
 ــــار ياسين منصورد. عم  

 

 ،األعصاب   في فقه  

 رورة  الض   ..كل  الش  

 Bipolarالـ  القطب   ة  ثنائي   عصبونات   ،Unipolar Neuronsالـ  القطب   وحيدة   عصبونات   بين ، نمايز  في العام  

Neurons، الـ  األقطاب   متعددة   عصبونات  وMultipolar Neurons. تختص   ،رة  آم عصبونات   هي   ة  األخير 

 مس  الل   حس   تنقل   القطب   وحيدة   . العصبونات  الحس   بنقل   ، تختص  ناقلة   عصبونات   هي   انية  بالحركة. بينما األولى والث  

  .م  الش   س  وح ياء  الض   حس   نقل  تختص  في  القطب   ة  ثنائي   والحرارة. العصبونات  

ها لنفس   للحس   اقلة  الن   العصبونات   جميع   تختار  ة. ، وأخرى بيضوي  كل  الش   ة  جمي  ن   ات  عصبون بين   ، نمايز  في الخاص  

 أيجاد  فيما يأتي  األضالع. سأحاول   د  متعد   جمي  الن   كل  الش   ة  الحركي   ى العصبونات  . بالمقابل، تتبن  البيضوي   كل  الش  

 (.1) كل  الش   انظر  ؛ "األعصاب   فقه   " ـب ه  يت  سمأا م إطار   ضمن   للوظيفة  ه ومدى خدمت   كل  الش   رات  مبر  

 

 (1كل )لش  ا
 العصبونات أشكال  

 للعصبونات. أشكااًل ثالثةً  ز  نمي 
 ة.حركي   آمرة   عصبونات   وهي   ،Multipolar Neuronsاألقطاب الـ  دة  تعد  م   العصبونات  

 .يضاً أ ة  شم ي   ناقلة  وأساسًا  ة  بصري   ناقلة   عصبونات   ، وهي  Bipolar Neuronsالـ  القطب   ة  ثنائي   العصبونات  
ي   ناقلة   ، وهي عصبونات  Unipolar Neuronsالـ  القطب   وحيدة   أخيرًا، العصبونات    ة.حس 

 .Soma (Cell Body)ها الـ جمي ًا لجسم خليت  شكاًل ن   ة  الحركي   اآلمرة   العصبونات   تختار  
ي ة   اقلة  الن   العصبونات   بينما تقنع    خالياها. ألجسام   أو الكروي   البيضوي   كل  بالش   الحس 

 

 المفاهيم تغيير   على ضرورة   دت  أك   "حاضر وجديد   قاصر   موروث   ، بين  العصبي   قل  الن  " مقالة  بعنوانفي 

 قل  الن   ة  فرضي   بإسهاب   تخصيصًا. كما شرحت   ة  العصبي   األلياف   عبر   قل  والن  إجمااًل،  العصبي   قل  الن   آلية   فيما يخص  

، تلت   عديدة   مقاالت   ، عبر  حاولت   القاصرة. ومن ثم   القديمة   ة  الفرضي   ها في وجه  ت  قو   تي مظهرًا نقاط  خاص   العصبي  

 الجديدة. العصبي   قل  الن   آلية   مزاعمي حول   على ضوء   ة  العصبي   واهر  من الظ   ر  الكثي تفسير  

 لمعة   ضمن   تسري، Action Pressure Wave الـ عاملة   ضغط   ة  موجفعل  هو  العصبي   قل  الن   أن   على دت  أك  

 غط  الض   موجة   في توليد   األساس   هو   Axon Hillockالـ  في منطقة   ة  المجهري   األنابيب   ص  تقل   أن  و. العصبي   المحور  

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


ه  من  أفعال  كهربائي ة  ترافق  عملي ة  الن قل  العصبي  فما هي  إال   ما وأن   هذه.  Na+ وديوم  الص   شاردة   ق  تدف   منتوج  نشاهد 

 صالبةً  أكثر   الل يف  العصبي   جدار   خاعين جعل  لن  ا غمد   أن  و.  العاملةغط  الض   لموجة   ل  تذي  الم   الفراغ   لملء   اخل  إلى الد  

ً تحم   الي أكثر  وبالت   ة  راح قطرًا بضغوط   ر  أكب ة  عصبي   محاور   بابتناء   اقة. كما سمح  الط   عالية   عمل   ضغط    لموجات  ال 

 أكبر   عصبي   نقل   زم  لوا عًا،قيمًة. جمي ، أكبر  Action Pressureالـ  عمل   ، وتالياً بضغوط  Resting Pressureالـ 

 .سرعةً 

 مة  المقد   تكون   العصبون   جسم   تجتاح   ة  مركزي   ضغط   عن موجة   ثت  العاملة. تحد   غط  الض   موجة   في مخاض   لت  ثم  فص  

م   عن جدران   ة  المركزي   غط  الض   موجة   العاملة. ترتد   غط  الض   لموجة    األنابيب   كتلة   ة  الموجات  االرتدادي   العصبون. ت صد 

العاملة، أساس   غط  موجة  الض   ًا معلنًة والدة  محيطي   هذه األخيرة   . تندفع  Axon Hillockالـ  في منطقة   ة  المجهري  

 (.2) لكالش   انظر  ؛ العصبي   قل  ة الن  عملي  
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 (2كل )الش  
 العمل   موجة   إلطالق   مقدمة   ة  المركزي   غط  الض   موجة  

 "ة  وظيفي   ضرورة   جمي  الن   كل  الش  " 
ل  الغشاء  الخلوي  لجسم  العصبون  الحركي  الـ  غط  داخله. Motor Neuronيشك  الت  قيم  الض   جدارًا مقاومًا لتبد 

، ترفع  من كفاءت ه حيا كل  مع أضالعه المفتوحة  نحو الخارج  الخلوي  ، نجمي  الش  اخلي ة .شكل  الغالف  الخلوي  غط الد   ل  تذبذبات  قيم  الض 
غط  المركزي ة . Microtubulesافًة لذلك، تعمل  األنابيب  المجهري ة  الـ إض ، كمصد  أولي  لموجات  الض  ن  للغالف   ، في قسم ها المبط 

 
غط  المركزي ة  Bالش كل  )  األنابيب  المجهري ة  في منطقة  قل ص  كتلة  نبيه  إليها، تتبعد وصول  الت  : ( مرحلة  الت زخير  وإطالق  موجة  الض 

اخل نسبًة إلى جسم  العصبون  )الس هم  األزرق(. Axon Hillockالـ  تنشأ بذلك موجة  ضغط  مركزي ة  تنتشر  بات جاه الغالف   وتنسحب  بات جاه الد 
. المجهري ة  المستبطنة  له يعمل  الغالف  الخلوي  واألنابيب   الخلوي  لجسم العصبون. غط   على رد  موجة  الض 

.  الموجة  االرتدادي ة  هذه هي األساس  في إطالق  موجة  ضغط  العمل داخل  المحور  العصبي 
 

 في منطقة Microtubules' Montageتتلق ى كتلة  األنابيب  المجهري ة  الـ  :( مرحلة  اإلطالق  ووالدة  موجة  ضغط  العملCالش كل  )
 الموجة  االرتدادي ة  )الس هم  األزرق( فتندفع  محيطي ًا مطلقًة بذلك موجة  ضغط  العمل )الس هم  األحمر(. Axon Hillockالـ 

 

 ضرورة   يصبح   كل  الش  ، ة  الحركي   في العصبونات  

 ة  الحركي   العصبونات   ، ات خذت  هاعمل   لزوم   اخلي  الد   غط  من الض   مرتفعة   من قيم   هاأجسام   له   ض  نظرًا لما تتعر  

 ة  هندسي   . هي تدابير  بير  ادالت  تلكم   به   ت وصف   أن   ما يمكن   على أهون   ةً عبقري   ةً وقائي   تدابير   Motor Neuronsالـ 

اخلي   غط  الض   الرتفاع   مقاومة   تحصينات   في بناء   الفيزياء   وانين  من ق ة  العضوي   . استفادت  صرف   ، كل  . في الش  الد 

 هاألبست   ة  أنبوبي   ة  مجهري   حصيرًا من عناصر   لت  شك  ، اإلسناد  . وفي غط  الض   لموجات   الً تحم   األكثر   منه   اختارت  

 اخل.من الد   ها الخلوي  غشاء  

األقواس   نت  زي   ها. لذلك  حدبت   جهة   ها منإذا ما جاءت   غوط  لها للض  تحم   Archالـ  عن القوس   ع رف  ف، كل  الش  في ا فأم  

 .هامن حجارت   م  وعظ   ما ثق ل   ورفع   على حمل   وال. هي قادرة  ها من الز  وحفظت   ،األسبقين حصون  وقالع  

ها واس  أق ة  الحي   ة  العضوي   ت  ، فقد رص  ة  الخلي   ا في هندسة  أم  والعمار.  قائمًا إلى يومنا، في هندسة   ، وما زال  هذا ما كان  

 جمي  الن   كل  الش   فكان  . ة  المركزي   غط  الض   مهب  موجات   اخل  الخلوي  ها نحو الد  حدبات   هت  ووج   ،بعض   ها جانب  بعض  

 ة  خلي  االد   غط  الض   ترد  موجات   ة  ي  اخلها الد  ، وبظهور  الخلوي   على الخارج   المفتوحة   ه  بأقواس   العصبونات   ألجسام  

 (.2انظر الّشكل )؛ أتت   حيث   من اهتعيد  و

 ة  المجهري   من األنابيب   كثيفة   ببطانة   Cell Membraneالـ  غشاء ها الخلوي   ة  العضوي   نت  حص  ، فا في اإلسناد  أم  و

 ة  ي  الخل داخل   المجهري ة   هذه العناصر   . تتشابك  Microfilamentsالـ  ة  المجهري   ييفات  والل   Microtubulesالـ 

لةً  غط   موجات   ًا قوي ًا في وجه  صد  م   مشك   أخلص  هي  ، وة  اخلي  الد   غط  الض   ى موجات  ل  من يتلق  هي أو  ة. المركزي   الض 

 (.2) كل  الش   انظر  كذلك؛  ة  العصبي   ة  للخلي   الخلوي   الغشاء   عن سالمة   من يدافع  
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 ثا  لاث يأتي كل  الش  ، ة  الحسِّي   في العصبونات  

ًا دورًا أساسي   ة  ها الخلوي  م  أجسا . ال تلعب  للحس   ناقلة   عصبونات   هي   Sensory Neuronsالـ  ة  ي  الحس   العصبونات  

غط  العاملة  أنقل  أم  تفي   ةاالنتهائي   ة  العصبي   عات  فر  للت   هو في هذا المقام   األهم   ور  . الد  سيس  موجات  الض 

 . Axonsالـ  ة  ي  العصب لمحاور  لو ،Dendritesالـ  

 ، موجة  في الحقيقة  تحديدًا.  ة  ي  س  الح في المستقبالت  و، ة  ي  االنتهائ ة  العصبي   عات  فر  في الت   العاملة   غط  الض   موجة   ل  تتشك   

 Wave Unit الـ ة  موجي   دة  حو كل   ل  . تتشك  أصغر ة  موجي   لوحدات   الجبري   مجموع  ال إال   هي  ما   هناالعاملة   غط  الض  

 ة  ي  الحس   لجمع  من المستقبالت   ة  الموجي   لتقي الوحدات  ت .Sensory Receptorالـ  وحيد   حس ي   مستقبل   داخل  

مباشرًة  العاملة   تسري الموجة  ها بعد   . واحدة عاملةً  ضغط   موجة   ل  لتشك  ، وطبعًا في الوظيفة   في األصل   ،تشابهة  الم  

 Synapsisالـ  ة  االنتهائي   إلى المشابك   بها وصوالً  ،الوليدة   ة  العصبي   اإلشارة  ، حاملًة معها العصبي   المحور   ل  داخ

  (.3انظر  الش كل  )؛ يكون  القرارحيث   في المركز هناك  

 

 
 (3)كل الش  

 ،الحسِّي   العصبون  
 ة  الموجي   والوحدات   ة  ي  الحسِّ  المستقبالت  

The Sensory Neuron, 
  The Sensory Receptors & The Wave Units 

 
ة  الشعاع  طيف  واحد  من  برصد   كل  عصبون حس ي   ختص  ي  ماس.عند سطوح الت   مبثوثة   ة  ي  أدوات ه مستقبالت  حس   .العاملة  عند سطح  الت ماس قو 

رع   د  من غمده الن خاعيني   عصبي   منها ليف   في كل  مستقبل   ز  ر   ة  العصبي   عات  فر  هو واحد  من الت   العصبي   يف  الل   .Neural Fiberالـ  ج 
 .Wave Unitالـ  ة  موجي   وحدة   العصبي   يف  ، تنشأ في الل  المحسوسة   ة  مع الماد   ماس  عند الت   .Dendritesالـ 

ي   وليدات   ،هامع أخوات   ة  الموجي   تلتقي الوحدة  ، Root of Dendritesالـ  ة  عات العصبي  فر  عند جذر الت    األخرى للعصبون ذاته. ة  المستقبالت الحس 
 .التنبيه  الحس ي  غط العاملة حاملة  موجة  الض   األخوات ما هو إال   ة  للوحدات الموجي   الجبري   المجموع  

 .Terminal Branchesالـ  ة  االنتهائي   هعات  وصواًل إلى تفر   المحور العصبي   داخل   تسري الموجة  العاملة  
 .من طاقة  الم نب ه  ومحمول ها  غط العاملة  الض   موجة   Presynaptic Fibersتتقاسم األلياف  ما قبل التشابك الـ 

 ات الوسيطة.إلى العصبون اإلشارة   ، تنتقل  Synapsesة الـ عبر المشابك العصبي   ثم  
ي   اإلشارة   وعبر هذه األخيرة، تصل     العليا في نهاية األمر.  ة  إلى المراكز الحس 

 

ة. العضوي   أسرار   ومخزن   العصبون   نواة   يه  ف. فغذية  ت  وال اإلشراف   ه  فوظيفت   Somaالـ  ي  الحس   العصبون   جسم   اأم  و

 قل  وسائط  الن   تصنيع   معامل   فيه  . ذه  الوظيفةخدمًة له كل  ما يلزم   على توفير   يعمل  هو  من  ، والوظيفة   ر  من يقر   هو  

، ة  خاص  بال العصبي   قل  الن   ة  ، في عملي  بالمقابل   في المشابك. العصبي   قل  حاجة  الن   Neurotransmittersالـ  ة  العصبي  

 ها، كماانتشار   على شط   لها يقف   ا مراقب  هو إم  ف. العاملة   غط  الض   موجة   في احتضان   له   دور   الف

 أن ينخرط   حولها دون   ق  لها يتحل   ا مراقب  والحرور. وإم   س  ملحس  الل   اقلة  الن   القطب   وحيدة   ة  ي  الحس   في العصبونات  

 (.1) كل  الش   انظر  ة؛ مي  والش   ة  البصري   القطب   ة  ثنائي   ت  ها، كما في العصبونافي مسار   مباشرةً 

 ة  العصبي   عات  فر  ة. هي في الت  الخلي   ن جسم  م مكان   هي في غير   العصبي   قل  ن  ال ، وظيفة  ة  ي  الحس   إذًا في العصبونات  

ها. ت  خلي   جسم   ت ثقل   فال أعباء   .ومنتهاها هااشمم Axonالـ  العصبي   ، وفي المحور  منبت ها Dendritesالـ  ة  االنتهائي  

،و ،هناوة. بالخاص   العصبي   قل  ن  ال بعيد  عن مسارات   األخير  ف  ة  ثانوي  األهمي   العصبون   شكل  جسم   يصبح   في هكذا مقام 



األكثر   كل  الش   ة  ي  ا الحس  هات  بونعص ألجسام   ة  العضوي   تختار  ، له   ال لزوم   ف  تكل   بعيدًا عن أي  لذلك  و .له   ال وظيفة  

 حينًا آخر. الكروي  هو  حينًا، و البيضوي  هو  ؛ بساطةً 

 !، إذا  للش كل  وظيفة  

 ت  كان بل   ،والجمال كل  الش   ي  في عالم والمتاح   المعروض   ها من قائمة  أشكال  عصبونات   ة  ة  الحي  العضوي   لم تختر  

يكون  فيكف   راحت ها، في حالة   مرتفع   ة  ها الحركي  عصبونات   أجسام   داخل   غط  الض  ف. داهمة ة  وظيفي   ة  لحاج ها تلبيةً خيارات  

 إذًا؟ اعمل ه حين   الحال   وبها به  

 أمر   كل   عند   رة  تفج  الم   ة  اخلي  الد   اقة  وحيدًا ضبط  الط   ة  للعصبونات  الحركي   الخلوي   الغشاء   ال يستطيع   ،في الحقيقة  

قبل  ال  ماً دائ اً تهديد يصبح   االنفجار   إلى حدود   ودفعه   ة  الخلي   جسم   يه  وتشو الخلوي   الغشاء   تدمير   خطر  ف كة.حر

 .القاسية تحم ل  تبعات ه  على للعضوي ة  الحي ة  

ها لعصبون   ارت  اخت  قد  فهي   بسيطة.وًة عبقري   رورة  الض   على نداءات   ة  الحي   ة  العضوي   أجوبة   كانت   ها،كعادت  وهنا، 

كل   الحركي    ه  تمنح   على الخارج   المفتوحة   ة  المتراص   ه  . فأقواس  ة  اخلي  الد   غوط  اًل للض  وتحم   متانةً  األكثر   جمي  الن   الش 

 .ماً ى الوظيفة  قائما دام  هو  علثابتًا  كل  الش  على  لمحافظة  في او ،ة  اخلي  الد   غط  الض   موجات   رد  في  ةً يعال كفاءةً 

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

 المقاالت  الت الية: بقراءة   أنصح  في سياقات  أخرى، 

، الفيزيولوجيا المرضي ة  لألعراض  والعالمات  الس ريري ة   - ك  العلوي   أذي ات  العصبون  الم حر 
Injuries, Pathophysiology of Symptomatology Upper Motor Neuron 

ي ة ؟هل يفيد  ا - وكي  وذيل  الفرس الرض   لت داخل  الجراحي  الفوري  في أذي ات  النخاع  الش 

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
غط  العاملة صبي، موجات  في النقل الع  Action Pressure Wavesالض 

 
 Action Potentialsالنقل العصبي، كمونات  العمل  في

 
 وظيفة  كمونات  العمل والتي ارات  الكهربائي ة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التي ارات  الكهربائية العاملة

 
 للنقل العصبي   الثة  األطوار  الث  

 
 المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبيّة ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائف  عقدة  رانفيه 

 
 ائف  عقدة  رانفيه، الوظيفة  األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  ظو

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

 
الثة  في وظائف  عقدة  رانفيه، ا  توليد  كمونات  العمللوظيفة  الث 

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل 

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه -

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

 ,The Spinal Injuryريّة، بحث  في آليات الحدوث أذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السري -

The Symptomatology 
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 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد  المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساع  باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesعديدة للمنعكس الشوكي لحركي ة  الاالستجابة  ا

 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّة -
acks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves Wallerian Degeneration, Att

ensory Axonsits S 

 
س  الفاليري، رؤية  جديدة    w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نك 

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

 
 nss, Ancient ConceptioSpinal Reflexeالمنعكسات  الشوكي ة ، المفاهيم  القديمة 

 
وكي ة ، تحديث  المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات  الش 

 
لقت  المرأة  من ضل  ز  العلميّ يحاء الفلسفّي والمجاع الّرجل، رائعة  اإلخ 

 
ر  جنس  وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأة  تقر 

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

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

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

 
.. هذه اء   حــــــــــو 

 
 سفينة  نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين الت جريد  والت نفيذ رحلة ألف  عام

 
  هكذا تكّلم ابراهيم  الخليل

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القو   فقه  الحضارات ، بين قو 

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

 
وجات  وملك  اليمين.. المنسوخ  اآلجل   د  الز   تعد 

 
، وفرضي ة  الن جم  الس اقط    الث قب  األسود 

 
سيم  بار، مفتاح  أحجي ة  الخلق    ج 

 
! ر  ، األم  ت قر   صبي  أم بنت 

 
 القدم  الهابطة، حالة  سريري ة  

 
اء  من ضلع  آدم ، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلق  حو 

 
فيرة  العضدي ة  الوالدي    Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلل  الض 

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( الت شريح  الوصفي  والوظيفي  1) األذي ات  الر 

 
ض  األذي ا  ( تقييم  األذي ة  العصبي ة  2) ي ة  لألعصاب  المحيطي ة  ت  الر 

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

 
ي ة  لألعصاب  المحيطي ة   ض   ( تصنيف  األذي ة  العصبي ة  4) األذي ات  الر 

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcade قوس  العضلة  الكاب ة  الم دو 

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيه  رباط  
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 Tendon Transfers for Radial Palsyات  الن قل  الوتري  في تدبير شلل  العصب  الكعبري  عملي  

 
) ر  جنس  الوليد )م ختصر   من ي قر 

 
كاء  ال .. زاد  مسافر ! الذ  كاء  فات  والمآالت  ثالوث  الذ  .. بحث  في الص  ، واالصطناعي  ، اإلنساني   فطري 

 
فري ة .. الحداثة ، مالها وما عليها  المعادالت  الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدة    وكي   x, Innovated PhysiologySpinal Refleالم نعكس  الش 

 
، في الفيزيولوجيا المرضي ة   وكي  االشتدادي   Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالم نعكس  الش 

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

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

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

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

Pathophysiology 

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

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

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

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

 
معنىجدلي ة  المعنى وال  ال 

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

 
 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 6Vitamin B 6فيتامين ب ه  ضار  جد  .. وكثير  ه  مفيد   ، قليل 

 
، من قصص  البطولة  والفداء المهنة .. شهيد   و 

 
 الث قب  األسود  والن جم  ال ذي هوى

 
 خلق  الس ماوات  واألرض ، فرضي ة  الكون  الس ديمي  الم ت صل  

 
ن س    Circulating Sweepersالـ الجواري الك 

 
م  الم .. لمن تتجم لين هيفاء ؟عندما ينفص   جتمع 

 
اتي لمفصل  المرفق   الت صنيع    Arthroplasty -Elbow Autoالذ 

 
، طوفان  بال سفينة   وفان  األخير   الط 

 
ات مة   اية ، فت كون  اله وي ة  خ  ف  الم ست ور .. م ع  االسم  ت كون  الب د  ش  كاية   ك   الح 

 
 م جتمع  اإلنسان! أهو  اجتماع  فطرة، أم  اجتماع  ضرورة، أم ا جتماع  مصلحة ؟

 
خرة  الهوائي    Pneumatic Petrousعظم  الص 

 
ندي    rve DislocationCongenital Bilateral Ulnar Neخلع  والدي  ث نائي  الجانب  للعصب  الز 
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اء    حقيقتان ال تقبل  به ن  حو 

 
 Oocytogenesisج  الب ويضات  غير  الم لق حات الـ إنتا

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاج  الن طاف  

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

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

 
اء  هذه  تل د  كثير  بنات  وقليل  بنين  ّغّلبة  البنات، حو 

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

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

 
! يدعم  وظيفة  الكالسيوم، وال يطيق  مشاركت ه  المغنيزيوم بان  للعظام 

 
اء  حفظ  الت كوين!آلدم  فع  ل  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 (

e Injection (Personal Approach)Piriformis Muscl 

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

al Approach)Piriformis Muscle Injection (Person 

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

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

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

 
 Fibromyalgiaمتالزمة  الت عب  المزمن 

 
 أفضل  الم مكن  طفل  األنبوب ، ليس  

 
ذاب  دائم  أم  ا متحان  م ستدام ؟ روب  العبثي ة .. ع   الح 

 
ول   ، و في الت جريد  وص  ور  .. في الق ياس  قص  د  الع قل  الم جر   الع قل  القي اس  و 

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

 
 بحقن  الكورتيزون موضعي اً  Trigger Fingerعالج  اإلصبع القافزة الـ 

 
، وأم ا  .. القديم  نكب  األرض  وما يزال   الجديد  فمنكوب ه  أنت  أساسًا أي ها اإلنسان!وحش  فرانكنشتاين الجديد 

 
  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  فا19-فيروس  كور  لى الص  ين ه  ع  ، ع  لوك   ت  (: من  ب عد  الس 

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
ق يق ة  اله ر م ة   ة  الح  طور  س 

 شمشون  الحكاية ، وسيزيف  اإلنسان  .. األ 

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