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The Spinal Injury, The Symptomatology 

بيعيَّة حتَّى يسهَل فهُم سلوكِ ال غنى عن معرفةٍ دقيقةٍ آلليَّاتِ عمِل العضويَّةِ   ها االستثنائي  الحيَّة في حالتها الطَّ

ارئاتِ. ستكوُن المنعكساُت  وكيَُّة الـ عند الطَّ  األساَس في ُكل  مقارباتِنا القادمة. كيف ال! Spinal Reflexesالشَّ

 . ِك العلوي   وهنَّ وحدهُنَّ الباقياُت بعد أذيَّةِ العصبوِن المحر 

ِك العلوي  اتِ في أذيَّ  اعِ الجسِم المفصوِل عن قياداتِه العلويَّةِ.يَُّة راداإل، تغيُب الحركُة العصبوِن الُمحرَّ
 في قطَّ

بعد زمٍن، يطفو على السَّطحِ تشكيٌل غريٌب من الحركاتِ غيرِ الُمتَّسقةِ. اعتاد الجميُع على تسميتها بالحركاتِ 

إراديَّة.  .Reflexive Movementsحركاتِ االنعكاسيَّةِ الـ أمَّا أنا فأسميها بال الَّلَّ

إراديَُّة هذه ما هي، الحرحقيقة   هةٍ انحرفت   كاُت الَّلَّ عن ميزاِن  إالَّ التَّظاهراُت الحركيَُّة لُمنعكساتٍ شوكيَّةٍ مشوَّ

بط، وشردت   ماُغ الواعي الخبيُر، فاستلَم القياَد عناصُر تحتيٌَّة غيُر  الوعي واإلدراك. خارَج إطارِ  الضَّ هنا، غاَب الد 

سةٍ  . وأمَّا اإلدراُك والم عالجُة ومن ثمَّ القراُر، ادت  اعت. هي عناصُر ُمتمر  ادرِ الحركي   نقَل الوارِد الحس ي  وتنفيَذ الصَّ

  أنظمةِ عملِها وتدريبِها. ارجَ خوظائَف غريبة  عنها و فكانت جميُعها حتَّى زمِن اإلصابةِ 

ِط النَّاظِم للمنعك بيعيَّة ومن ُثمَّ المرضيَّةسأتناوُل في هذه المقالةِ المفتوحةِ تفسيَر المخطَّ وكيَّةِ الطَّ  سات الشَّ

ةٍ عند كل  جمن منظورٍ شخصيٍّ م ديٍد حضٍ.  وصفُتها بالمقالةِ المفتوحةِ ألنَّ تحديَث المقاِل سيتمُّ بصورةٍ مستمرَّ

وكيَّةِ االشتداديَّةِ الـ   . Spinal Hyperreflexesُمكتسبٍ في فهِم اآلليَّاتِ المرضيَّةِ لهذه أو تلك من المنعكسات الشَّ

 والخاص   بين العام   ة  وكي  الش   المنعكسات   .1

 ، من حيث ينطلقُ لُ ما ينتهي األوَّ  غالبا   .وآخُر حركي  صادرٌ  واردٌ  ي  طريٌق حس   منعكسٍ  لكل  ، ةبيعيَّ ي الحالة الطَّ ف

 ةٍ نخاعيَّ  الجمعان في قطعٍ  يتجاورُ ، قليلةٍ  وفي أحايينَ  .Spinal Segmentالـ ها ذاتِ  ةِ خاعيَّ اني، في القطعة النُّ الثَّ 

 الخلفي   الجذرِ  كنةِ س ةِ يَّ الحس   اتفي العصبون يُجمعُ ف يُّ الحس   الواردُ ا فأمَّ  .صعودا  أم هبوطا   متَّلصقةٍ 

وكي   من Posterior Rootالـ   قرنِ لا سكنةِ  ةِ الحركيَّ  اتمن العصبون ينطلقُ ف الحركيُّ ادُر الصَّ ا وأمَّ . العصب الشَّ

وكي   Anterior Hornالـ  األمامي    ةِ حدثيَّ  م وأنا، في تبريرِ نا، هُ ما سبق يجمعُ  جميعُ . من النُّخاعِ الشَّ

 . بيننا حتميَّة  الفراقُ  ها يكونُ بعدَ  ،لكن   .Spinal Reflexالـ  وكي  الشَّ  لمنعكسِ ا

 المسافةَ  طُ تتوسَّ  Intermediate Neuronsالـ  وسيطةٍ  عصبوناتٍ   منةٍ بينيَّ  ابطَ ور وجودِ ب يقولونم هُ 

 الواردةَ  بضةَ النَّ  ي  ، أيَّ الحس   الواردَ  . تنقلُ ةِ الحركيَّ  انيةِ الثَّ  العصبوناتِ و ةِ يَّ الحس   األولى العصبوناتِ بين 

  Interneuronsالـ  الوسيطةُ  العصبوناتُ  تغلقُ  انية.من األولى إلى الثَّ  ، مباشرة  Afferent Impulseالـ 

 .Lower Motor Neuron Circuitالـ  فلي  السُّ  كِ المحر   العصبونِ  هي دارةُ  ،ة  يفيَّ وظ دارة  

ل  وبذلك،   مأ ذات همستوى الفي  LMNالـ  الس فلي   كمحر  ال عصبون  وال، SNالـ  ي  حس  ال عصبون  ال ي شك 

 وكي  الش   المنعكس   عناصر   ،ابينهم  والعصبونات  الوسيطة ،صعودا  أم هبوطا   مباشرة  له  في المستوى المجاور  

 (.1؛ انظر  الش كل  )على ما يزعمون

، انقر علىلمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال  المفهوم  القديم   ابط هذا  للمنعكس  الش وكي   الر 

https://youtu.be/9bIxuON7SXg
https://youtu.be/9bIxuON7SXg


 
 

 

 

 

 
 

 
 (1الشكل )

  (المفهوم  الت قليدي)لش وكي  المنعكس  ا

)Conception Traditional(Spinal Reflex  
 

 . ٍك سفليٍّ ، عصبوٍن وسيٍط، وعصبوٍن محر  وكي  من عناصَر ثَّلثةٍ؛ عصبوٍن حس يٍّ  تتألَّف دارُة المنعكس الشَّ
وكيَّة  SNيسكُن العصبوُن الحس يُّ الـ  . ويسكُن العصبوُن الوسيُط  Dorsal Rootللجذر الظهري  Ganglionالعقدةَ الشَّ وكي  للعصب الشَّ
Intermediate Neuron  فليُّ الـ ك السُّ . ويحتلُّ العصبوُن الُمحر  وكي  . LMNالقرَن الخلفيَّ من النُّخاع الشَّ وكي   القرَن األماميَّ للنُّخاعِ الشَّ

وكي  طعتين متجميُع العناصر العصبيَّةِ المذكورةِ آنفا ، تنتمي لقطعةٍ أم لق  .Spinal Segment(s)جاورتين من النُّخاعِ الشَّ
. ومن ثمَّ عبَر عصبون بينيٍّ وسيٍط، يُنقُل التَّنبيهُ إلى العصبو فلي .يصُل الوارُد الحس يُّ )السَّهم األزرق( إلى العصبون الحس ي  ك السُّ  ن الُمحر 

ِك ال فلي  يملُك الوارُد الحس يُّ إلى العصبون المحر  فليَُّة إلى إصدار أوامرِها  سُّ كُة السُّ سلطَة أمرٍ حركيٍّ واجبِ التَّنفيِذ. ُتسارُع العصبوناُت المحر 
هُ األمرُ   )السَّهم األحمر(.  للتَّنفيذِ الحركيَّةِ لتصَل إلى كل  من يهمُّ

ك  العلوي   ، و UMNهنا، يبقى العصبون  المحر  . ي قي م  بعيدا  عن موقع  القرار. ي راقب    فعل  المنعكس دون أن ينخرط  مباشرة  في الفعل 
 

Figure (1) 

The Traditional Physiology of the Spinal Reflex  
The spinal reflex contains three partners; the sensory neuron (SN), the intermediate neuron, and the lower 

motor neuron (LMN). The three elements reside the ganglion of the dorsal root of spinal nerve, 

the posterior horn, and the anterior horn of the spine, respectively. They could be in one or in two adjacent 

spinal segments. The afferent impulse (blue arrow) arrives to the sensory neuron firstly. Then, via the 

intermediate neuron it reaches the LMN. 

The LMN reacts and hence sends the motor orders (red arrow) to the target organ (s). 

The Upper Motor Neuron has nothing to do with the spinal reflex itself. 

UMN observes and evaluates without interfering in such process. 

 

 المخ   قشرَ  يفترشُ هو  .موجوٌد في مكاٍن آخَر علويٍّ  LMNوالـ  SNبين الـ البينيُّ  ابطُ الرَّ ، ا أنا فأقول  أم  

 العلويُّ  ك ُالمحر   ى العصبونُ . يتلقَّ وكي  الشَّ  المنعكسِ  دارةَ  العالي يديرُ  ومن برجهِ  ،Cortexالـ 

 المعالجةِ  َي في وحداتِ ق  ونُ  ولجَ قد عُ  هذا األخيرُ  بعد أن يكونَ  يَّ  الحس  الواردَ  Upper Motor Neuronالـ 

بعضا  من  أنَّ  أيضا   من الممكن .Basal Gangliaالـ  ةٍ قاعديَّ  اتٍ ونوي   Cerebellumالـ  من مخيخٍ  ةِ القشريَّ  غيرِ 

 .ةالخاصَّ  ةِ الحركيَّ  المهامِ  ببعصِ  ت  ُخصَّ ، قد ي  المعرفها ، وبسبب مركومِ ةِ القشريَّ  غيرِ  ةِ العلويَّ  هذه القياداتِ 

هُ  لكل   .UMN الـ العلوي   كِ المحر   من العصبونِ  الحركةِ  ، يكون أمرُ في نهاية األمرِ   الذي المناسبُ  فعٍل ردُّ

 إلى العصبونِ  بطةِ الها رقِ الطُّ  ، عبرَ Efferent Impulseالـ  ادرةُ الصَّ  بضةُ النَّ أي  ، الفعلِ  أمرُ  اه. ينتقلُ ال يتعدَّ 

 . Upper Motor Neuron Circuitالـ  العلوي   كِ المحر   العصبونِ  دارةُ  نفيذ.  بذلك تكتملُ للتَّ  فلي  ك السُّ المحر  

ل  وبذلك،   ،المخ   في قشر   علوي  الك محر  ال عصبون  الو ،Ganglion في العقدة  الش وكي ة  الـ ي  حس  ال عصبون  ال يشك 

 (.2؛ انظر  الش كل  )على ما أزعم وكي  الش   المنعكس   أضالع  ، وكي  خاع الش  لن  افي  فلي  س  الك محر  لا عصبون  الو

بيعي  دارة  المنعكس  الش وكي  ل الحديث   المفهوم  لمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال     ابط.الر   هذا ، انقر علىالط 

على حدٍّ  المعالجةِ  فوريَّةِ  منأو  قلِ النَّ  سرعةِ  منرتابٍ أنا غيُر مُ  ،دَّعيحسبما أ ةِ البينيَّ  الوسائطِ  دِ ورغم تعدُّ  ،هنا

 .كبيرٌ و هام   بين االثنين والفرقُ  .اإلنساني   كاءِ عنه في هذا المقام، ال عن الذَّ  ثُ تحدَّ أما  ةِ العضويَّ  ذكاءُ ف. سواء

Upper Motor Neuron 

Lower Motor Neuron 

Intermediate Neuron 

Spinal Segment 

https://youtu.be/baHZeCf5XZc
https://youtu.be/oWVcZWy7mX0


 
 

 ةِ العصبيَّ  ، كما عبر المشابكِ Axonsالـ  ةِ العصبيَّ  عبر المحاورِ  Neural Conductionالـ  صبيُّ لعا قلُ النَّ 

، قةِ من الثَّ  تلك التي قالوها. لمزيدٍ  غيرِ  اتٍ طويلة وبآليَّ  لنا سنينَ  ا قد قيلَ ممَّ  بكثيرٍ  ، أسرعُ Neural Synapsisالـ 

 وجديد   قاصر   ، بين موروث  العصبي   قل  ن  ال " عنوانتحت  ي، وهبي  العص قلِ في النَّ  مقالتي مراجعةَ  يستطيع القارئُ 

 ة".العصبي   عبر المشابك   العصبي   قل  الن  "  مقالتي أيضا  و" حاضر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 (2ّشكل )لا
 للم نعكس  الش وكي   الحديثة   الفيزيولوجيا

Physiology InnovatedSpinal Reflex, The  
 

. فجميُع الوارِد الحس ي  ) السَّهم األز ِك العلوي  وكيَّةِ تخضُع لسيطرة العصبون الُمحر  رق( يصُل إلى المراكز شخصيَّا ، أرى جميَع المنعكساتِ الشَّ
ِك مخ. وفيها، تتمُّ معالجُة المتخص صة في ال يَّةِ وصوال  إلى الُخَّلصاتِ النَّافعة. ومن ثمَّ، ُترسُل التَّوصياُت إلى العصبون المحر  المعطياتِ الحس 

ُغ أمُر الفعِل إلى العصبون الم يء مقتضاه. فيكوُن القراُر الجواُب مناسبا  للفعِل أساسِ المنعكس. يُبلَّ فلي  عبر السُّ العلوي  ليُبنى على الشَّ ك السُّ  بلِ حر 
 العصبيَّةِ الهابطةِ ) السَّهم األحمر(. 

ِد المراكز العصبيَّةِ الُمنخرطةِ في دارةِ المنعكس. فالعضويَُّة العاملُة تملُك مخزونا  معرفيَّا  عظيما ، هي َخبِرت   ال أقلُق هنا من طوِل المساراتِ، وتعدُّ
، وإن ات خذ  الفوري ة  والت لقائي ة  لبوسا .إذا ، المنع .َة اإلنجازسرعَة التَّوصيِل كما دقَّ  وتعلَّمت    كس  الش وكي  هو منعكس  مدروس 

 

الصات : ل  العصبون  الحس ي  في العقدة  الش وكي ة  الـ  في الخ  ،Ganglionيشك  ك العلوي  في قشر  المخ   ، والعصبون  المحر 
ك الس فل  .الن خاع الش وكي ، أضالع  المنعكس  الش وكي  على ما أزعم   القرن  األمامي  من ي  فيوالعصبون  المحر 

 
 مالحظة: ينتقل  الوارد  الحس ي  إلى الجهة المقابلة  من نصف الكرة  المخي ة.

فلي  في الجهة   ك  الس  ادر  الحركي  من قشر المخ  إلى العصبون المحر  .قابالمكما، يصل  الص   لة  من الن خاع  الش وكي 
 

Figure (2)  
The afferent sensory impulses (blue arrow) end in the sensory neurons (blue circle). 

The ascending neural tracts conduct the afferent impulses toward the upper sensory centers in the brain. 

The upper neural centers treat the afferent information, and then arrive to a certain conclusion. 

The UMNs receive this conclusion, and in turn decide the appropriate motor reflex(s). 

The efferent motor orders (red arrow) descend to the lower motor neurons (LMNs).  

Finally, the LMNs execute the motor orders. 

 

ك   العصبون   دارة   .2 فلي   الم حر   Pathological Lower Motor Neuron Circuitالمرضي ة   الس 

فلي  د ِك السُّ ُل تاليا  النقطاع النَّقِل العصبي   Pathological Circuitهي دارةٌ مرضيٌَّة الـ ارةُ العصبوِن الُمحر  تتشكَّ

ِك العلوي  والعصبونِ  . ينجُح هذا األخيُر في تأمين تيَّارِ النَّقِل العصبي  عبَر  بين العصبوِن الُمحر  فلي  ِك السُّ الُمحر 

يَّةِ في المستوى ذاتِه كما في المستويات المجاورةِ له. يتلقَّ التَّ  فليُّ شبيِك مع العصبوناتِ الحس  ُك السُّ ى العصبوُن الُمحر 

يَّ  يَّة، صادَر العصبوناتِ الحس  ةِ التَّنفيذ. بالنسبة له، تيَّاُر النَّقِل العصبي  ال التَّنبيهاتِ الحس  ةِ، كأوامَر حركيَّةٍ ُمستحقَّ

  (.3كل  )انظر  الش  جنَس له. كلُّ تيَّاراتِ النَّقِل تحمُل معها طاقَة الفعِل، كما سلطَة األمر؛ 

اصَر وجوِدها، وحفرت عميقا  في الوقتِ نفِسه. متى تأسَّست رسَّخت عن Vicious Circuitهي دارٌة َمعيبٌة الـ 

ها بحيُث يستحيُل بعدها على العضويَّةِ فصُم ُعراها. هبِ العضويَّةَ نجحت أخيرا  في ترميِم جسورِ النَّقِل أضَّلَع دارتِ 

ِك العلو . عندها، تيَّاُر النَّقِل الهابُط من القياداتِ العليا سيصطدُم بحصٍن وظبين العصبوِن الُمحر  فلي  يفيٍّ منيعٍ ي  والسُّ

Spinal Segment 

Sensory Neuron 

(Ganglion) 

Upper Motor Neuron 

Lower Motor Neuron 

Intermediate Neuron 

https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/open?id=1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing


 
 

ارةُ  فلي  بتشابك عناصرِها. فالدَّ ِك السُّ لتهُ دارُة العصبوِن الُمحر  ارُة العلويَُّة فما زالت  شكَّ فليَُّة فتيٌَّة قويٌة، أمَّا الدَّ السُّ

ةِ وعمليَّاتِ التَّرمضعيفة  تشقُّ طريَقها  اضَّ ة ِالرَّ فاتِ القوَّ  يِم التَّاليةِ لها.الهابَط بصعوبةٍ كبيرةٍ وسَط ُركاِم ُمخلَّ

ك  الس فلي  هي عامل  سوء  هام   ك  العلوي  ي ثق ل  اإلنذار  في أذي ات   في الحقيقة، دارة  العصبون  الم حر   .العصبون  الم حر 

ِك العلوي  جميعِ وهي دارُة الُمنعكسِ الشَّ  كرِ الواسِم آلفاتِ العصبوِن الُمحر   هاوكي  االشتدادي  مشؤوِم الذ 

ارُة، انتقَل الوارُد الحس يُّ مباشرة  من مصادرهِ في Upper Motor Neuron Lesionsالـ  . فمتى تأسَّست تلكُم الدَّ

يَُّة الـ  وكي  إلى Sensory Receptors (Trigger Points)الُمحيِط حيُث توجُد الُمستقبَّلُت الحس   للُمنعكسِ الشَّ

فلي  حيثُ  ِك السُّ ماُغ فهو في غيرِ مكاٍن بعيدا  عن ساحِ اإلدراِك يُصبُح آمُر الحركةِ الجديِد. وأمَّ  العصبوِن الُمحر  ا الد 

بِط  والسَّيطرةِ، فكانتِ الحركاُت ال إراديَّة ، خشنة ، غيَر والفعِل. خرجت األفعاُل تحت مستوى األذيَّةِ عن نطاقِ الضَّ

ةِ، وليست ذا معنى.  دَّ وكي  في هكذا أذيَّات.ُمتَّسقةٍ، غيَر محسوبةِ الش  فاُت الُمكتسبُة للُمنعكسِ الشَّ  وهذه جميعا  الص 

 

ك   ابط. هذا الس فلي ة  المرضي ة ، انقر علىلمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال  دارة  العصبون  المحر    الر 

 

 

 

 

 

 
 

(3الش كل )  
 الفيزيولوجيا المرضي ة  للم نعكس   الش وكي   االشتدادي  

ك  ) فلي  دارة  العصبون  الم حر  (الس   
The Pathophysiology of Hyperreflex  

 (Lower Motor Neuron Circuit)  
 

، بُل بين القياداتِ العصبيَّةِ العلويَّةِ، سكنةِ المخ  ُع السُّ . قد تتقطَّ وكي  فليَّةِ في النُّخاعِ الشَّ  والعناصرِ العصبيَّةِ السُّ
ُك  ، والعصبوناُت الوسيطُة، على خلقِ جسورِ ات صاٍل جديدةِ فيما بينها خدمة  عندها، يعمُل العصبوُن المحر  ، العصبوُن الحس يُّ فليُّ  للوظيفة. السُّ

بِط والتَّشبيكِ   فيما بينها. فنقوُل بوالدةِ دارةِ منعكسٍ شوكيٍّ جديدةٍ. تنجُح هذه العناصُر العصبيَُّة في الرَّ
 كما هي دارة  غير  كفؤة  وظيفي ا . حوال  الط بيعي ة .هي دارة  مرضي ة  ال وجود  لها في األ

فل ِك السُّ  ي .حيُث يُلقي العصبوُن الحس يُّ كامَل حملِه الخاِم غيرِ الُمعالجِ مباشرة  في حضِن العصبوِن الُمحر 
ةِ الفعِل للفعِل أصِل  هُ من فينطلقُ يتلقَّى هذا األخيُر الوارَد الحس يَّ كأمرِ عمٍل واجبِ التَّنفيِذ.  ادُر الحركيُّ إلى األعضاِء الهدِف لتحقيقِ ردَّ الصَّ

ةِ الفع ةِ الفعِل من جهةٍ، وغيُر متَّسقِ مع غايةِ ردَّ  ل من جهةٍ أخرى.الُمنعكس. إذا ، هو صادٌر غيُر متَّسقِ مع شدَّ
  .وهي دارة  م عيبة  أيضا  

ِك العلوي  فيما لو نجَح هذا األخيُر في عَّلج وتجاوزِ منطقةِ األذيَّة. فهي ُتثقُِل اإلنذاَر، وتعيُق عمَل العصبونِ    المحر 

 
Figure (3) 

In healthy persons, the pLMNC does not exist.  

 However, when it exists, it indicates a blockage of the descending neural tracts and/or the lesion of the UMNs 

in the brain. The pLMNC is a pathological anatomical and functional circuit. 

 Unfortunately, its presence worsens the outcome of the neural injury. 
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https://youtu.be/kwwsHHKh0AQ
https://youtu.be/KgOAwIj9RPo


 
 

 

 Paralysis cSpasti الت شنجي   الش لل   .3

 ة  ريري  الس   والعالمات   لألعراض   ة  المرضي   اآللي ات  

 

ة  الفيزيولوجيا المرضي ة   . 1. 3  االشتدادي   الش وكي   الم نعكس   لفرط  قو 

Hyperreflex  HyperactivePathophysiology of The  

ماُغ ُمهيمنا  على ج بيعيَّةِ، وحيُث يكوُن الد  ، كما وعلى Sensory Afferentميعِ الوارِد الحس ي  الـ في الحاالتِ الطَّ

ادرِ الحركي  الـ  ة  Spinal Reflex، يحتفُظ كلُّ منعكسٍ شوكيٍّ الـ Motor Efferentجميعِ الصَّ بدارتِه الخاصَّ

ةِ عمَّا سواها. فتنبيهُ   ة بهذا المنعكسِ. ساحةِ عمِل منعكسِ شوكيٍّ بعينِه يُطلُق استجابة  حركيَّة  خاصَّ والُمستقلَّ

راسةِ،  ة  هي استجابٌة وحيدٌة، مفردٌة ال تكراَر لها، نوعيٌَّة تخصُّ المنعكَس المخصوَص بالد  د ة  والقو  ، مضبوطة  الش 

 وفي الجهةِ ذاتِها حيُث وقَع التَّنبيهِ.

ِك العلوي  الـ  ماُغ وظيفيَّا ، Upper Motor Neuron Injuriesبالمقابل، في أذيَّاتِ العصبوِن الُمحر  ، يغيُب الد 

ـ  بِط والسَّيطرةِ. عندها، تنشُط العصبوناُت الوسيطةُ ال لملء الفراغِ  Interneuronsوتخرُج األموُر عن مفاعيِل الضَّ

رَق ال ُل الطُّ . هي ُتفع  فولةِ الباكرةِ الـ الوظيفي   Ancient Abandonedعصبيََّة القديمَة والمهجورَة منُذ زمن الطُّ

Neural Roads تعمُل على تشكيِل طرقٍ عصبيَّةٍ جديدةٍ لم تُك موجودة  من قبُل. هي تربُط العصبوناتِ  و/أو

يََّة الـ   ساكنةِ القرِن األمامي   Motor Neurons، مع تلك الحركيَّةِ الـ Sensory Neuronsالحس 

وكي  الـ  في ذاتِ الجهةِ، وفي ذاتِ القطعةِ من النَّخاعِ  Anterior Hornالـ  ُل Spinal Segmentالشَّ . بالنَّتيجةِ تتشكَّ

ٌة لم تُك م Neural Circuitsدارٌة عصبيٌَّة الـ  وجودة  من قبُل؛ هي دارُة المنعكسِ جديدٌة. هي دارٌة وظيفيٌَّة شاذَّ

وكي  االشتدادي  الـ   .Hyperreflex Circuitالشَّ

ارةِ النَّاشئةِ تنطلقُ  هذهِ  عنَد تنبيهِ   Sensory Receptorة  من المستقبِل الحس ي  الـ  اإلشارُة العصبيَُّة مباشرالدَّ

، ف فلي  ِك السُّ ، فالعصبوِن المحر  . Effector Muscle (Target Muscle)العضلةِ الهدف الـ إلى العصبوِن الحس ي 

ماغِ وظيفيَّا ، ال تخضُع اإلشارُة العصبيَُّة الـ  لعمليَّاتِ المعالجةِ والتَّدبيرِ.  Afferent Signalهنا، ونتيجة  لغيابِ الد 

فليُّ  ِك السُّ اقةِ في حضِن العصبوِن الُمحر  فتكون  استجابة  هذا األخير  عنيفة ، . بل تُصبُّ مباشرة  كامَل حملِها من الطَّ

ه. ة  الم نب ه  نفس  دي  شديِد مفهوِم المنعكسِ االشتدا وهذا هو تماُم القصِد من مفاجئة ، غير  موضوعي ة ، ال تتناسب  وقو 

ةِ الـ   (.4انظر  الش كل )؛ Hyperactive Hyperreflexالقوَّ

، انقر على المرضي ة   اآللي ة   يشرح  تفصيال  لمشاهدة  فيديو قصير  ابط هذا الشتداد  المنعكس  الش وكي   الر 

 
 

 

https://youtu.be/-CmZSAKSo9w
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk
https://youtu.be/3hl4vtn1AYk


 
 

 (4) الش كل
ة  الفيزيولوجيا المرضي ة    االشتدادي   الش وكي   الم نعكس   لفرط  قو 

Hyperreflex HyperactivePathophysiology of The  
 

ِك العلويِّ الحاكمِ، صالِه مع العصبوِن المحرِّ اقِة، بعد قطِع اتِّ  وإلشباِع نهِمه من وارِد الطَّ
ُك ال يِّ المجاوِر يحدُث أن ُيشبَِّك العصبوُن المحرِّ فليُّ مع العصبون الحسِّ  له في ذاِت المستوى القطعيِّ سُّ

 ، أم في القطعِة المجاورِة لها مباشرًة.Spinal Segmentالـ 
ِل، أْي في حضِن SNينجُح األخيُر، أْي الـ   .LMN، في رمي كامِل حملِه مباشرًة في ِحضِن األوَّ

يَّ كأمِر عم LMNيتلقَّى الـ  نفيِذ حادِّ االوارَد الحسِّ ُة المنعكِس الـ ٍل عاجِل التَّ ْبرِة، فتكون بذلك شدَّ  .Hyperactivityلنَّ
ة. سٍق شديُد القوَّ ِة يتلوها منعكٌس غيُر ُمتِّ نبيهاِت خفيفِة الشدَّ ى التَّ  حتَّ

. كما غاب  يِّ نقيِة والمعالجِة للوارِد الحسِّ  .فعُل ضبِط جرعِة أمِر الحركةِ فقد غاَب هنا فعُل التَّ
ُك العلويُّ والقياداُت العلويَُّة غيُر القشريَّةِ  ًا العصبوُن المحرِّ  وظيفتان يتقنهما حصريَّ

 
 

نائي   االشتدادي   الش وكي   الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  . 2 .3  جهة  االستجابة   ث 

Hyperreflex Response -BilateralPathophysiology of The  

بيعيَّ  ماُغ ُمهيمنا  على جميعِ الوارِد الحس ي  الـ  ةِ،في الحاالتِ الطَّ كما وعلى  ،Sensory Afferentوحيُث يكوُن الد 

ادرِ الحركي  الـ  ة  Spinal Reflexيحتفُظ كلُّ منعكسٍ شوكيٍّ الـ  ،Motor Efferentجميعِ الصَّ بدارتِه الخاصَّ

ةِ عمَّا سواها. ة حركيَّة  وكيٍّ بعينِه يُطلُق استجابة  فتنبيهُ ساحةِ عمِل منعكسِ ش والُمستقلَّ  بهذا المنعكسِ. خاصَّ

راسةِ، ةِ  هي استجابٌة وحيدٌة، مفردٌة ال تكراَر لها، نوعيٌَّة تخصُّ المنعكَس المخصوَص بالد  دَّ ةِ مضبوطُة الش   ،والقوَّ

 وفي الجهة  ذات ها حيث  وقع  الت نبيه .

ميغيُب ال ،Upper Motor Neuron Injuriesِك العلوي  الـ بالمقابل، في أذيَّاتِ العصبوِن الُمحر   اُغ وظيفيَّا ، د 

بِط والسَّيطرةِ. ـ  وتخرُج األموُر عن مفاعيِل الضَّ لفراغِ الملء  Interneuronsعندها، تنشُط العصبوناُت الوسيطةُ ال

. رَق العصبيََّة القديمَة والمهجورَة منُذ زمن  الوظيفي  ُل الطُّ فولةِ الباكرةِ هي ُتفع   Ancient Abandonedالـ  الطُّ

Neural Roads هي تشب ُك فيما بينها، شابكة   تعمُل على تشكيِل طرقٍ عصبيَّةٍ جديدةٍ لم تُك موجودة  من قبُل. و/أو

يَّ  معها في الوقتِ عينِه  Motor Neuronsالحركيَّةِ الـ  والعصبوناتِ  Sensory Neuronsةِ الـ العصبوناتِ الحس 

 ،Contralateral Sideكما وفي الجهةِ المقابلةِ الـ  ،Unilateral Sideالـ الجهةِ  ذاتِ  في

وكي   من  .Spinal Segmentالـ  القطعةِ ذاتِها من النَّخاعِ الشَّ

وكي  االشتدادي  بالنَّتيجةِ،  هةِ في جهةٍ مع نظيرتِها في الج Hyperreflex Circuitالـ تندمُج دارُة المنعكسِ الشَّ

ةٍ وحيدةٍ  Contralateral Circuitالمقابلةِ الـ  وكي  االشتدادي  هي دارُة المن؛ في دارةٍ وظيفيَّةٍ شاذَّ ُثنائي   عكسِ الشَّ

دارةَ الُمنعكسِ في جهةٍ حتَّى يكفي تنبيهُ  .Bilateral- Response Hyperreflex Circuitالـ جهةِ االستجابةِ 

. وهذا هو تمام  القصد  من مفهوم  Bilateral Responseفي الجهتين معا  الـ نحصل  على استجابة  حركي ة  

 (.5انظر  الش كل  ) ؛Response -Bilateralاالستجابة  ثنائي ة  الجهة  الـ 

وكي   وَر المركزيَّ للعصبوناتِ الوسيطةِ. فهي قد أصبحتِ النَّاقَل الواصَل بين قطبي المنعكسِ الشَّ  ال ننسى هنا الدَّ

فليَّةِ في الجهتينبنسختهِ المرضيَّةِ، أي  بين العصبوناتِ  كةِ السُّ يَّةِ والعصبوناتِ المحر   . الحس 

 

 

نائي  جهة  اإلستجابة ،المرضي ة   الفيزيولوجيالمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال    للم نعكس  االشتدادي  ث 

ابطعلى هانقر   :ذا الر 

 

https://youtu.be/rqINM2LVJYY
https://youtu.be/rqINM2LVJYY
https://youtu.be/rqINM2LVJYY


 
 

 

 

 (5)الش كل 
نائي  االشتدادي  الش وكي  الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس    جهة  االستجابة   ث 

Hyperreflex Response -BilateralPathophysiology of  
 

 ، ك العلوي  يَّةِ و في أذيَّةِ العصبون الُمحر   العليا، بعد أن فقد االت صاَل مع القياداتِ الحس 
 . وكي  مع بعضها البعض على نحوٍ شاذٍّ غيرِ طبيعي   تتواصُل العناصُر العصبيَُّة للنُّخاعِ الشَّ

فلي  الموافقِ له جهة  وذاَك المخالِف له على حدٍّ سواء.ف ِك السُّ  يحدُث أن يشب َك العصبوُن الحس يُّ مع العصبوِن المحر 
ُق دارُة العصبوِن ال عندها، ك التتخلَّ فلي  المرضيَّةِ ) محر    (.pLMNCسُّ

، من شأنه أن يُطلَق استجابة  حركيَّة  في الجهتين معا  الموافقةِ    والمقابلة. تنبيهُ باحةِ العصبوِن الحس ي  المعني 
وكي  في الجهتين معا . أي     ، وارٌد حس ي  واحٌد قد يُطلُق االستجابَة الحركيََّة للمنعكسِ الشَّ

 
Figure (5)  

Upon their efforts to discharge their burdens of raw data, the Sensory Neurons (SNs) sometimes arrive to 

communicate with the Lower Motor Neurons (LMNs) of both sides; the ipsilateral and the contralateral sides, 

of the same spinal segment. Therefore, the two emerging hyperreflexes circuits unite in one pathological 

circuit, which is the Bilateral- Response Spinal Hyperreflex. 

An example of a such hyperreflex, tapping the right patellar tendon could provoke the extension of both knees 

simultaneously. 
 
 

 

 العمل   احة  س واسع   االشتدادي   الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  الش وكي  . 3 .3

Hyperreflex Sector -Work ExtendedPathophysiology of The  

ِ الوارِد الحس ي  الـ  ماُغ ُمهيمنا  على جميع بيعيَّةِ، وحيُث يكوُن الد 
 ،Sensory Afferentفي الحاالتِ الطَّ

ادرِ الحركي  الـ لى جميكما وع  Spinal Reflex، يحتفُظ كلُّ منعكسٍ شوكيٍّ الـ Motor Efferentعِ الصَّ

ةِ عمَّا سواها.  ة والُمستقلَّ ة ما نعكس  شوكي  م  ل الن وعية  العمل  فتنبيه  ساحة  بدارتِه الخاصَّ  يُطلُق استجابة  حركيَّة  خاصَّ

راسةِ، مضبوطُة ردٌة ال تكراَر لها، نوعيٌَّة تخصُّ بهذا المنعكسِ. هي استجابٌة وحيدٌة، مف المنعكَس المخصوَص بالد 

ةِ، وفي الجهةِ ذاتِها حيُث وقَع التَّنبيهِ. ةِ والقوَّ دَّ  الش 

ِك العلوي  الـ  ميغيُب ال ،Upper Motor Neuron Injuriesبالمقابل، في أذيَّاتِ العصبوِن الُمحر  اُغ وظيفيَّا ، د 

بطِ وتخرُج األ ـ  ةِ. والسَّيطرموُر عن مفاعيِل الضَّ لملء الفراغِ  Interneuronsعندها، تنشُط العصبوناُت الوسيطةُ ال

. فولةِ  الوظيفي  رَق العصبيََّة القديمَة والمهجورَة منُذ زمن الطُّ ُل الطُّ تعمُل على تشكيِل طرقٍ  و/أوالباكرةِ هي ُتفع 

 بُل.عصبيَّةٍ جديدةٍ لم تُك موجودة  من ق

يَّةِ الـ  في ذاتِ  Motor Neuronsوالعصبوناتِ الحركيَّةِ الـ  Sensory Neuronsهي تشب ُك العصبوناتِ الحس 

، تضمُّ إليها مجموعة   مثَّل (، هذا من جهةٍ. Xحيُث تقيُم )القطعة  الجهةِ من القطعةِ الّنخاعيَّةِ   كما وتمدُّ تشابكاتِها بعيدا 

يَّ من العصبوناتِ ا إضافيَّة   و/أو القطعة  X+1ةِ النَّاشطةِ في القطعِ النُّخاعيَّةِ الُمجاورةِ لقطعتِها )القطعة لوسيطةِ والحس 

X- 1.يَّةِ  إضافيٍّ  والنَّتيجُة، انضماُم عددٍ  (، من جهةٍ أخرى يَّةٍ  من العصبوناتِ الحس   مع ُملحقاتِها من ُمستقبَّلتٍ حس 

وكي  االشتدإلى دارةِ الُمنعكسِ ا وكيَّةِ ادي  خاص  القطلشَّ ابق (Xعةِ الشَّ   .(وفقا  لمثالِنا السَّ

https://youtu.be/rqINM2LVJYY


 
 

. هي تقومُ باستقداِم Sector of Workالـ  عمل ها ساحة   توس ع  دارة  المنعكس  الش وكي  االشتدادي  الن اشئة  بالنَّتيجةِ، 

يَّةِ خدمة  لُمنعكِسها. إضافيٍّ  وتوظيِف عددٍ  من هذه الُمستقبَّلتِ أصيلِها  تنبيهُ واحدٍ ، يكفي ومعهُ  من الُمستقبَّلتِ الحس 

. وهذا هو تماُم القصِد من مفهوِم ات ساعِ ساحةِ عمِل الُمنعكسِ إلأم جديِدها  وكي  االشتدادي  طَّلقِ دارةِ الُمنعكسِ الشَّ

وكي  االشتدادي    (.5انظر  الش كل  ) ؛ HyperreflexExtendedالـ  الشَّ

يُطلُق منعكَس  Patellar Tendonطرُق الوترِ الداغصي  الـ ، Healthy Individualsياء الـ عنَد األسو فمثَّل ،

ؤوسِ الفخذيَّةِ   جسمِ  فقرعُ ، Hyperreflexiaالـ  أمَّا في حالةِ االشتداد .Knee Jerk Reflexالـ  العضلةِ مربَّعةِ الرُّ

 .االرتكاسيَّ العضلةِ  فوَقها قد يُطلقا تقلُّصَ  تخريُش الجلدِ وكما  أيضا   العضلةِ 

 ،االشتدادي  لمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال  اآللي ة  المرضي ة  الت ساع  باحة  المنعكس  الش وكي  

ابط  : انقر على هذا الر 

 

  

 

 (5)الش كل 
 ساحة  العمل   واسع   االشتدادي   ي  الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  الش وك

Hyperreflex Sector -Work ExtendedPathophysiology of The  
 

ِك العلوي  الـ   ،UMNعند أذيَّةِ العصبوِن الُمحر 
، يَّةِ في أكثَر من مستوى  قطعيٍّ فليُّ مع العصبونات الحس  ُك السُّ  يحدُث أن يُشب َك العصبوُن المحر 

يَُّة الواردةُ منومجاوراتِها المباشرة.  أي  في قطعتِه يَّة الُمتحالفةِ حديثا ، واحٍد أو أكثَر من   التَّنبيهاُت الحس   باحاتِ عمِل العصبوناتِ الحس 
وكيَّ   .يمكُن لها أن ُتطلَق المنعكَس الشَّ

 

  Figure (4) 

Upon their efforts to discharge their burdens of raw data, 

the SNs arrive to communicate with the other SNs of the adjacent spinal segments, 

as well as with the LMNs of the same spinal segment. 

Therefore, the SNs of many spinal segments together serve to supply one spinal reflex' circuit. 

Consequently, in addition to the muscle's tendon, the stimulation of the muscle body itself and/or the cutaneous 

coverage could provoke the contraction of the effector muscle. 

 

 

 الحركي ة   عديد  االستجابة   االشتدادي   الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  الش وكي  . 4. 3

xHyperrefleResponse  -tormoMultiPathophysiology of The  

بيعيَّةِ، ماُغ ُمهيمنا  على جميعِ الوارِد الحس ي  الـ  في الحاالتِ الطَّ  كما وعلى ،Sensory Afferentوحيُث يكوُن الد 

ادرِ الحركي  الـ جميعِ ا ة  Spinal Reflexيحتفُظ كلُّ منعكسٍ شوكيٍّ الـ  ،Motor Efferentلصَّ بدارتِه الخاصَّ

ةِ عمَّا سواها. ةفتنبيهُ ساحةِ عمِل منعكسِ شوكيٍّ بعينِه يُطلُق استجابة  حركيَّة   والُمستقلَّ  بهذا المنعكسِ. خاصَّ

https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://youtu.be/IlwIIchcGWo


 
 

راسةِ،وعن مفردة  ال تكرار  لها، هي استجابة   ةِ  يٌَّة تخصُّ المنعكَس المخصوَص بالد  ةِ والقوَّ دَّ  ،مضبوطُة الش 

 .الجهةِ ذاتِها حيُث وقَع التَّنبيهُ  فيوحيدٌة 

ِك العلوي  الـ  بُل  ،Upper Motor Neuron Injuriesبالمقابل، في أذيَّاتِ العصبوِن الُمحر  وبعد أن تقطَّعتِ السُّ

، بين القياداتِ العليا في ا وكي  نيا في النُّخاعِ الشَّ ُل  التَّشبيِك فيما بينها.تنشُط هذه األخيرُة في لمخ  والقياداتِ الدُّ هي ُتفع 

فولةِ الباكرةِ  رَق العصبيََّة القديمَة والمهجورةَ منُذ زمن الطُّ  Ancient Abandoned Neural Roadsالـ  الطُّ

 لم تُك موجودة  من قبُل.على تشكيِل طرقٍ عصبيَّةٍ جديدةٍ تعمُل  و/أو 

يجمُع البعيَد والقريَب، المتآذَر والمتعاكَس وظيفيَّا ، في وحدةٍ  مداه.عظيما  في  التَّشبيكُ  أن يكوَن هذاأحيانا  يحدُث 

فلي  المرضيَّةُ  ِك السُّ ةٍ هي دارُة العصبوِن المحر  اراتِ المُ . هنا، وظيفيَّةٍ شاذَّ تشابكةِ حديثا  يكفي تنبيهُ واحٍد من هذه الدَّ

 القصدِ  وهذا هو تمامُ  ؛ردو د  أفعال  عديدة ت قابل  فعال  يتيما  والحاصُل الن هائيُّ  ا دفعة  واحدة .فيما بينها لتفعيِل جميِعه

وكي  االشتدادي  عديِد االستجابة مفهومِ  من  ؛Multimotor-Response Hyperreflexالـ  المنعكسِ الشَّ

 .(6انظر  الش كل  )

بيعيَّةِ. أمَّا في حالةِ االشتداِد المرضي ،  قرعُ ف كبةِ اليمنى، هذا في الحالةِ الطَّ اغصي  األيمن يطلُق بسَط الرُّ الوترِ الدَّ

 .طلُق حركَة الثَّني في مفصِل الورِك األيمن أيضا  يُ قد ف

ِك العلوي  الو تفسيُر العديِد من المنعكساتِ والعَّلماتِ المرضيَّةِ  باآلليَّةِ ذاتِهاِ، يمكنُ  ، اسمةِ ألذيَّاتِ العصبوِن الُمحر 

 Muscle، والتَّشنُّجِ العضلي  الـ Babinski Signالـ  ، عَّلمةِ بابنسكيHoffman Signالـ  كعَّلمةِ هوفمان

Spasm . ةٍ طارئةٍ كثيرةِ األضَّلعِ كما القطعِ النُّخاعيَّةِ. اتٍ فجميُعها نتاُج دار  سفليَّةٍ شاذَّ

راكةِ القديمةِ بين مثَّل ، مان وعَّلمة بابنسكيوفه عَّلمةُ ف   ُمتآزراتٍ  عصبيَّةٍ داراتٍ  هما نتاٌج مرضي  لتفعيِل الشَّ

فقد يكون وليَد شراكةٍ حديثةٍ  العضليُّ  التَّشنُّجُ وأمَّا . Agonistic Neural Circuitsالـ  النَّشأةِ في أصِل  وظيفيَّا  

 .Antagonistic Neural Circuitsالـ  فطريَّا   اتٍ بين داراتٍ م تعاكسُمدانةٍ 

، اراتِ الُمتعاكسةِ وظيفيَّا  هي شراكٌة ُمدانٌة دائما  على المستوى الحركي   وفي هذه األخيرةِ أقوُل. شراكُة الدَّ

ٍف طي عن بكثيرٍ من شراكةِ الُمتآزراتِ وظيفيَّا . أكثَر من ذلك، قد تكوُن شراكُة الُمتعاكساتِ مسؤولة  وعلى نحوٍ أكبَر 

ـ أكبَر من األعراضِ والعَّلماتِ السَّريريَّةِ المرضيَّةِ للشَّ  . وأكثَر ما يُثيُر حفيظتي Spastic Paralysisلِل التَّشنُّجي  ال

عُف العضليُّ الـ Muscle Rigidityُة الـ في هذا المقام هو القساوُة العضليَّ   ،Muscle Weakness، الض 

مُع الـ   .ُربَّما Clonusوالرَّ

 

 الش وكي  المرضي ،الستجابة  الحركي ة  العديدة  للمنعكس  ل اآللي ة  المرضي ة  لمشاهدة  فيديو قصير  يشرح  تفصيال  

ابط  : انقر على هذا الر 
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 (6الش كل )
 الحركي ة   عديد  االستجابة   دادي  االشت الفيزيولوجيا المرضي ة  للمنعكس  الش وكي   

Hyperreflex Response-motorMultiPathophysiology of The   
 

ِل دارةِ المن وكي  عند تشك   ،االشتدادي  عكسِ الشَّ
ةِ قطعِ ُنخاعيَّةٍ يحدُث أن  فليَّةِ في عدَّ كةِ السُّ  ُمتجاورةٍ. ُتشب َك العصبوناُت الوسيطُة مع مجموعةٍ من العصبوناتِ الُمحر 

وكي  االشتدادي  النَّاشئ في القطعةِ  اراُت العصبيَُّة للمنعكسِ الش   تينلقطعدارتي الُمنعكسين النَّاشئيِن في ا ( مثَّل  معX+II) خاعيَّةِ نُّ ال فتندمُج الدَّ
(X+I(و ،)Xفي )  ٍةٍ وحيدة  ذاته. الوقتِ في  عديدة   حركيَّة   استجابة  . عندها، يمكُن لوارٍد حس يٍّ وحيٍد أن يُطلَق دارةٍ وظيفيَّةٍ شاذَّ

 

Figure (6) 

Upon their efforts to discharge their burdens of raw data, 

the SNs of one segment arrive to communicate with many LMNs in the adjacent spinal segments. 

Thus, the SNs of a specific spinal segment (X+ II) could supply the LMNs of many adjacent segments 

(X & X+I). 

Therefore, as example, the stimulation of the right patellar tendon could simultaneously provoke the extension 

of the right knee, the flexion of the right hip joint as well. 

 

 

 الث ني الث الثي نعكس  م  لضي ة  . الفيزيولوجيا المر5 .3

Triple Flex ReflexPathophysiology of The  

بسبب غيابِ القيادةِ العلويَّةِ الواعيةِ، تفقُد المنعكساُت غايةَ وجوِدها األساسيَّة.  :Function Losingغياب  الوظيفة 

أخُذ مثاال  على قولِنا منعكَس السَّحبِ الـ تصبُح المنعكساُت حركاتٍ غيَر ُمت سقةٍ فاقدة  للمعنى والوظيفةِ. ن

Withdrawal Reflex ٌب من  شقَّين؛ شقٍّ انعكاسيٍّ غيرِ واعٍ، وآخَر إراديٍّ عاقٍل.. هو منعكُس دفاعٍ ُمركَّ

ِل، وثنٌي ، يُطلُق التَّنبيهُ المؤلُم إلبهاِم القدِم دارةَ المنعكسِ. يَحدُث بسٌط ظهري  لمفصِل الكاحعفوا  وعن غير  دراية  

كبةِ والورِك. يستمرُّ فعُل المنعكسِ في المفاصِل الثََّّلثةِ مادام ا لتَّنبيهُ األلميُّ واقعا . حيُث تدرُك المراكُز لمفصلي  الرُّ

بيعَة المؤلمَة للُمنب ه، كما تدرُك ديمومَة خطرِه بدواِم وصالِه. لذلك تكون أوامُرها بحفِظ فعِل السَّحبِ ماد امَ العليا الطَّ

بة  العقالني ة  الواعية  الخطُر جاثما ، وهذه هي   من المنعكس.  المرك 

ال . وثانيا ، ال يدوُم   ، فيمكُن لتنبيهاتٍ غيرِ مؤلمةٍ للقدِم أن ُتطلَق المنعكَس، هذا أوَّ أمَّا في أذيَّاتِ العصبون العلوي 

رَّ المنب هُ أساُس وجوِده أم  زاَل.  تغيُُّر صفاتِ منعكسِ السَّحبِ، السَّحُب الثَُّّلثيُّ إالَّ لثواٍن قليلةٍ غيَر آبهٍ إِن استم

فاعِ ِعلَّةِ وجوِده، دفَع المهتمين إلى منِحه اسما  جديدا  في حالتِه المرضيَّةِ. فكانت التَّسميُة األكثُر وفقد اُنه وظيفةِ الد 

. بذلك، يَميُز هذا األخيُر عن المنعكسِ Triple Flex Reflexوواقَع الحاِل هي منعكس الثَّني الثَُّّلثي الـ  انسجاما  

بيعي  الـ األم ، أي  منعكسِ السَّ   . Withdrawal Reflexحبِ الطَّ

https://youtu.be/PcU55yCgqVo


 
 

 .Action Pressure Waveالتَّنبيهاُت األلميَُّة، كما التَّنبيهاُت غيُر األلميَّةِ، تخلُق موجَة ضغِط العمِل الـ 

مثيَّلتِها العليا هي من يعطيها المعنى والغايةَ و عاني ما خَّل سلطةَ األمر. فالقياداتُ هي موجٌة صمَّاُء تخلو من كل  الم

عورِ.  من ضروبِ الشُّ

، تغيُب كلُّ المعاني المحتملةِ للنَّبضةِ الواردةِ. فلم تعِد األخيرُة، كما ُرسَم لها أن تكوَن منذُ   في منعكسِ الثَّني الثَُّّلثي 

ِد موجةِ ضغٍط تسريفجرِ الخليقةِ، واردا  حس   لت إلى مجرَّ ، حاملة  معها تيَّاَر يَّا ّ ذا مضاميَن قابلةٍ لإلدراِك. بل تحوَّ

، وخاوية  من كل  المعاني ما خَّل سلطَة األمرِ. لذلك، تعبُر موجُة ضغِط العمِل مباشرة  من باحةِ التَّنبيهِ  نقٍل عصبيٍّ

 كما بدأت الستنزاِف طاقتِها. فيكون المنعكُس المرضيُّ كما وصفنا، إلى عضَّلت التَّنفيِذ. وسريعا  ما تنقضي الموجةُ 

 مستقَّلَّ  عن زمِن التَّنبيهِ ِعلَّةِ وجوِده. لحظيَّا  

مع  . 6 .3   الر 

 لفيزيولوجيا المرضي ة  ا

The Clonus 

Innovated Pathophysiology  

مُع حركاٌت ال إراديٌَّة متتابعةٌ  غيرِ  في تتابعٍ شاذٍّ  Extensionالـ  وينبسطُ  Flexionـ ال ينقبُض فيها المفصلُ  .الرَّ

نائيَّاتِ الحركيَّةِ )ثنيُد يزيُد عد مألوٍف.  Healthyقد نجُد مثيَّلتِها عند األسوياِء الـ  الخمسِ حركاتٍ. بسط( على -الثُّ

Individuals لكنَّها إذا ترافقت وتجليَّاتٍ أخُر أل . ِك ذيَّاتِ العصبوِن بيَد أنَّها ال تبلُغ الخمَس عددا  العلوي  الُمحر 

ى وجودَ عمليَّا ، ديِدها. ُأخذت بعيِن اإلعتبارِ رغَم قلَّةِ ع معِ نتحرَّ كبةِ والكاحٍل خصوصا . وجوُدها   الرَّ في مفصلي الر 

 واقعا .ستثناُء بيَد أنَّهُ اإل ممكنٌ في غيرِ مكاٍن 

 :مع  الفرضي ة  األولى في الفيزيولوجيا المرضي ة  للر  

، نجُد الُمستقبَّلتِ  يََّة النَّوعيَة التي هي مفاتيُح الُمنعكسِ. وإلى جانبِها،في ساحةِ عمِل ُكل  ُمنعكسٍ شوكيٍّ  الحس 

 . وكي  يَّةِ. الجميُع يفترُش ذاَت المساحةِ حيُث يقُع التَّنبيهُ ُمطلُق المنعكسِ الشَّ نجُد أنواعا  أخرى من الُمستقبَّلتِ الحس 

يَّةِ فيما بينها وظيفيَّا ، اختلفت معه المحاوُر ُمستقبٍل محوُرهُ العصبيُّ الخاصُّ به. ولمَّا اختلفتِ الُمستقبلكل   َّلُت الحس 

فاتِ وتاليا  بسرعاتِ النَّقِل العصبي  داخَلها. ا  في المحاور العصبيَّةِ  العصبيَّةُ الُمغذيَّةُ لها بالص  فالنَّقُل العصبيُّ سريٌع جدَّ

لمحاورِ العصبيَّةِ دلتا على سبيل المثاِل ال الحصر. نمِط ألفا، وهي بطيئُة في ا Myelinated Axon الـ لنُّخاعينيَّةِ ا

ا  كذلك. Demyelinated Axonكما أنَّ النَّقَل العصبيَّ في المحاور العصبيَّةِ غيرِ النُّخاعينيَّةِ الـ   بطيٌء جدَّ

 سرعاتِ النَّقِل بين رِ هذا أو ذلك المحور. إختَّلفُ كما وتختلُف سرعاُت النَّقِل العصبي  في النَّوعِ الواحِد تبعا  لقط

معِ المرضيَّةِ.  المحاورِ العصبيَّةِ سيكون األساَس في بناء الفرضيَّةِ األولى لفيزيولوجيا الرَّ

بيعيَّةِ، وحين التَّنبيهِ، يَّةُ تتو في الحاالتِ الطَّ كل  حسب  .فيما بينها طاقةَ المنب هِ  مثَّل (، X)وعدُدها  ازُع المستقبَّلُت الحس 

يَّةِ هذه  اإلشاراُت العصبيَّةُ ُتنقُل  ،عبَر المحاورِ العصبيَّةِ المختلفةِ ومن ُثمَّ، و اختصاِصه. إلى صادُر الُمستقبَّلتِ الحس 

يَّةِ  ماغِ  العصبونات الحس  لة  الو فالد  . هو وارٌد هجيٌن غي Afferent Impulseالـ  ارَد الحس يَّ ُمشك  وكي  ُر للُمنعكسِ الشَّ

. يعملُ  Xيبلُغ عديُد عناصرِهِ الـ  متجانسٍ، عديُد العناصرِ. ماُغ على  عنصرا   .الوارد هذاتنقيةِ ومعالجةِ الد 

ماغُ  خلصُ ي بعد عمليَّاتِ الفرزِ والتَّنسيقِ،و يصُل إلى العصبوِن  Efferent Impulseالـ  يدٍ إلى صادرٍ حركيٍّ وح الد 

فلي  كأمرِ تنفيٍذ وحيٍد. ِك السُّ  المحر 

يَُّة الـ  . وتتَّصُل العصبوناُت الحس  وكي  االشتدادي  ُل دارُة الُمنعكسِ الشَّ ماُغ وظيفيَّا ، تتشكَّ  Sensoryحين يغيُب الد 

Neurons  ِفليَّة كةِ السُّ ةٍ عبر العصبوناتِ  Lower Motor Neuronsالـ مع العصبوناتِ الُمحر  بصورةٍ شاذَّ

وكي  من رقابةِ الدَّماغِ وعملِه. Interneuronsالوسيطةِ الـ  ُر النَّبضُة الواردُة الهجينُة للُمنعكسِ الشَّ . عندها، تتحرَّ

فلي   وتصُل مباشرة  إلى ِك السُّ  ُمتعاقبةٍ  نبضاتٍ كِل على شعلى طبيعتِها من المصدرِ، أي   العصبوِن المحر 

. ا، بينما يُساَءُل أبطؤها عن آخرهالتَّقلُّصاتِ العضليَّةِ للُمنعكسِ باكورةَ   الواردِ طلُِق أسرعُ يُ  .نبضة( Xدُدها )وع

رِ الح النَّبضاتِ الواردةِ بينهما، تتَّلحُق التَّقلُّصاُت العضليَُّة معلنة  وصوَل  ركةِ وسطيَّةِ السُّرعةِ. وهو ما نسميه بتكرُّ

معِ الـ  ، أي  بالرَّ وكي  االشتدادي  إرادي  في المنعكسِ الشَّ  (.8؛ انظر  الش كل  )Clonusالَّلَّ



 
 

ابط لمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال  الفرضي ة  األولى في آلي ات  حدوث   مع ، انقر على هذا الر   : الر 

 

 (8كل )الش  
مع    الفيزيولوجيا المرضي ة  ، الفرضي ة  األولى في الر 

Hypothesis of Pathophysiology st, 1The Clonus 

 
وكي  الـ  ُعها في ساحةِ عمِل الُمنعكسِ الشَّ يَّةِ وتنوُّ ُد الُمستقبَّلتِ الحس  ال ، Reflex Work Sectorتعدُّ  أوَّ

معِ المرضيَّةِ. انسيكون ثانيا ،  العصبيَّةِ إختَّلُف سرعاتِ النَّقِل بين المحاورِ و  األساَس في بناء الفرضيَّةِ األولى لفيزيولوجيا الرَّ
بيعيَّةِ، وحين التَّنبيهِ،في الحاالتِ ا يَّةُ  لطَّ  كل  حسب اختصاِصه. .فيما بينها طاقَة المنب هِ  مثَّل (، X)وعدُدها  تتوازُع المستقبَّلُت الحس 

يَّةِ هذه  اإلشاراُت العصبيَّةُ تُنقُل  ،لمحاورِ العصبيَّةِ المختلفةِ عبَر اومن ُثمَّ، و يَّةِ صادُر الُمستقبَّلتِ الحس  ِ  إلى العصبونات الحس  ماغ لة  الوارَد  فالد  ُمشك 
. Afferent Impulseالـ  الحس يَّ  وكي   للُمنعكسِ الشَّ

. X عناصرِهِ الـ يبلُغ عديدُ  هو وارٌد هجيٌن غيُر متجانسٍ، عديُد العناصرِ. ماُغ على  يعملُ  عنصرا   .الوارد هذاةِ تنقيةِ ومعالجالد 
ماغُ  خلصُ ي بعد عمليَّاتِ الفرزِ والتَّنسيقِ،و  الد 

فلي  كأمرِ تنفيٍذ وحيٍد. Efferent Impulseالـ  إلى صادرٍ حركيٍّ وحيدٍ  ِك السُّ  يصُل إلى العصبوِن المحر 
ماُغ وظيفيَّا   يَُّة الـ حين يغيُب الد  . وتتَّصُل العصبوناُت الحس  وكي  االشتدادي  ُل دارةُ الُمنعكسِ الشَّ مع العصبوناتِ  Sensory Neurons، تتشكَّ

فليَّةِ الـ  كةِ السُّ ةٍ عبر العصبوناتِ الوسيطةِ الـ  Lower Motor Neuronsالُمحر   .Interneuronsبصورةٍ شاذَّ
ُر النَّبضُة الواردةُ عنده وكي  من رقابةِ الدَّماغِ وعملِه.ا، تتحرَّ   الهجينُة للُمنعكسِ الشَّ

فلي   وتصُل مباشرة  إلى ِك السُّ  .نبضة( X)وعدُدها  ُمتعاقبةٍ  نبضاتٍ على شكِل على طبيعتِها من المصدرِ، أي  كما هي  العصبوِن المحر 
لَ   الواردِ طلُِق أسرعُ يُ   .آخرِ التَّقلُّصاتأبطؤها  يحدثُ ما ، بيناتِ العضليَّةِ للُمنعكسِ التَّقلُّص أوَّ

رعةِ. النَّبضاتِ الواردةِ بينهما، تتَّلحُق التَّقلُّصاُت العضليَُّة معلنة  وصوَل   وسطيَّةِ السُّ
معِ الـ  ، أي  بالرَّ وكي  االشتدادي  إرادي  في المنعكسِ الشَّ رِ الحركةِ الَّلَّ  Clonusوهو ما نسميه بتكرُّ

 

مع  الفرضي ة  الث انية    : في الفيزيولوجيا المرضي ة  للر 

وكيَّةِ  معِ باعتبارِه سلسلةٍ من الُمنعكساتِ الش   الُمتعاكسةِ وظيفيَّا  والُمتقابلةِ مكانيَّا .كما ويمكُن النَّظُر إلى الرَّ

حُق منها. وكأنَّ  ابُق حتى يبدَأ الَّلَّ ابقِ  يتبُع بعُضها البعَض على نحوٍ متداخٍل، فما أن ينتهي السَّ  جواَب السَّ

من.  هو الُمطلُق للتَّالي في متواليةٍ حركيَّةٍ قد تطوُل حينا  من الزَّ

كِ  في أذيَّاتِ العصبونِ   ، البسُط الظَّهريُّ المفاجئُ Upper Motor Neuron Injuriesالـ  العلوي   الُمحر 

مَع كما هو ثابٌت سريريَّا .   متَّلحقٌة من عطٍف وبسٍط في مفصِل الكاحِل.حركاٌت الإراديٌَّة هو للقدِم يُطلُق الرَّ

املةِ إلى مفرداتِها من حركاتٍ جزئيَّةٍ، نجُد كلَّ مفردةٍ منها تجسيدا  عمليَّا  لتعاقبِ  بالتَّحليِل، وبتجزئةِ الحركةِ الشَّ

نبوبيَّةِ األماميَّ  Achilles Reflex (Ankle Jerk Reflex)الـ منعكسِ آشيَل   ةِ ومنعكسِ العضلةِ الظَّ

 .Tibial Anterior Reflexالـ 

 Achilles Tendonالـ  المفاجُئ للكاحِل هو فعُل شدٍّ محوريٍّ على وترِ آشيلَ  Dorsiflexionلظَّهريُّ الـ فالبسُط ا

ارئةِ على بنيةِ الوترِ، فُتطلقُ  التِ الطَّ وكي   واقعا . تتنبَّهُ المستقبَّلُت الوتريَُّة للتبدُّ  .ةَ المرضيَّ دارةَ المنعكسِ الشَّ

والعضلُة  Gastrocnemius Muscleالعضلُة التَّوأميَُّة الـ َّلُت الهدُف للُمنعكسِ )العض سريعا  وعنيفا ، تتقلَّصُ 

ةِ  Plantarflexion، فينثنَي الكاحُل أخمصيَّا  الـ (Soleus Muscleاألخمصيَُّة الـ  ةٍ. ثنُي الكاحِل بهذهِ القوَّ وبقوَّ

ِل.يَّةِ، يُطلُق منعكسا  شوكيَّا  مرضيَّا  آوخصوصا  بهذهِ الُفجائ هو منعكُس العضلةِ  خَر وفي مكاٍن ثاٍن مقابٍل لألوَّ

https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc


 
 

ِل في الجهةِ وتاليا  في الوظيفةِ، أي  هو منعكٌس ُمضادٌ  نبوبيَّةِ األماميَّةِ االشتدادي  الُمعاكُس لألوَّ  الظُّ

 .Antagonistic Reflexالـ 

دِ وترِها العن  نبوبيَُّة األماميَُّة الـ فبعَد تمدُّ ةِ  Tibial Anterior Muscleيِف والمفاجِئ، تتقلَُّص العضلةُ الظَّ بذاتِ القوَّ

 والفجائيَّةِ فيكوَن بسُط الكاحِل ظهريَّا  جواَب الفعِل. وال يخفى على أحٍد ما لهذا الفعِل الجوابِ من رد  فعٍل ُمضاٍد له. 

إراديَّةِ َب المنطُق كما الوظيفُة، فهنا، غا أصبَح األمُر فعَل نكايةٍ أفعاال  وردوَد أفعال.  سلساٌل من الحركاتِ الَّلَّ

ةِ الُمنعكساتِ الوليدةِ  الُمتتاليةِ، ال يوقُفها إالَّ نفاُذ ما في العضَّلتِ العاملةِ من مخزوِن طاقةٍ  . و/أو تخامٌد عفوي  في قوَّ

. فتكوَن استراحُة الُمتخاصمين بانتظارِ صوالتٍ وجوالٍت ردُّ الفعِل إلى أويتخامُد كما  فيتخامُد الفعلُ  ن يتَّلشيا أخيرا 

 (.9؛ انظر  الش كل  )قادماتٍ ال ريب

ابط الث انية  لمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال  الفرضي ة   مع ، انقر على هذا الر   في آلي ات  حدوث  الر 

 

 

 (9) الش كل
مع    الفيزيولوجيا المرضي ة  ، الفرضي ة  الث انية  في الر 

Hypothesis of Pathophysiology nd, 2The Clonus 
 

وكيَّةِ الُمتعاكسةِ وظيفيَّا  والُمتقابلةِ مكانيَّا  كما ويمكُن النَّظُر إلى  معِ باعتبارِه سلسلةٍ من الُمنعكساتِ الش   ،ُضها البعَض على نحوٍ متداخلٍ يتبُع بع .الرَّ
حُق منها. وكأنَّ جواَب السَّابقِ هو الُمطلُق للتَّالي في متواليةٍ حركيَّةٍ قد ت منفما أن ينتهي السَّابُق حتى يبدَأ الَّلَّ  .طوُل حينا  من الزَّ

إراديَّةِ الُمتتاليةِ، ال يوقُفها إالَّ نفاُذ ما في هنا، غاَب المنطُق كما الوظيفُة، فأصبَح األمُر فعَل نكايةٍ أفعاال  وردوَد أفعال.  سلسا ٌل من الحركاتِ الَّلَّ
ةِ الُمنعكساتِ الوليدةِ  العضَّلتِ العاملةِ من مخزوِن طاقةٍ   ردُّ الفعِل إلى أن يتَّلشيا أخيرا .كما ويتخامُد  . فيتخامُد الفعلُ و/أو تخامٌد عفوي  في قوَّ

 رِ صوالتٍ وجوالتٍ قادماتٍ ال ريب.فتكوَن استراحُة الُمتخاصمين بانتظا

 

  لت شن جل. الفيزيولوجيا المرضي ة  7 .3

SpasticityPathophysiology of The  

وكي  مع  يَُّة والحركيَُّة في النُّخاعِ الشَّ ، تشتبُك العصبوناُت الحس  ِك العلوي  بعد غيابِ ات صالِها مع العصبوِن المحر 

يَُّة مع طيٍف غيرِ متجانسٍ من بعضها البعض. يحدُث أن يكو َن التَّشبيُك عظيما  في مداه. تلتقي فيه العصبوناُت الحس 

كةِ  رِف الـ  العصبوناتِ الُمحر  فليَّةِ. فالعصبوناُت العاطفُة للطَّ  ، كما العصبوناُت الباسطُة لهFlexorsالسُّ

بكةِ قد يُطلُق تقلََّص عضَّلتِ الطَّرفِ  ، تنتظُم اآلَن في شبكةٍ وظيفيَّةٍ مرضيَّةٍ واحدة.Extensorsالـ   تفعيُل الشَّ

ٌص توتري  سكوني  جميِعها، العاطفةِ والباسطةِ، بصورةٍ متزامنةٍ.   ،Tonic Static Contractionالـ  والنتيجُة، تقلُّ

وكي    .(7) انظر  الش كل  ؛ سمُة أذيَّاتِ النُّخاعِ الشَّ

https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4


 
 

 

 
 (7الش كل )
 للتشن ج  العضلي  ة  الفيزيولوجيا المرضي  

SpasticityPathophysiology of  
 

وكي  مع بعضها البعض.بعد غيابِ ات صالِها مع العصبوِن  يَُّة والحركيَُّة في النُّخاعِ الشَّ ، تشتبُك العصبوناُت الحس  ِك العلوي   المحر 
فليَّةِ.يحدُث أن يكوَن التَّشبيُك عظيما  في مداه. تلتقي فيه العصبوناُت الحس   كةِ السُّ  يَُّة مع طيٍف غيرِ متجانسٍ من العصبوناتِ الُمحر 

 ، تنتظُم اآلَن في شبكةٍ وظيفيَّةٍ مرضيَّةٍ واحدة.Extensors، كما العصبوناُت الباسطُة له الـ Flexorsُة للطَّرِف الـ فالعصبوناُت العاطف
بكةِ قد يُطلُق تقلََّص عضَّلتِ الطَّرِف جميعِ   ها، العاطفةِ والباسطةِ، بصورةٍ متزامنةٍ.تفعيُل الشَّ

.سمُة أذيَّاتِ  ،Tonic Static Contractionالـ  والنتيجُة، تقلٌُّص توتري  سكوني   ِك العلوي   العصبوِن الُمحر 
 

 :خارجة  عن الس يطرة  واإلرادة  هي حركات  انعكاسي ة  ال حركات  إذا ، 

ِك العلوي  في أذيَّاتِ ف ركاتِ الَّلإراديَّةِ.أو كما يحبُّ البعُض تسميَتها بالح تغيُب كامُل الحركةِ اإلراديَّةِ  العصبونِ الُمحر 

يَّةَ العاملةَ مازالت في المكاِن قائمة   ما دوَن مستوى األذيَّةِ، كما ويغيُب كامُل اإلحساسِ فيها. بيَد أنَّ المستقبَّلتِ الحس 

سائَل الحس   فليَُّة، األعلى وظيفتِها، ترسُل الرَّ كُة السُّ ساسيَُّة منها والملحقُة بفعِل يََّة تباعا . تتلقَُّف العصبوناُت المحر 

وكيَُّة اال انويَّةِ، هذه الرسائَل وتظه ُرها باستجاباتٍ حركيَّةٍ غيرِ ُمتَّسقةٍ هي المنعكساُت الشَّ شتداديَُّة. عمليَّاتِ التَّشبيِك الثَّ

، ال يُمكننا الحديُث ع لِل الإذا  حيُح هنا هو القوُل بوجوِد ن حركاتٍ الإراديَّةٍ تِصمُ اللَّوحةَ السَّريريَّةَ للشُّ ، بل الصَّ تَّشنُّجي 

 حركاتٍ انعكاسيَّةٍ غيرِ عاقلةٍ فاقدةِ الوظيفةِ.

ِك العلوي  بالخالصات ـ  ، في أذيَّةِ العصبونِ المحر  لعصبيَُّة ، تتشابُك العناصُر اUpper Motor Neuron Injuryال

وكي  في وحداتٍ وظيفيَّ  فليَُّة من النُّخاعِ الشَّ  ةٍ شاّذةٍ. هي وحداٌت وظيفيٌَّة طارئٌة، غيُر عقَّلنيَّةٍ، غيُر هادفةٍ،السُّ

، أي   فنقوُل ِعندهاوغيُر متماثلةٍ في امتداداتِها وعدِد عناصرها كذلك.   فلي  ِك السُّ ِل داراتِ العصبوِن الُمحر  بتشك 

وكيَّ  اتِ المنعكس داراتِ  . وبها، سُتخطُّ جميُع عناصرِ اللَّوحةِ Hyperreflexia Circuitsالـ ةِ اإلشتداديَّةِ الشَّ

لِل التَّشنجي  الـ  أذيَّةِ  منتوجا، Spastic Paresisالتَّشنُّجي  الـ  الخزلِ  و/أو ،Spastic Paralysisالسَّريريَّةِ للشَّ

ِك العلوي      .العصبوِن الُمحر 

كبتين معا  الموافقةِ منها جهة  والمخالفةِ كذلكفمثَّل ، طرُق الوترِ الداغصي  األيمن قد  وهذا هو  ،يُطلُق بسَط الرُّ

وكيُّ االشتداديُّ ثنائيُّ جهةِ اإلستجابةِ الـ   ثنيَ يُطلُق وقد  .Bilateral- Response Hyperreflexالمنعكُس الشَّ

 Multi- Responseتجابةِ الحركيَّة الـ وهذا هو الُمنعكُس االشتداديُّ عديُد اإلس مفصِل الورِك الموافقِ جهة  أيضا ،

Hyperreflex الـ ِ مع فليُّ كامَّل  كذلك Clonus. وال نستثني حدوَث الرَّ رُف السُّ  .أحيانا . كما وقد يتشنَُّج الطَّ



 
 

بِط والتَّشبيِك بين القياداتِ العصبيَّةِ ا يخرُج عن إطار المألوف المعهوِد. كلُّ ذلَك منوٌط بعشمَّ م وغيُرها كثيرٌ  وائيَّةِ الرَّ

فليَّةِ.   السُّ

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

 أنصح بقراءة المقاالت الت الية:سياقات  أخرى، في 

 
، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراضِ والعَّلماتِ  ِك العلوي   السَّريريَّةِ أذيَّاُت العصبوِن الُمحر 

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

وكي  وذيِل الفر - يَّةِ؟هل يفيُد التَّداخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاعِ الشَّ  س الرضَّ

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة

 
  n Electrical CurrentsActio ربائية العاملةفي النقل العصبي، التيَّاراُت الكه

 
 للنقل العصبي   األطواُر الثََّّلثةُ 

 
 الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق المستقبَّلت

 
 The Neural Conduction in the Synapsesالمشابك العصبيّة لنقل في ا

 
 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع 

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ 

 
انية في ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ   وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أوال  

 
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة 

 
 يقي والموهومربائي، بين الحقتخطيط األعصاب الكه

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

 ,The Spinal Injuryذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعَّلمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث أ -

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 yperreflexiaHyperactive Hاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

 ن محاوره الحّسيّةالتنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف ع -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

its Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة   w)on (Innovated VieWallerian Degeneratiالتَّنكُّ

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّ

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsُم القديمة المنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهي
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وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 ُخلقتِ المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ 

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقر 

 
وُح والنَّفُس.. َعطيَُّة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ   الرُّ

 
 خلقِ النَّاس.. في المرامي والَدالالتخلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبُر من 

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه  حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خَّلص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام

 
  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل

 
ةِ  ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ

 
ُة االختَّلف بين ُمطلَّقةٍ وأرملٍة ذواتَي عفاف ُة وِعلَّ  الِعدَّ

 
وجاتِ وملُك اليمين..  ُد الزَّ  ُخ اآلجلُ المنسوتعدُّ

 
 الثَّقُب األسوُد، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 الخلقِ  ُجسيُم بار، مفتاُح أحجيَّةِ 

 
ُر!  صبي  أم بنٌت، األمُّ ُتقر 

 
 القدُم الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اَء من ضلعِ آدَم، حقيقٌة أم أسطورٌة؟  خلُق حوَّ

 
فيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ    Brachial Plexus PalsyObstetricalشلُل الضَّ

 
ضَّ   ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تقييُم األذيَّةِ العصبيَّةِ 2) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  لجراحيُّ ( التَّدبيُر واإلصَّلُح ا3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ

 
رةِ   Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلةِ الكابَّةِ الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباِط 

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقِل الوتري  في تدبير شلِل العصبِ الكعبري  

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقر 

 
فاتِ والمآالتِ ثالوُث ا .. بحٌث في الص  ، واالصطناعيُّ ، اإلنسانيُّ كاُء الفطريُّ كاِء.. زاُد مسافرٍ! الذَّ  لذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الص 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتَّلزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
و  ، فيزيولوجيا جديدٌة الُمنعكسِ الشَّ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyكيُّ

 
، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   وكيُّ االشتداديُّ  ologyHyperreflex, Innovated Pathophysiالُمنعكسِ الشَّ

 
وكيُّ االشتداديُّ )  ةِ المنعكس 1الُمنعكسِ الشَّ  ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  (، الفيزيولوجيا المرضيَّة لَّلستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس 2الُمنعكسِ الشَّ

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 
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وكيُّ االشتداديُّ )  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة الت ساعِ ساحةِ العمل 3الُمنعكُس الشَّ

Pathophysiology 

 
وكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِ عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ 4الُمنعكُس الشَّ

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ (، الفرضيَّ 2الرَّ  ُة الثَّ

 
اُء  اَء، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ وخلُق حوَّ

 
اهُد والبصيرُة   Barr Body, The Witnessجسيُم بار، الشَّ

 
معنى  جدليَُّة المعنى والَّلَّ

 
 Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)التَّدبيُر الجراحيُّ لليِد المخلبيَّة 

 
 Mitosisالُمتساوي الـ  االنقساُم الخلويُّ 

بغيُّ الـ  - ، الجسُم الص  بغيُّ بغيَّة، الص  ُة الص   Chromatin, Chromatid, Chromosomeالمادَّ

 
ا  مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتم ماُت الغذائيَُّة الـ   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ االنقسام   Meiosisالخلويُّ الُمنص 

 
ائمD Vitaminفيتامين د  بابِ الدَّ  ، ضمانُة الشَّ

 
ا  6Vitamin B 6فيتامين ب  ، قليُلهُ مفيٌد.. وكثيُرهُ ضار  جدَّ

 
 َوالمهنُة.. شهيٌد، من قصصِ البطولةِ والفداء

 
 الثَّقُب األسوُد والنَّجُم الَّذي هوى

 
 كوِن السَّديمي  الُمتَّصلِ ألرضِ، فرضيَُّة الخلُق السَّماواتِ وا

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بَّل سفينةِ   الطُّ

 
 ِ ُف الَمسُتورِ.. َمَع االسِم تَكوُن الب  َدايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ َكش 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماُع فطرة، أِم اجتماُع ضرورة، أم اِجتماُع مصلحةٍ؟

 
خرةِ الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الصَّ

 
 Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationندي  خلٌع والدي  ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ 

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisُملقَّحات الـ إنتاُج البُويضاتِ غيرِ ال

 
 Spermatogenesisإنتاُج الن طاِف الـ 

 
هات؟!  أمُّ البنات، حقيقٌة هَي أم  هَي محُض ُترَّ

 
لينين! حقيقٌة لطالما َظننُتها أمُّ البن  من هفواتِ األوَّ

 
اُء هذهِ تلُِد كثيَر بناٍت وقليَل بنين  ّغّلبُة البنات، حوَّ

 
اُء هذهِ تلُِد كثيَر بنيَن وقليَل بنات  َغَلبَُة البنين، حوَّ

 
اُء هذه يكافُئ عديُد بنيها عديَد   بُنيَّاتِهاوال أنفي عنها العدَل أحيانا ! حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعُم وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه

 
اَء حفُظ التَّكوين!  آلدَم فعُل التَّمكين، ولحوَّ
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 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 
 معلوماٌت ال غنى عنها(، 2المغنيزيوم )

 
 )مقاربٌة شخصيٌَّة( ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
ٌع(  ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسَّ

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فاتِ  لوِك، عيُنهُ على الص  .. من بعِد السُّ  فيروُس كورونا الُمستجدُّ

 
يِل والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 َصحيٌح لكن  بنكهٍَة َعربيَّة الَمرأُة أن  تَلَِد أخاهَا، قولٌ  كاَدتِ 

 
 Fibromyalgiaمتَّلزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 أفضَل الُممكنِ  طفُل األنبوبِ، ليسَ 

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. َعذاٌب دائٌم أم  اِمتحاٌن ُمستداٌم؟

 
ُد.. في القِياسِ قُصوٌر، َوفي التَّجريِد وُصولٌ   الَعقُل القيَّاُس َوالَعقُل الُمجر 

 
ئُب المُ  ُد َمفازة  ال محَض َقرارٍ!الذ   نفرُد، حيَن يُصبُح التَّوحُّ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّا   Trigger Fingerعَّلُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 قديُم نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديُد فمنكوبُهُ أنَت أساسا  أيُّها اإلنسان!وحُش فرانكنشتاين الجديُد.. ال

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليُد المخلبيَُّة، اإلصَّلُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاُة بريٍد حقيقيُّون.. ال هواُة ترحاٍل وهجرةٍ 

 
فاتِ (: من  بَ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد  لوِك، َعيُنهُ َعلى الص   عِد السُّ

 
 Hoffman Signعَّلمة هوفمان 

 
طوَرُة الَحقِيَقُة الهَرَِمةُ   شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ .. اأُلس 

 
ِد العصبي   ُس الفاليري التَّالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ، وعمليَُّة التَّجدُّ  التَّنكُّ
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