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 في أذيَّاتِ األعصابِ المحيطيَّةِ،

ِد العصبي  و الفاليري   التَّنكُّسِ عمليتا   التَّجدُّ
Wallerian Degeneration & Neural Regeneration 

 ةِ الحدوثرؤيٌة جديدٌة في آليَّ 
Innovated View of the Etiology 

ضيَّةَ لألعصاب المحيطيَّةِ، قرأُت طوياًل ومن ًثمَّ عميقاً ُخبراتِ األسبقين الُمجلِّين قبَل أن أتجاسَر وأقارَب  األذيَّاتِ الرَّ

العلِم  لذلك اظمةَ بُت حتى ثملُت القواعَد واألسَس النَّ نفسي خبيرًا في هذا المجال، تشرَّ  مَ في هكذا ميادين. وقبل أن أقدِّ 

 أت.بعد ذلك، كان لي أن بد مَّ المكين. ثُ 

 ،شريُح يُسعفُ ِد التَّ ًا. لم يعُ تدريجيَّ  سعُ بدأ يتِّ  ممارسةً  وبين ما رأيتُ  بين ما وصلني تواتراً  القراءةِ  فروقَ  بيَد أنَّ 

 بَ هذه القوانين أصاًل. وحين تسرَّ  ةِ دقيَّ في صِ  كَّ الشَّ  لقوانينهم، طرحتِ  المخالفةِ  تائجِ . كثرُة النَّ أو خطأ القياس يشفعُ 

، الشَّ   عن اليقين تاليًا.  العقُل في رحلة البحثِ  انطلقَ كُّ

تي في وضوح قواًل. قوَّ  منطقًا، وقوٌل يُخاصمُ  ها أمامكم. فيها، منطٌق يُحاكمُ أطرحُ  ةِ خصيَّ ؤى الشَّ هي جملٌة من الرُّ 

ِ نتائجي وقُ   تائج.  النَّ  مُ ي وعن تلكتِهم عنِّ جربةِ خاصَّ ي، وضعُفهم في ابتعاد التَّ ها منِّ رب

 أبدأ.، Wallerian Degenerationس الفاليري الـ نكُّ اصطالحًا بالتَّ  ما يُعرفُ أو  العصبيِّ  سِ نكُّ التَّ  ةِ عمليَّ من 

في بيان  لَ لن أفصِّ  .أخوضُ ، السَّببِ إلصالح  اليةِ التَّ  Neural Regenerationالـ  د العصبيِّ جدُّ التَّ  ةعمليَّ  ُثمَّ في

تِها التَّفضيليَّةِ عمَّا يسوُد األوساَط ما ه. إنَّ بين ما قالوه وأقولُ  ةِ الخالفيَّ  قاطِ النِّ  سأكتفي بعرضِ رؤيتي وتشريحِ عناصرِ قوَّ

 العلميََّة راهنًا. 

ُس الفاليري الـ  -1  Wallerian Degenerationالتَّنكُّ

َس ال خالفًا لما هو سائٌد في األوساِط العلميَّةِ،  Wallerian Degenerationالـ  فاليريأعتقُد شخصيًَّا أنَّ التَّنكُّ

 العصبيِّ  للمحورِ  Distal Segmentالقطعةِ القاصيةِ الـ من  Vesiclesالـ  مرتبٌط أساسًا باختفاء الحويصالتِ 

 وال يكتملُ . Cut in Neural Fiberالـ  ما بعَد موقعِ األذيَّةِ العصبيَّةِ الواقعةِ  تلك المقطوع، أي من

ُس الفاليري اًل. وباختفاء  كامِل الحويصالتِ إالَّ باختفاء  التَّنكُّ  وسيِط النَّقِل العصبيِّ من هذا الجزء، هذا أوَّ

 تاليًا. ،Synaptic Cleftالـ  من الشقِّ المشبكيِّ  Neurotransmitterالـ 

 حويصالتالنقُل بعدها محمواًل داخَل . ثمَّ يُ Somaيُنتُج وسيُط النَّقِل العصبيِّ في جسم الخليَّةِ العصبيَّةِ الـ 

. وهناك، ُتنهي الحويصالُت Presynaptic Knobإلى االنتفاخِ االنتهائيِّ ما قبل المشبك العصبيِّ الـ  Vesiclesالـ 

. فيصبُح هذا األخيُر ناقاًل للكهُرباء، قِّ المشبكيِّ وجاهزًا  عمَلها وُتلقي محموَلها من وسيِط النَّقِل العصبيِّ داخَل الشَّ

 لعمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ متى حان أواُنها.

يِف متى وقعتِ األذيَُّة العصبيَُّة، توقَّفت هِجرُة الُحويِصالتِ القادمةِ من جسِم الخليَّةِ العصبيَّةِ وتراكمت في قطعةِ اللِّ 

، فتتابُع هِجرتَها العصبيِّ  يفِ من اللِّ العصبيِّ المركزيَّةِ. أمَّا الحويِصالُت التي صادف وجوُدها في القطعةِ القاصيةِ 

. قِّ المشبكيِّ . كما وتنجُح أيضًا في رمي محمولِها من وسيط النَّقِل داخَل الشَّ  المعتادة باتِّجاه المشبك العصبيِّ

المقطوع. وسريعًا ما يختفي  العصبيِّ  للمحورِ بسبب هذه الحركيَّةِ، تختفي الحويصالُت تدريجيًَّا من القطعةِ القاصيةِ 

سِ  قِّ المشبكيِّ الستهالِك الحامِل والمحمول. عندها، نقول باكتمال عمليَّةِ التَّنكُّ بعدها وسيُط النَّقِل العصبيِّ من الشَّ

عندها، وفقط عندها، يمكن رصُد ويِف العصبيِّ القاصيةِ. في قطعةِ اللِّ  Wallerian Degenerationالـ  الفاليريِّ 

راسةِ الكهربائيَّةِ األذيَّ   (.1انظرِ الشَّكلَ )؛ للعصب المعنيِّ  Electromyogram (EMG)الـ  ةِ العصبيَّةِ بالدِّ



 

 

 



 

 

 



 

 
 (1كل )الشَّ 

  Wallerian Degeneration الفاليري سُ نكُّ التَّ 
 العصبيَّةِ.القطعَة البعيدةَ عن موقعِ األذيَّةِ  Wallerian Degenerationالفاليري الـ  سُ نكُّ التَّ يضرُب 

.المشبِك جاه باتِّ  بعيداً  رحلُ يو ،Cut in Neural Fiberالـ  القطع العصبيِّ  بدأ من نقطةِ ي، جةٌ متدرِّ  ةٌ هو عمليَّ   العصبيِّ
يِف ال القطعةِ البعيدةِ من مخزونِ  بنفاذِ  إالَّ  يكتملُ ال و .Vesiclesالـ  الحويصالتِ  هو يتبُع حركيَّةَ   يِّ المشبك قِّ شَّ الكما محتوى  ،العصبيِّ لِّ
 .رتيبعلى التَّ  ،Neurotransmitterالـ  العصبيِّ  قلِ من الحويصالت ومن وسيط النَّ  ،Synaptic Cleftالـ 

 ة(.ة العصبيَّ أسابيع من زمن األذيَّ  3إلى  2 )عادًة بعد

ُرها بـعلى مهٍل )بسرعةٍ  (:Aكل )الشَّ  احةِ كما حين العملمم/ اليوم تقريبًا(،  3إلى  1  أقدِّ قل النَّ  وسيطَ  حاملًة معها الحويصالتُ  تقطعُ  ،في حالة الرَّ
ِ ما بين  المسافةَ  العصبيِّ   .Synapsesالـ  في المشبك العصبيِّ والفعل  المنتهى إلى حيثُ  Somaالـ  ةِ العصبيَّ  ةِ في جسم الخليَّ  المصنع

 .Synaptic Cleftالـ  يِّ المشبك قِّ شَّ ال داخلَ  العصبيِّ  قلِ محموَلها من وسيط النَّ  لقي الحويصالتُ ، تُ في المشبك العصبيِّ 
    .احةِ كما الرَّ  العملِ  وام، في حالةِ على الدَّ  ةُ هذه العمليَّ  رُ تتكرَّ  للكهرباء. ناقالً  اً وسط  المشبكيِّ قِّ الشَّ  جعلِ على  العصبيِّ  قلِ النَّ  وسيطُ  يعملُ 

ِ  (:Bكل )الشَّ   قل العصبيِّ لوسيط النَّ  الحاملةُ  الحويصالتُ  رحلةُ  فُ تتوقَّ  ما من مساره، في مكانٍ  Cut in Neural Fiberالعصب الـ  حين قطع
 بينما يستمرُّ جسُم العصبون في إنتاج المزيِد من وسيط النَّقل العصبيِّ ومن حواملِه الحويصالت. .القطع العصبيِّ  عند حدودِ 

. يِف العصبيِّ  تتراكُم األجياُل الجديدُة من الحويصالتِ داخَل الجزِء القريبِ من اللِّ
 .لعصبيِّ  ها في المشبكِ غايتَ  ى تصلَ ها حتَّ رحلتَ  حويصالتُ ال تتابعُ ، البعيد العصبيِّ  اللِّيفِ بالمقابل، في جزء   

. قِّ المشبكيِّ  كما وتنجُح في رمي كامِل حملِها من وسيِط النَّقِل العصبيِّ داخَل الشَّ
 .Wallerian Degenerationس الفاليري الـ نكُّ التَّ معلنًا بدَء عمليَّةِ  العصبيِّ لِّيِف من ال في هذا الجزءِ  الحويصالتِ  مخزونُ  ًا، ينفذُ تدريجيَّ 

يِف ال من الجزء البعيِد منتدريجيًَّا الحويصالُت  نفذُ ت، هجرتِهاباستمرار  (:C ،D ،E ،F ،G) األشكالُ  الحظ أنَّ آخَر ما ينفُذ هو  .العصبيِّ لِّ
.  .وروِده حالَ  العصبيِّ  المشبكِ  عبر شقِّ  ار الكهربائيِّ التيَّ  نقلَ  نُ يؤمِّ س العصبيِّ  قلِ النَّ  وسيطِ المتبقِّي من هذا  وسيُط النَّقِل العصبيِّ

 ومادام وسيُط النَّقِل العصبي  مالئاً للشَّق  المشبكي ،لذلك، 
  غم القطعِ البي ِن في العصبِ موضعِ الد راسةِ.طبيعيًَّة رُ  EMGالكهربائيَّةِ الـ تائُج الد راسةِ ستبقى ن

يِف العصبيِّ البعيدفي  عصبي   نقلٍ  أو من وسيطِ  من حويصلٍ اآلن لم يبَق  (:Hكل )الشَّ  ،المشبك قِّ شَّ الفي م أ جزء اللِّ  رتيب.على التَّ  يِّ
 .Electromyographالمعنّي على الـ  العصبِ  حين تنبيهِ  استجابةٍ  ةِ يَّ أعلى  نحصلَ  ، لنعندهاوفقط ، عندها

سِ الفاليري قد بلغت تمامَها.واثقين بوعندها ايضًا، يمكن لنا أن نكون   أنَّ عمليََّة التَّنكُّ
 

 

سِ الفاليري، ابط. لمشاهدةِ فيلٍم قصيرٍ يشرُح تفصياًل عمليََّة التَّنكُّ   انقر على هذا الرَّ

 

https://youtu.be/JPQW8v-EvP4
https://youtu.be/JPQW8v-EvP4


ُد العصبيُّ الـ  -2  Neural Regenerationالتَّجدُّ

باتِّجاهِ المشبِك  الغريزيَّةَ خلف حاجزِ األذيَّةِ هجرتَها مباشرةً بعد إصالحِ األذيَّةِ العصبيَّةِ، تبدُأ الحويصالُت الُمحتجزةُ 

.Synapseالعصبيِّ الـ  ِد العصبيِّ  . وباستئناِف هجرتِها هذه تبدأ عمليَُّة التَّجدُّ

ُد العصبيُّ عمليٌَّة بطيئٌة مستهلكٌة لل . التَّجدُّ يِف العصبيِّ زمان. أخذت إيقاَعها من بطِء حركةِ الحويصالتِ داخل اللِّ

، ومن ثمَّ برمي حملِها من وسيِط الّنقِل  وهي عمليٌَّة ال تكتمُل إالَّ بوصوِل الحويصالتِ إلى هدفها في المشبِك العصبيِّ

؛  قِّ المشبكيِّ  (.2انظرِ الشَّكلَ )العصبيِّ داخَل الشَّ

 

 

 



 

 

 



 

 
 (2كل )الشَّ 

  Neural Regeneration الـ د العصبيُّ جدُّ التَّ 
 ًا،راه شخصيَّ أ، كما Neural Regenerationالـ  ُد العصبيُّ جدُّ التَّ 

 اًل،أوَّ  ، هذاSynapsesالـ  العصبيَّ  المشبكَ  لتمأل من جديدٍ  Vesiclesالـ  الحويصالتِ  بعودةِ مرهوٌن 
 يًا.، ثانيًا وتالSynaptic cleftالـ  يِّ المشبك قِّ شَّ ال داخلَ  Neurotransmitterالـ  قل العصبيِّ النَّ  طِ يمن وس محمولِها وبحقنِ 

 .العصبيِّ  المشبكِ  إلى الحويصالتِ  وصولِ  هي سرعةُ  العصبيِّ  دِ جدُّ التَّ  الي، تكون سرعةُ وبالتَّ 

 من أسرها واالنساللِ  في االنعتاقِ  Vesiclesالحويصالت الـ  ها، تنجحُ عبورِ  قناةِ  وبعد تأمينِ  اإلصالح الجراحيِّ  اعتبارًا من لحظةِ  (:Aكل )الشَّ 
 .Surgical Repair الـ ةِ العصبيَّ  الخياطةِ  من خالل خطِّ 

 .في المحيط Synapseالـ  العصبيَّ  المشبكَ  قاصدةً  ، وترحلُ العصبيِّ لِّيِف من ال المركزيَّ  الجزءَ  الحويصالتُ  فتهجرُ 
ِد العصبيَّة. هوهذا االنعتاُق وتلك الحركُة  سميُّ عن بدِء عمليَّةِ التَّجدُّ  اإلعالُن الرَّ

وعلى إيقاعِ حركتها، تنتظُم عمليَُّة . جاه المشبك العصبيِّ باتِّ   حركتَهاالحويصالتُ بخطواتٍ وئيدةٍ لكن ثابتة، تتابُع  (:B ،C ،D ،E ،Fاألشكال )
. هي عمليٌُّة بطيئٌة  ُد العصبيُّ .التَّجدُّ  مستهلكٌة للزمان، ال شكَّ

. وهو َر النَّتائجِ الحركيَّةِ بعد عمليَّةِ اإلصالحِ العصبيِّ ُر لنا تأخُّ  ما يُفسِّ

، (:Gكل )الشَّ  قِّ المشبكيِّ على  قل العصبيِّ النَّ  وسيطُ  . يعملُ هداخلَ  العصبيِّ  قلِ محموَلها من وسيط النَّ  الحويصالتُ  أفرغتِ  متى وصلت حدوَد الشَّ
 اعتبارًا من هذه اللحظة، تعوُد عمليَُّة النَّقِل العصبيِّ ُممكنًة من جديد. للكهرباء. ناقلٍ  إلى وسطٍ   المشبكيقِّ الشَّ  تحويلِ 

 .العصبيِّ  دِ جدُّ التَّ  ةِ مليَّ باكتماِل ع وقتَها فنقولُ 
 ، كما على حال المصاب.Electromyographعلى جهاز تخطيط األعصاب الـ  اإليجابيَّةِ  بعضَ لحُظ سنوعندها، 

ليمةِ تشريُح البنيةِ العصبيَّةِ ال (:Hالشَّكل ) احةِ الوظيفيَّةِ كما وأثناء عمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ  .سَّ قَّ لمشبكيَّ  وسيطُ يمأل  ،في حالةِ الرَّ  .النَّقِل العصبيِّ الشَّ
ائَع عالميًَّا.شخصيَّةٍ محُض  رؤيةٌ هي و بذلك، يكوُن هذا األخيُر جاهزًا لنقِل اإلشارةِ العصبيَّةِ غبَّ الطَّلب. ائَد الشَّ   ُتخالُف السَّ

 
، ِد العصبي  ابطانقر  لمشاهدةِ فيلٍم قصيرٍ يشرُح تفصياًل عمليََّة التَّجدُّ   .على هذا الرَّ

 

ؤيا -3  النَّتيجُة الرُّ

يَف العصبيَّ إلى قطعتين؛ واحدةٍ قريبةٍ ما قبل منطقةِ األذيَّة، وأخرى قسُم األذيَُّة اللِّ بالخالصاتِ والنَّتائجِ أقول، تَ 

. قاصيةٍ ما بعدها. في القطعةِ القاصيةِ، تختفي تدريجيًَّا الحويصالُت بسبب استمرارِ هجرتها باتِّجاه ال مشبك العصبيِّ

ِ ووجَد بعيدًا عن  هي هجرة بطيئٌة مستهلكٌة للزماِن. وهي هجرٌة ال تنتهي إالَّ بانتهاء آخرِ حويصٍل صادفَ   موقع

https://youtu.be/JqPLgtfeffY
https://youtu.be/JqPLgtfeffY


والمحمول. بذلك يكوُن  ، يختفي وسيُط النَّقِل العصبيِّ من الشقِّ المشبكيِّ النكفاء الحاملِ باختفائهاو. العصبيَّةِ  األذيَّةِ 

ُس الف اليري مرتبطًا أساسًا بهجرةِ وتاليًا باختفاء عديِد الحويصالتِ التي صادَف وجوُدها بعيدًا عن موقعِ األذيَّةِ التَّنكُّ

 العصبيَّةِ لحظَة الحدوث.

، تتراكُم الحويصالُت المولودُة حديثًا والقادمُة تباعًا من جسم الخليَّةِ بالمقابل، في القطعةِ القريبةِ من اللِّ  يف العصبيِّ

ـ بيَّةِ العص صطالحًا اى استعداداً الستئناِف هجرتِها متى ُرفع المانعُ وعادت سالكةً قناةُ هجرتِها. وهذا ما يُسمَّ  Somaال

ِد العصبيِّ الـ   .Neural Regenerationبالتَّجدُّ

ِمها، باشرتِ الحويصالُت هجرتَها من ف جديد. بخطواتٍ وئيدةٍ لكن ثابتة، متى تمَّ إصالُح الخلِل، وُرفعَ العائُق أمامَ تقدُّ

. قِّ المشبكيِّ . ومتى بلغتهُ، ألقت محموَلها من وسيط النَّقِل داخَل الشَّ َمها باتِّجاهِ المشبِك العصبيِّ  تتابُع الحويصالُت تقدُّ

. وعندها أيضًا نقوُل بت ِد عندها، يعوُد الليُف العصبيُّ قادرًا على استئناِف عمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ ماِم عمليَّةِ التَّجدُّ

.  العصبيِّ

. وال شيَء سواها، ما يسُم كال الظَّ  ،Vesiclesالـ  إذًا، هي الحويصالتُ  ِد العصبيِّ سِ الفاليري والتَّجدُّ اهرتين؛ التَّنكُّ

سِ. وهي أن عاودت ظهوَره فهي، إن اختفت من القطعة القاصيةِ للعصب المقطوعِ، أعلنت بدءَ  ا فيه، عمليَّةِ التَّنكُّ

قِّ الم . وتمامُ كليهما ال يكوُن إاّل باختفاء محمولِها وسيِط النَّقِل العصبيِّ من الشَّ دِ العصبيِّ شبكيِّ أعلنت بدء عمليَّةِ التَّجدُّ

انيةِ.وفي األولى،   بعودةِ ظهورِه فيه في الثَّ

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

 في سياقاتٍ أخرى، أنصُح بقراءةِ المقاالتِ التَّاليةِ:

، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراضِ والعالماتِ السَّريريَّةِ  - ِك العلويِّ  أذيَّاُت العصبوِن الُمحرِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

يَّةِ؟ هل يفيدُ  - وكيِّ وذيِل الفرس الرضَّ  التَّداخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاعِ الشَّ
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الثَّالثةِ للنقل العصبيِّ 

 
 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 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 أواًل  -
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -

 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

 

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

 ,The Spinal Injuryّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث أذيّات النخاع الشوك -

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 
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 e HyperreflexiaHyperactivاشتداُد المنعكس الشوكي 

 

 Extended Reflex Sectorاتِّساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 

 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

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

its Sensory Axons 

 

ُس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 

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

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيُم القديمة 

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 

 ُخلقتِ المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ 

 

ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

 

وُح والنَّفُس.. َعطيَُّة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ   الرُّ

 

 خلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والَدالالت

 

 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 

اُء.. هذه  حــــــــــوَّ

 

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 لمصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عاما

 

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل

 
ةِ  ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ

 

ُة االختالف بين ُمطلَّقةٍ وأرملٍة ذواتَي عفاف ُة وِعلَّ  الِعدَّ

 
وجاتِ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ  ُد الزَّ  تعدُّ

 

 الثَّقُب األسوُد، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ 

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقرِّ

 

 القدُم الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 

اَء من ضلعِ آدَم، حقيقٌة أم أسطورٌة؟  خلُق حوَّ

 

فيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ   Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الضَّ

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

 

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

 

يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) 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 الوتريِّ في تدبير شلِل العصبِ الكعبريِّ 
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ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقرِّ

 

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

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الصِّ

 

 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 

، فيزيولوجيا جديدٌة   وكيُّ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِ الشَّ

 

، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   وكيُّ االشتداديُّ  nnovated PathophysiologyHyperreflex, Iالُمنعكسِ الشَّ

 

وكيُّ االشتداديُّ )  ةِ المنعكس (، الفيزيولوج1الُمنعكسِ الشَّ  ,Hyperreflexiaيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

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

rreflexResponse Hype -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 

وكيُّ االشتداديُّ )  ,Extended Hyperreflexساعِ ساحةِ العمل (، الفيزيولوجيا المرضيَُّة التِّ 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 2الرَّ  (، الفرضيَُّة الثَّ

 
اُء خلُق آدمَ وخ اَء، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribلُق حوَّ

 

اهُد والبصيرُة   Barr Body, The Witnessجسيُم بار، الشَّ

 
معنى  جدليَُّة المعنى والالَّ

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

 
 Mitosisاالنقساُم الخلويُّ الُمتساوي الـ 

ُة الصِّ  - بغيُّ الـ المادَّ ، الجسُم الصِّ بغيُّ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeبغيَّة، الصِّ

 

ًا مفيدٌة ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتمِّماُت الغذائيَُّة الـ   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنصِّ

 

ائمVitamin Dفيتامين د  بابِ الدَّ  ، ضمانُة الشَّ

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب  ، قليُلهُ مفيٌد.. وكثيُرهُ ضارٌّ جدَّ

 
 َوالمهنُة.. شهيٌد، من قصصِ البطولةِ والفداء

 

 الثَّقُب األسوُد والنَّجُم الَّذي هوى

 

 خلُق السَّماواتِ واألرضِ، فرضيَُّة الكوِن السَّديميِّ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 

 َكْشُف الَمسُتورِ.. َمَع االسِم تَكوُن البَِدايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ 

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

 
خرةِ الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الصَّ

 
نديِّ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 

اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ
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 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاتِ غيرِ الُملقَّحات الـ 

 
 Spermatogenesisإنتاُج النِّطاِف الـ 

 

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

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها 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 بُنيَّاتِها  وال أنفي عنها العدَل أحيانًا! حوَّ

 

 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعُم وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه

 

اَء حفُظ التَّكوين!  آلدَم فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 

 (: هََذياُن االقتصاد1هََذياُن المفاهيم )

 

 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(

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 الصِّ .. من بعِد السُّ  فيروُس كورونا الُمستجدُّ

 

يِل والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 

 كاَدتِ الَمرأُة أْن تَلَِد أخاهَا، قوٌل َصحيٌح لكْن بنكهٍَة َعربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 

 طفُل األنبوبِ، ليَس أفضَل الُممكنِ 

 

 الُحروُب العبثيَُّة.. َعذاٌب دائٌم أْم اِمتحاٌن ُمستداٌم؟

 

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

 

ُد َمفازًة ال محَض َقرارٍ! ئُب الُمنفرُد، حيَن يُصبُح التَّوحُّ  الذِّ

 

 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 

 وحُش فرانكنشتاين الجديُد.. القديُم نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديُد فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!

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

 

  سعاُة بريٍد حقيقيُّون.. ال هواُة ترحاٍل وهجرةٍ 

 

فاتِ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد  لوِك، َعيُنهُ َعلى الصِّ  (: مْن بَعِد السُّ

 

 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 اأُلْسطوَرُة الَحقِيَقُة الهَرَِمُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ 
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