

  فال فعلٌ .  Synaptic Cleftالـ    المشبكي     ق   الش    حدود    عند    العصبي     قل  الن  عملي ُة    ت  ف، وتوق  ة  الوظيفي  

  يمأُل الش ق  المشبكي . عصبي     وسيط    بدون   وظيفي  

 العاثر   الحظ  

خالفت   الد     هنا  حال    للعصب    ة  قليدي  الت    راسة  نتائُج  في رصد  ة  العضوي    واقع   جهاُزكم  أخطأ   حقيقة    . 

يطابقُ   م  توه  المُ   ألن    رات  تغي   المُ  ال  ه  تشب    وإن    الحقيقة    ال  ي  ف   حقيقةً   الواقعةُ   ةُ رضي  الم    راتُ تغي   مُ بها. 

 هذه    هُ فعل    الحظ    لم يفعل  .  كم في واد  آخر  منها في جهاز    ، والمرصودُ في واد    العصبي     المحور    س  تنك   

 .العصبي    قل  الن   ة  كم عن آلي  عيوُب مفهوم  اً جلي   فظهرت   ة  المر  

 

https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
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https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD


 القائمة   وتطول  

 لألعصاب    ة  الكهربائي    راسة  الد     على قصور    واهد  الش    فقائمةُ قليٌل من كثير.  و  ،هذا غيٌض من فيض  

سبيل    سأذكرُ .  وتطولُ   تطولُ  على  أكثر    ر  ند   الت    منها  مهم    شغلت    مسألةً   ال  تاركاً  طوياًل،   ة  بالي 

 القادم. للبحث   ومعالجتها الفكرة   تطوير  

  ةً انضغاطي    ةً أذي    صراحةً   تعلنُ   اتُ ريري  . الس  صريحة    ة  مريٌض بشكوى عصبي    يأتيك    أن    يحدثُ فقد  

 Tinel's  العصب    قرع    عالمة    ةُ إيجابي  و،  المعني     العصب    في باحة    الحس     شواشُ و،  األلمُ   للعصب.

Sign،  تام     اً بغياب  كهربائي    األعصاب    دراسة    تقريرُ   يأتيك    م  العصب. ثُ   لمعاناة    جميعاً شواهدُ   ،الخ  

 ولماذا؟ كيف   . ة  عصبي   ة  لكل   أذي  

 القول   زبدة  

التقيا   أن    فوافق    ،العصبي     قل  الن    سرعة  ل  خاعين  الن    غمد    ة  أهمي    في  والحقيقي    مُ توه  المُ   االثنانُ   اشترك  

 .كثيرة   في أحايين   فافترقا بعدهُ  ،حيناً. واختلفا فيما عدا ذلك  ة  رضي  الم   رات  تغي   لمُ ا في قراءة  

 . والحقيقي     وهوم  الم    ؛نظورينفي كال الم    العصبي     قل  الن    سلباً على سرعة    رُ تؤث     خاعينالن    غمد    ةُ أذي  

الن  العصبي     قل  الن    آلية    أردت  أو    مأردتُ كيفما   يتباطأ  األذي    العصبي    قلُ ،  للمحور   ة  الغمدي    ات  في 

إظهار    ةُ قليدي  الت    صد  الر    أجهزةُ   تنجحُ ،  الحظ     لحسن    .العصبي    .  لعصبي     قل  الن    سرعات    تناقص    في 

الس     خارج    لكن   كما  جلي    هور  بالظ    االختالفُ   يبدأُ   اق،يهذا  تدبير    دفةُ الص    تفشلُ واً.  أفسد    في    هُ ما 

على خطأ فهو باطٌل، باطٌل، باطٌل،   ني  ، وما بُ خاطئٌ   موهومٌ   واألساسُ   ؟ال   . كيف  العاثرُ   المفهومُ 

 . س  ف  الن   حتى انقطاع  

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

 سياقات  أخرى، أنصح  بقراءة  المقاالت  الت الية:في 

 
ك  العلوي  ، الفيزيولوجيا المرضي ُة لألعراض  والعالمات  الس ريري ة    أذي اُت العصبون  الُمحر  
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

 
ي ة  للن خاع  الش وكي  ، خبايا الكيس  الس حائي  .. كثيُرها طي  ٌع وقليُلها عصي  على اإلصالح    ض   في األذي ات  الر 

 Surgical Treatments of Traumatic Injuries of the Spineالجراحي   

 
مقاربُة العصب  الوركي   جراحي اً في الن احية  اإلليوي ة..  المدخُل عبر  ألياف  العضلة  اإلليوي ة  العظمى مقابل   

h of Sciatic Nerve vs. The Traditional Approac Gluteal -ransTالمدخل  الت قليدي   

Approaches 

 
 النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر 

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
 Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الض غط  العاملة 

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 ائي ة  العاملةوظيفُة كمونات  العمل والتي ارات  الكهرب 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي اراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الث الثُة للنقل العصبي   

 
 ل المخلوق المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وجما

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبي ة ا
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https://drive.google.com/open?id=1A2iMcCoAQR_mdRwRODroVc-F98i90zHH
https://drive.google.com/open?id=1v4daXfE7wBrBfzRV3cwRrxVi01oCqd6j
https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://youtu.be/-1JMTLZ0cgk
https://youtu.be/tZx-xNuvfJM
https://youtu.be/rxwvVLZ5cQo
https://youtu.be/N-dX4KreT0o
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/7ncqfU_Zt3I
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https://youtu.be/W1ydi4ykYys


 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierة  رانفيه وظائُف عقد

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
 ضبط  مسار الموجة  العاملة  وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث انية في 

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الث الثُة في توليد  كمونات  العمل 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض

 
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم 

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

 
 The Spinal Injury, Theي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث أذي ات النخاع الشوك

Symptomatology 

 
مع   Clonusالر 

 
  HyperreflexiaHyperactiveاشتدادُ المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات  ساعُ باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Motor Responsesاالستجابُة الحركي ُة العديدة للمنعكس الشوكي 

 
 التنك س الفاليري، يهاجم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي.. ويعف  عن محاوره الحس ي ة 

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

ensory Axonsits S 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نك 

 
 Neural Regeneration (Innovated View(الت جد دُ العصبي ، رؤيٌة جديدةٌ 

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكي ُة، المفاهيمُ القديمة 

 
 Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الش وكي ُة، تحديُث المفاهيم 

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفي  والمجاز  العلمي    ُخلقت  المرأةُ من ضلع الر 

 
جل يد عي ُر جنس  وليدها، والر   !المرأةُ تقر  

 
وُح والن فُس.. ع طي ُة خالق  وص نيعُة مخلوق    الر 

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

 
لُع آدم ، وجهان لصورة  اإلنسان.   تُف احة آدم وض 

 
اُء.. هذه ح  ــــــــــو 

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام 

 
م ابراهيمُ الخليل    هكذا تكل 

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو  ، بين قو   فقهُ الحضارات 

 
ُة االختالف بين ُمطل   ل  د ةُ وع   قة  وأرملة  ذوات ي عفاف الع 

 
وجات  وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ   تعد دُ الز 

 
 األسودُ، وفرضي ُة الن جم  الس اقط  الث قُب 

 
 ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجي ة  الخلق   

https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1uo60AbeRFE2-ZxwDAiB0yDk2qtaY_AME
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D
https://drive.google.com/open?id=1RrAlsdZcRI2w1PzNM1uEYvNm43zu-kpD
https://drive.google.com/open?id=1m-8mvQUA6gag6CYcdi1YKNe0ZAR1KxWa
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://drive.google.com/open?id=1wXlRwrscwen_h4mYV1-ZgISUzjd8odwJ
https://drive.google.com/open?id=1wkO9ikgF-6yW_hVcYWJ7cYPpDRyfhyOm
https://drive.google.com/open?id=1DDmYIsfal4nh3BEf6YL8xpZfEkgtfK6O
https://drive.google.com/open?id=1m38m-iAq4ZpeCUf177vyI_9ece1bcJC1
https://drive.google.com/open?id=19nQgWpQl4OBk9frZVcoGlw2EAnJ93_Ib
https://drive.google.com/open?id=1hM3qv82opObxPQzJLu1NVy5Kgcb_eimS
https://drive.google.com/open?id=1wZfUDRUV34ebdfWFremn9y-Adao-NfaE
https://drive.google.com/open?id=1uyRepoygHc_GnAIWKeSVd7EPyF2y_qXq
https://drive.google.com/open?id=14CVFdK2Oz-btbH21qCz1sQkdRT6jmKbT
https://drive.google.com/open?id=1O0SGl-UrYImUMU4CWg8LPPImSholuHiR
https://drive.google.com/open?id=1C0SGMfcOfZI8yvRosHA6DcwED8vAC59l
https://drive.google.com/open?id=1ueF8P_YMU83XI48bJ5PmRUhKFzmbOBQf
https://drive.google.com/open?id=1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6
https://drive.google.com/open?id=1B3NpD1lWI1RK9Pn-3opyfXhHDUcuwCPP
https://youtu.be/000jlNOJo9s
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/vQ_C3RqQwJ4
https://youtu.be/EX3a7qreEbI
https://youtu.be/g7qmZUZZRE8
https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://youtu.be/DeRxShaIJ1o
https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/BTtdZfhh_d8
https://youtu.be/KfKzrZdQS1Y
https://youtu.be/0R1k_tK14us
https://youtu.be/umQO--jVeJM
https://youtu.be/JPQW8v-EvP4
https://youtu.be/JqPLgtfeffY
https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/FeCsSow3Yxk
https://youtu.be/b5j_Zhq4Vlg
https://youtu.be/DnAc-SZ9zD8
https://youtu.be/qAiGH5ym_bs
https://youtu.be/IpgGluGaxko
https://youtu.be/sBFq4OGr4PI
https://youtu.be/OVyZZM1sFT4
https://youtu.be/Yv_3k_4gqmU
https://youtu.be/f8Sabjy-mqg
https://youtu.be/XqPelg4CfQg
https://youtu.be/AcX02poH0sw
https://youtu.be/ftq9QHt6IZY
https://youtu.be/BQEWxWGyQng
https://youtu.be/Qt1j0y7fq0A


 
ُر!   صبي  أم بنٌت، األم  تُقر  

 
 القدمُ الهابطة، حالٌة سريري ةٌ 

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقٌة أم أسطورةٌ؟   خلُق حو 

 
 s PalsyObstetrical Brachial Plexuشلُل الض فيرة  العضدي ة  الوالدي  

 
ي ُة لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت شريُح الوصفي  والوظيفي  1) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تقييمُ األذي ة  العصبي ة  2) األذي اُت الر 

 
ي ُة لألعصاب  المحيطي ة  األذي اُت  ض   ( الت دبيُر واإلصالُح الجراحي  3) الر 

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

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلة  الكاب ة  الُمدو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعملي اُت الن قل  الوتري   في تدبير شلل  العصب  الكعبري   

 
ُر جنس  الوليد )ُمختصٌر(   من يُقر  

 
فات  والمآالت   ! الذ كاُء الفطري ، اإلنساني ، واالصطناعي .. بحٌث في الص   .. زادُ مسافر   ثالوُث الذ كاء 

 
فري ُة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص  

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي  

 
 Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكس  الش وكي ، فيزيولوجيا جديدةٌ  

 
 Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكس  الش وكي  االشتدادي ، في الفيزيولوجيا المرضي ة  

 
ة  المنعكس  1الُمنعكس  الش وكي  االشتدادي  )   ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضي ة لقو 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

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

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

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

Pathophysiology 

 
(، الفيزيولوجيا المرضي ُة للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركي ة   4الُمنعكُس الش وكي  االشتدادي  )

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

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

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

 
اُء  ه كانت حو  اء ، ومن ضلع   Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدم  وخلُق حو 

 
اهدُ   Barr Body, The Witnessوالبصيرةُ جسيمُ بار، الش 

 
معنى  جدلي ُة المعنى والال 

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

 
 Mitosisاالنقسامُ الخلوي  الُمتساوي الـ 

 
بغي  الـ  بغي ، الجسمُ الص   بغي ة، الص    Chromatin, Chromatid, Chromosomeالماد ةُ الص  

 
ماُت الغذائي ُة الـ  اً مفيدةٌ ألجسامنا؟ Nutritional Supplementsالُمتم    ، هل هي حق 

 
ف الـ    isMeiosاالنقسام الخلوي  الُمنص  

 
 ، ضمانُة الش باب  الد ائمVitamin Dفيتامين د 

 
 ، قليُلهُ مفيدٌ.. وكثيُرهُ ضار  جد ًا Vitamin B6 6فيتامين ب

 
المهنُة.. شهيدٌ، من قصص  البطولة  والفداء   و 
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ذي هوى الث قُب األس  ودُ والن جمُ ال 

 
، فرضي ُة الكون  الس ديمي   الُمت صل    خلُق الس ماوات  واألرض 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكن ُس 

 
مُ المجتمُع.. لمن تتجم لين هيفاُء؟  عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق    Arthroplasty -Elbow Autoالت صنيُع الذ 

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينة    الط 

 
.. ُف الم ستُور  كاية   ك ش  ات مة  الح   م ع  االسم  ت كوُن الب د ايُة، فت كوُن اله وي ُة خ 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهو  اجتماعُ فطرة، أم  اجتماعُ ضرورة، أم ا جتماعُ مصلحة ؟ 

 
 Pneumatic Petrousعظمُ الص خرة  الهوائي  

 
ندي     Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والدي  ُثنائي  الجانب  للعصب  الز 

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُن  حو 

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضات  غير  الُملق حات الـ  

 
 Spermatogenesisُج الن  طاف  الـ إنتا

 
هات؟!   أم  البنات، حقيقٌة هي  أم  هي  محُض تُر 

 
لين ننتُها من هفوات  األو   أم  البنين! حقيقٌة لطالما ظ 

 
اُء هذه  تل دُ كثير  بنات  وقليل  بنين  بُة البنات، حو  ل   غ 

 
اُء هذه  تل دُ كثير  بنين  وقليل  بنات  ب ُة البنين، حو   غ ل 

 
اءُ هذه يكافُئ عديدُ بنيها عديد  بُني ات ها   وال أنفي عنها العدل  أحياناً! حو 

 
! يدعمُ وظيفة  الكالسيوم، وال يطيُق مشاركت ه   المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اء  حفُظ الت كوين!  آلدم  فعُل الت مكين، ولحو 

 
 (: ه ذ ياُن االقتصاد 1ه ذ ياُن المفاهيم )

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها 2المغنيزيوم )

 
 لة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصي ٌة( ُمعالجُة تناذر  العض

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
 مقاربٌة شخصي ٌة() عرٌض موس ٌع( ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثري ة  بحقن  الكورتيزون )

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عيُنهُ على الص    فيروُس كورونا الُمستجد .. من بعد  الس لوك 

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

 
 الم رأةُ أن  ت ل د  أخاه ا، قوٌل ص حيٌح لكن  بنكه ة  ع ربي ة كاد ت  

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة الت عب  المزمن 

 
 أفضل  الُممكن   طفُل األنبوب ، ليس  

 
 الُحروُب العبثي ُة.. ع ذاٌب دائمٌ أم  ا متحاٌن ُمستدامٌ؟

 
في الت جريد  وُصولٌ  دُ.. في الق ياس  قُصوٌر، و  الع قُل الُمجر    الع قُل القي اُس و 

 
 ! دُ م فازةً ال محض  ق رار  ئُب الُمنفردُ، حين  يُصبُح الت وح   الذ  

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديدُ.. القديمُ نكب  األرض  وما يزاُل، وأم ا الجديدُ فمنكوبُهُ أنت  أساساً أي ها اإلنسان! 

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليدُ المخلبي ُة، اإلصالُح الجراحي  )عملي ُة براند(
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   سعاةُ بريد  حقيقي ون.. ال هواةُ ترحال  وهجرة  

 
د  )كوفيد  فات  19-فيروُس كوُرون ا الُمست ج  ، ع يُنهُ ع لى الص    (: من  ب عد  الس لوك 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
م ُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ  ق يق ُة اله ر  ةُ الح   اأُلس طور 

 
ُس الفاليري الت الي لألذي ة  العصبي ة ، وعملي ُة الت جد د  العصبي     الت نك 

 
دُ: العالقُة الس ببي   ويحي  الُمتعد   ُب الل  د؟ الت صل  ويحي   الُمتعد   ب  الل   ُة، بين الت ي ار  الغلفاني   والت صل 

 
: االستئصاُل الجراحي  اإلسعافي  لورم  وعائي   كبدي   عرطل  بسبب  نزف  داخل     الورمُ الوعائي  في الكبد 

 كتلة  الورم 

 
رة   Pronator Teres Muscle Syndromeُمتالزمُة العضلة  الكاب ة  المدو 

 
ي ُة، مقاربٌة  جراحي ٌة  جديدةٌ  ض    أذي اُت ذيل  الفرس  الر 

Traumatic Injuries of Cauda Equina, New Surgical Approach  

 
باعي   لُل الر  راُت الت اليُة للجراحة ..الش   مقارنٌة سريري ٌة وشعاعي ةٌ  -موجباُت وأهداُف العالج  الجراحي  .. الت طو 

 
ند    Ulnar Dimelia or Mirror Handتضاعُف اليد  والز  

 
ط  سغ  تنهي التزام ها بقطع  تام   للعصب  المتوس    ُمتالزمُة نفق  الر  

 
نبوبي   الـ   Tibial Nerve Schwannomaورمُ شوان في العصب  الظ 

 
  Presacral Schwannoma   ورمُ شوان أمام  العُجز

 
 Malignant Melanomaميالنوما جلدي ٌة خبيثٌة 

 
 Congenital Thenar Hypoplasiaليد  بالجهتين، غياٌب خلقي  معزوٌل ثنائي  الجانب ضموُر إلية  ا

 
أسين الفخذي ة   ويل  للعضلة  ذات  الر  أس  الط   The Syndrome of the Long Head of Bicepsُمتالزمُة الر 

Femoris 

 
ؤوس  العضدي ة    Pathologies of Distal Tendon of Bicepsمرضي اُت الوتر  البعيد  للعضلة  ثنائي ة  الر 

Brachii Muscle 

 
تمي ز  بظهور  حلقة  جلدي ة  خانقة  عند  الحدود  القريبة  للوذمة    Algodystrophy Syndromeحثٌل ود  ي  انعكاسي  

 الجلدي ة  

 
ة  Mandible Reconstruction Using Freeتصنيُع الفك   الس فلي   باستخدام  الش ريحة  الش ظوي ة  الُحر 

Fibula Flap 

 
ي   )داُء بيرغر( ض    انسدادُ الش ريان  الكعبري   الحاد   غير  الر 

 
مفي ة  اإلبطي ة   ل  ي ٌة معزولٌة في العقد  الل   Isolated Axillary Tuberculous Lymphadenitisإصابٌة س 

 
 الن قي    العظم  والش ريحُة الش ظوي ُة الُموع اةُ في تعويض  الض ياعات  العظمي ة  الُمختلطة  بذات  

 itrant OsteomyelitisFree Fibula Flap for Bone Lost Complicated with Recalc 

 
ةُ جانُب الكتف  في تعويض  ض ياع  جلدي   هام   في الس اعد    الش ريحُة الُحر 

 
ضي ُة للض فيرة  العضدي ة      Injuries of Brachial Plexusاألذي اُت الر 

 
ة  الُمدو  رة    Rotator Cuff Injuryأذي ُة أوتار  الكف 

 
 Choledochal Cystكيسُة القناة  الجامعة  

 
.. نحو  ُمقاربة  أكثر  حزماً آفاُت الث دي ما    Menopause Breast Problems -Periحول  سن   اليأس 

 
ائعة    Evaluation of Breast Problemsتقييمُ آفات  الث دي الش 

 
.. نحو  ُمقاربة  أكثر  حسماً   Menopause Breast Problems -Periآفاُت الث دي ما حول  سن   اليأس 

 
 :  Subacromial Injectionالحقُن تحت  األخرم  تدبيُر آالم  الكتف 

 
.. مجمعُ  ياتين البحرين   برزٌخ ما بين  ح 

 
؟  ن ان  وض ات  الج  ى أم  ر  .. وما قبل  الن ار  الُكبر   ما بعد  الموت 
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فافة  األخمصي ة  الُمزمن  بحقُن الكورتيزون   Plantar Fasciitis, Cortisone Injectionتدبيُر التهاب  الل 

 
 لوح  الكتف  بالكورتيزون  -حقن الكيسة  المصلي ة  الص دري ة  

Thoracic Bursitis, Cortisone Injection-Scapulo 

 
 Vitamin B12.. ُمختصٌر ُمفيدٌ 21ب فيتامين 

 
  Osteoid Osteomaالورمُ العظمي  العظماني  )العظمومُ العظماني (

 
ندي ة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق1)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
ندي ة   قصرٌ  : Brachymetacarpiaصُر أمشاط  اليد  ( ق2)  ثنائي  الجانب  ومتناظٌر لألصابع  الثالثة  الز  

 
دة، حقُن الكورتيزون داخل  مفصل  الكتف  Frozen Shoulder, Intraarticular الكتُف الُمتجم  

Cortisone Injection 

 
 Tennis Elbow, Cortisone injectionمرفق التنس، حقن الكورتيزون 

 
  Iliac Joint Pain, Cortisone Injection-Sacroألمُ المفصل  العجزي   الحرقفي : حقُن الكورتيزون

 
 ectomyRemoval (Ganglion Ganglion Cyst(استئصاُل الكيسة  المعصمي ة ، الس هُل الُممت ن ع  

 
   (FDS Arc)قوُس العضلة  قابضة األصابع الس طحي ة

 
ط  في الس اعد     Median Nerve Surgical Anatomyالت شريُح الجراحي  للعصب  الُمتوس  

 
قة  واألرملة؟   ما قوُل العلم  في اختالف  العد ة  ما بين  الُمطل 

 
 Tendon Transfer to Restore Shoulder Movementعملي ُة الن قل  الوتري   الستعادة  حركة  الكتف  

 
.. وكان  عروقاً متباينةً  .. تكي ف  ن   بفضلك  آدمُ! استمر  هذا اإلنساُن.. تمك 

 
يس  م هين   صيتان  في ك  .. والخ  كن  م كين  بيضان  في ر   الم 

 بحٌث في األسباب .. بحٌث في وظيفة  الش كل  
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