د .ع َّمــار ياسين منصور

المغنيزيوم ()2
معلوماتٌ ال غنى عنها

ُ
حديث اليوم هو عن فوائ ِد المغنيزيوم وهي بالمناسبة كثير ٌة وها َّمة ،باإلضافةِ إلى معلوماتٍ أخرى ال غنى عن
ذكرها في هكذا مقام.
فالمغنيزيوم ضروري لبنا ِء العظا ِم ،هو يثبِّ ُط إفراز هرمون جاراتِ ال َّدرق ِ الـ ،PTH
ويح ِّف ُز على إطالق ِ هرمو ِن الكالسيتونين الـ  Calcitoninالباني للعظام.
المغنيزيو ُم ضروري لعم ِل األعصاب.
هو يساع ُد على تنظيم مستوياتِ سكر الدم ،كما ويساعد على ضب ِط ضغط ال َّدم.
لهُ تأثي ٌر محسوسٌ في تعديل حموضة المعدة وفي مكافحةِ اإلمساك.
َّ
لكن من األه ِّم في نظري ،هو دو ُره ُ في بنا ِء العضالتِ وتقويتِها.
فالمغنيزيوم يح ِّف ُز انتاج البروتيناتِ الضَّروريَّةِ لعمليَّةِ بنا ِء الكتلةِ العضليَّة ،هذا من جهة.
ومن جهةٍ أخرى ،هو يح ِّف ُز انتاج وحداتِ ال َّطاقةِ الضَّروريَّةِ لعم ِل هذهِ العضالتِ .كما ولعم ِل جميع ِ الخاليا الحيَّة
في الجسم .إذ ًا هو يبني العضالتِ ويم َّدها بطاقةِ العمل في الوقتِ نفسه .وهذا مهم لمن يهتم ببنا ِء جس ِمهِ وعضالتِه.
نقصُ المغنيزيوم في الجسم يسبِّبُ ال َّتعب ،ال َّتقلصاتِ العضليَّة ،ال َّ
ي ،وحسَّ ال َّتنميل.
ضعف العضل َّ
مصادره :األفوكادو ،الشوكوال ال َّسوداء ،األغذية الغنية باأللياف ،الحبوب الكاملة ،البقوليات ،الخضروات (القرع،
َّ
الزهرة ،الخضار ذوات األوراق الخضراء كالخسِّ ) البذور ،المك َّسرات كاللوز.
الجرعة المسمو ُح بها هي وسطيَّ ًا  300مع/اليوم عند اإلناث ،و 400مع/اليوم عند الذكور.
ال توجد سميَّ ٌة للمغنيزيوم إذا اعتمدنا مصادره ُ ال َّطبيعيَّة .لكن ق ْد تظهر بعضُ األعراض ِ الجانبيَّة ل ُمستحضرات ِهِ
الصِّناعيَّة .وهي في مجملِها أعراضٌ هضميَّ ٌة من انزعاج معدي ،غثيان ،إقياء ،إسهال.
مالحظة هامة :لوحظ أ َّن تناول المغنيزيوم مفي ٌد في تدبير ِ األمراض الكبدية ال َّشديدة .إذ تنخفضُ معهُ نسبة الوفيَّاتِ
ف تقريب ًا في هذهِ المجموعةِ من المرضى.
إلى ال ِّنص ِ
لمشاهدةِ الفيديو ،انقر على الرَّب ِط أدناه
..........................................................................................................................................
في سياقاتٍ أخرى ،أنص ُح بقراءةِ المقاالتِ التَّالية:
-

أذي ُ
ك العلويِّ ،الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة لألعراض ِ والعالماتِ السَّريريَّةِ
َّات العصبو ِن ال ُمح ِّر ِ

-

هل يفي ُد ال َّتداخ ُل الجراحي الفوري في أذيَّاتِ النخاع ِ ال َّشوك ِّي وذي ِل الفرس الر َّ
ضيَّةِ؟
النقل العصب ّي ،بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
ُ
ط العاملة Action Pressure Waves
في النقل العصبي،
موجات الضَّغ ِ

ُ
كمونات العمل Action Potentials
في النقل العصبي،
وظيف ُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة
في النقل العصبي ،التي ُ
َّارات الكهربائية العاملة Action Electrical Currents
ي
األطوا ُر ال َّثالثةِ للنقل العصب ِّ
المستقبالت الحسيّة ،عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

النقل في المشابك العصبيّة The Neural Conduction in the Synapses

-

عقدة رانفييه ،ضابطة اإليقاع The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفُ عقدةِ رانفيه The Functions of Node of Ranvier

وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة األولى في ضب ِط معايير الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثانية في ضب ِط مسار الموجةِ العاملةِ
وظائفُ عقدةِ رانفيه ،الوظيف ُة ال َّثالث ُة في تولي ِد كموناتِ العمل
-

في فقه األعصاب ،األلم أو ً
ال The Pain is First
في فقه األعصاب ،الشكل ..الضرورة The Philosophy of Form

تخطيط األعصاب الكهربائي ،بين الحقيقي والموهوم

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

أذيّات النخاع الشوك ّي ،األعراض والعالمات السريريّةٌ ،
بحث في آليات الحدوث The Spinal Injury,
The Symptomatology
الرّمع Clonus
اشتدا ُد المنعكس الشوكي Hyperactive Hyperreflexia
ا ِّتسا ُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي Extended Reflex Sector
االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي Bilateral Responses
االستجاب ُة الحركيَّ ُة العديدة للمنعكس الشوكي Multiple Responses

-

ّ
ويعف عن محاوره الح ّسيّة
التن ّكس الفاليري ،يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي..
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves
its Sensory Axons
ال َّتنكسُ الفاليري ،رؤي ٌة جديد ٌة )Wallerian Degeneration (Innovated View
ال َّتجد ُد العصبي ،رؤي ٌة جديد ٌة )Neural Regeneration (Innovated View

ُ
المنعكسات الشوكيَّ ُة ،المفاهي ُم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
ُ
ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسات ال َّشوكيَّ ُة،
ي
ُخلقتِ المرأ ُة من ضلع الرّجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّي والمجاز ِ العلم ّ
المرأ ُة تق ِّر ُر جنس وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
-

الرو ُح وال َّنفسُ  ..عطيَّ ُة خالق ٍ وصنيع ُة مخلوق ٍ
خل ُق السَّماواتِ واألرض ِ أكب ُر من خلق ِ ال َّناس ..في المرامي والدالالت
ضل ُع آدم ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم و ِ

-

حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معراج خالص
ف عام
المصباح الكهربائي ،بين ال َّتجري ِد وال َّتنفيذ رحلة أل ِ
هكذا تك ّلم ابراهي ُم الخليل
فقهُ الحضاراتِ ،بين ق َّوةِ الفكر ِ وفكر ِ الق َّوةِ
ال ِع َّد ُة و ِع َّل ُة االختالف بين ُمط َّلق ٍة وأرمل ٍة ذواتي عفاف
تعد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجاتِ ومل ُك اليمين..
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّ ُة ال َّنج ِم السَّاق ِط

-

جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّةِ الخلق ِ
صبي أم ٌ
بنت ،األم ُتق ِّررُ!
القد ُم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
خل ُق حوَّاء من ضلع ِ آدم ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟

شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالدي Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشري ُح الوصفي والوظيفي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )2تقيي ُم األذيَّةِ العصبيَّةِ
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )3ال َّتدبي ُر واإلصال ُح الجراحي
األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )4تصنيفُ األذيَّةِ العصبيَّةِ
قوسُ العضلةِ الكابَّةِ ال ُمدوَّرةِ Pronator Teres Muscle Arcade
ط Struthers- like Ligament ...Struthers
شبيهُ ربا ِ

عملي ُ
ي Tendon Transfers for Radial Palsy
ي في تدبير شل ِل العصبِ الكعبر ِّ
َّات ال َّنق ِل الوتر ِّ
)Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise

-

من يُق ِّر ُر جنس الوليد ( ُمختصرٌ)
الذكا ِء ..زا ُد مسافرٍ! َّ
ثالوث َّ
الذكا ُء الفطري ،اإلنساني ،واالصطناعيٌ ..
ُ
بحث في الصِّفاتِ والمآالتِ
ُ
المعادالت الصِّفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها

متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ال ُمنعكس ِ ال َّشوكي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated Pathophysiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة لق َّوةِ المنعكس Hyperreflexia,
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ال ُمنعكس ِ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس

Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
ال ُمنعكسُ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)3الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة ال ِّتساع ِ ساحةِ العمل Extended Hyperreflex,
Pathophysiology

ال ُمنعكسُ ال َّشوكي االشتدادي ( ،)4الفيزيولوجيا المرضيَّ ُة للمنعكس ِ عدي ِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ

Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex

الرَّمع ( ،)1الفرضيَّ ُة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ
الرَّمع ( ،)2الفرضيَّ ُة ال َّثانية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ

خل ُق آدم وخل ُ
ق حوَّاء ،ومن ضل ِعه كانت حوَّا ُء Adam & Eve, Adam's Rib
جسي ُم بار ،ال َّشاه ُد والبصير ُة Barr Body, The Witness

-

جدليَّ ُة المعنى َّ
والالمعنى
ال َّتدبي ُر الجراحي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
االنقسا ُم الخلوي ال ُمتساوي الـ Mitosis

ال ُمت ِّم ُ
مات الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيد ٌة ألجسامنا؟
االنقسام الخلوي ال ُمنصِّف الـ Meiosis

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِ ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفي ٌد ..وكثي ُره ُ ضار ج َّد ًا
-

والمهن ُة ..شهي ٌد ،من قصص ِ البطولةِ والفداء
ال َّثقبُ األسو ُد وال َّنج ُم ا َّلذي هوى
خل ُق السَّماواتِ واألرضِ ،فرضيَّ ُة الكو ِن السَّديم ِّي ال ُم َّتص ِل
الجواري ال ُك َّنسُ الـ Circulating Sweepers

-

ص ُم المجتمعُ ..لمن تتج َّملين هيفا ُء؟
عندما ينف ِ

ال َّتصني ُع َّ
الذاتي لمفص ِل المرفق ِ Elbow Auto- Arthroplasty
-

-

الطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينةِ
ك ْشفُ المس ُتورِ ..مع االس ِم تكونُ البِداي ُة ،فتكونُ الهويَّ ُة خاتِمة ال ِحكايةِ
ُمجتم ُع اإلنسان! أهو اجتما ُع فطرة ،أ ِم اجتما ُع ضرورة ،أم اِجتما ُع مصلح ٍة؟
عظ ُم الصَّخرةِ الهوائي Pneumatic Petrous
خل ٌع والدي ُثنائي الجانبِ للعصبِ َّ
ي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
الزند ِّ
حقيقتان ال تقب ُل به َُّن حوَّا ُء

إنتا ُج البُويضاتِ غير ِ ال ُمل َّقحات الـ Oocytogenesis
ف الـ Spermatogenesis
إنتا ُج ال ِّنطا ِ

أم البنات ،حقيق ٌة هي أ ْم هي محضُ ُترَّهات؟!
أم البنين! حقيق ٌة لطالما ظنن ُتها من هفواتِ األوَّلين
ت وقليل بنين
ّغ ّلب ُة البنات ،حوَّا ُء هذهِ تل ِ ُد كثير بنا ٍ
غلب ُة البنين ،حوَّا ُء هذهِ تل ِ ُد كثير بنين وقليل بنات
وال أنفي عنها العدل أحيان ًا! حوَّا ُء هذه يكاف ُئ عدي ُد بنيها عديد بُنيَّاتِها
-

المغنيزيوم با ٍن للعظا ِم! يدع ُم وظيفة الكالسيوم ،وال يطي ُق مشاركته
آلدم فع ُل ال َّتمكين ،ولحوَّاء حف ُ
ظ ال َّتكوين!
هذيانُ المفاهيم ( :)1هذيانُ االقتصاد
ٌ
معلومات ال غنى عنها
المغنيزيوم (،)2

2020/1/3

