د .ع َّمار ياسين منصور

إنتا ُج البُويضاتِ غير ِ المُل َّقحاتِ
Oocytogenesis
بداية أقولُ
بدايةًًأقولًً،تحويًالخليَّةًالمو ِّلدةًللبويضاتًِالـًًOogoniumفيًنواتِهاًعلىًالصِّبغيَّينًً.Xً&ًXهذانًالصِّبغيَّانً
يً
غيرًمتناظرين؛ًأحدهماًأكبرًوزناًجزيئيَّاًمنًاآلخرً.الصِّبغ ُّيًًXالعمالقًهوًماًأعتبرهًشخصيَّاًال ًِّ
يًالجنس َّ
صبغ َّ
َّ
األنثو َّ
ماًهوًإَّل ًصبغيً ًحام ٌل ًلألوَّلً،دونَ ًأنً
ي ًالـًً.Female Sexual Chromosomeوأ َّماًال َّثانيًالصَّغير ًف
تًِ،كماًوجميعًِالخالياًالجسميَّ ًةًِللمرأًةًِ،
يكونًَه َوًبالضَّرورةًِصبغيَّاًجنسيَّاًً.لذلكًيكونًتمثيلًالخالياًالمو ِّلدةًِللبويضا ً
بالرَّمزًِ*ًXXهوًأكثرًتطابقاًمعًواقعًِالحالً(حيثًيشيرًالرَّمزً*ًXإلىًالصِّبغ ِّيًالكبير)ً .
مالحظ ٌة ها َّمة:
يًفيًالبنيةًِوالوظيفةًِبينًًَالصِّبغيَّينًًX*ً&ًXم َّماًأغنىً
فًالجوهر ًِّ
ًسببًاَّلختال ًِ
فيًمقامًًآخ َرً،شرحتًًتفصيال
َ
عنًإعادةًِال َّشرحًِهاًهناً.ال ُّشروحًوغيرهاًكثيرًتجدونهاًمفصَّلةًًفيًفيديوًخاصًًعلىًالرَّاب ِطًال َّتاليً :
جسيمًبارًالـًً،Barr Bodyمفتاحًأحجيَّ ًةًِ ً
الخلق ِ
ً
َّ
ت
حا
ق
ل
م
ال
ر
غي
ت
ويضا
ب
ال
ج
إنتا
ُّ
ُ
ِ
ِ ِ ُ
فيًالمبيضينًالـًًOvariesوفيًالمرحلةًِالجنينيَّ ًةًِللجني ِنًاألنثىًالـًً،Female Fetusتبدأًالخالياًاأل ُّمًللبويضاتًِ
ي ًالواحدة ًمنه َّن ًأرب َع ًخاليا ًبناتً .
ي ً(المنصِّف) ًالـ ًً Meiosisلتعط ًَ
ً )XX*(ً Oogoniaانقسا َمها ًاَّلنشطار ًَّ
منهن ًوتبقى ًواحد ٌةً .تش ِّكل ًالخاليا ًالبنات ًال َّثالث ًال َّنافقات ًاألجسا َم ًالقطبيَّ ًَة ًالـ ًً ،Polar Bodies
ثالث ً ًَّ
تموتً ً ًٌ
يًالبويض ًَةًغي َرًالمل َّقحةًِالـًً .Oocyte
وتنفردًالرَّابعةًلتعط َ
ي ًً Xالعمالق ً(ورمزه ً*ً )X
تحوي ًكلُّ ًبويضة ًغير ِ ًمل َّقحة ًفي ًنواتِها ًعلى ًواحد ًمن ًالصِّبغيَّين ًX؛ ًإ َّما ًالصِّبغ َّ
ي ًً Xالصَّغيرً .فتكون ًاألولىًبويضة ًغي َر ًمل َّقحة ًأنثى ًالـًً،Female Oocyteوتكون ًال َّثانية ًبويضةً
وإ َّماًالصِّبغ ًَّ
غي َرًمل َّقحةًمذ َّكرةًًالـًً.Male Oocyteلكنًكيفَ ًيكونًذلك؟ًمنًهيًالباقية؟ًومنًه َّنًال َّنافقات؟ ً
شاه ِدًال َّتفصي َلًفيًالفيديوًعلىًال َّتاليً :
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
هوًالقانونًاإلله ُّيًالحاكمًلفطرةًِالخليَّةًِمنًيقرِّرًفيًهذاًالمقا ِمً،وهوًمنًيحكمًهاًهناً.وأ َّماًمخلوقاتًهللاًِال َّناطقونً
فنسبوهاًجهال ًمنهمًوغطرسة ًإلىًقانو ِن ًالصِّدفةِ ًوالعشوائيَّةًِ.فقالواًجازمينً،أ ِن ًالعشوائيَّة ًهيًمنًتختار ًتل َكً
الفائزةًَ،وهيًمنًتحكم ًعلىًالباقياتِ ًال َّثالثِ ًبالموتِ ًوظيفيَّاً.وعليهًِ،يكون ًنصيب ًالمرأةِ ًمنًالبويضاتِ َّ
ًالذكورًِ
ومنًالبويضاتًِاإلناثًِعطيَّ َةًالعشوائيَّةًِوقانو ِنًالصِّدفةًَِّلًغيرً .
َ
ْ
يً
ً،والثالثًالباقياتًِلدورًِاألجسا ِمًالقطبيَّةً.كماًويمكن
فقدًتختارًالصِّدفةًخليَّةًبنتاًأنثىًلدورًِالبويضةِ
ًلهاًأنًتصطف َ
الخليَّ َةًالبنتَ َّ
ًالذك َرًلدورًِالبطولةًِ،والباقياتًِال َّث َ
الثًلألدوارًال َّثانويَّةً.فالعشوائيَّةًهيًالحاكمةًهناً،فكيفَ ًلناًأنًنقرًَّ
ًاإلناثً ،وتميل ًك َّل ًالمي ِل ًإلى ًالخاليا ُّ
َ
كور ِ ً
ًالذ ً
عينا ًبخياراتِهاً .والعشوائيَّة ًذاتهاً ،قد ًتفضِّل ًفي ًمقام

فيًمقامًآخرً.لذلكً،يختلفًنصيبًالمرأةًِمنًالبويضاتًِغيرًِالمل َّقحاتًِاإلناثًِوتلك ُّ
ًَالذكورًِتبعاًلمزاجيَّةًِالصِّدفةًِ
والعشوائيَّةً .
إذاًً ،تولد ًاألنثىًوهيًتختزن ًفيًمبيضيهاًكام َل ًنصيبِهاًمنًالبويضاتِ ًغير ِ ًالمل َّقحاتً .يكونً ًالصِّبغ ُّي ًالجنس ُّيً
ضه َّنً ،فيكتس ْبنَ ًاألنوث ًَة ًجنساًً .بينماً،تكتفيًالباقيات ًبالصِّبغ ِّي ًً Xالصَّغيرًِ
األنثويُّ ً(الصِّبغ ُّي ًً Xالكبير)ًأسيرا ًلبع ِ
(وهوًبالمناسبةًِصبغيًحاملًٌغيرًجنسي)ً،فتكون ُّ
ًالذكورةًله َّنًعطيَّةًً.وهناًيكمنًًالجديدًًفيماًأ ًَّدعيً .
إذاً،البويضاتًًغيرًًمتطابقاتًًجينًيَّاًً ً:
ُّ
َّ
؛ًفهنًالبويضاتًالذكورً .
صغيرً(الصِّبغيً)X
يًًXال ًَّ
بعض ًه ًَّنًيحملنَ ًالصِّبغ َّ
ضلعًِآد َم؛ًفه َّنًالبويضاتًاإلناثً .
يًًXالعمالقً(الصِّبغ ًُّ
وبعضًه ًَّنًيحملنَ ًالصِّبغ َّ
ي*ً،)Xحيثًيشيرًرمزًً(*)ًإلىً ِ
وهذاًماًأناديًبهًِشخصيَّاً .
ف ًً ،Spermatozoidsنصفًهاً(ً )Yواآلخرً ً(ً.)Xبالمقاب ًِلً،تقتصدًً
يقذفً ًال ًَّرجلً ًرح ًَم ًالمرأًةِ ًبكمً ًهائلً ًمنًالًُّنط ًِ
يًبويضةًً..بويضةًً.وهذهًاألخيرةً،إ ًَّماًأنًتكونَ ًبويضةًًذكراً (ً)Xوإ ًَّماًبويضةًً
فيًطرح ًِمخزوًن ِهاًالمبيض ًِّ
ً
المرأةًً
إَّلًأنًتكونًًَجنيناًأنثىً.
إَّلًأنًتكونًًَجنيناًذكراً.كماًَّلًيمكنًللبويض ًةًِ(*ً َّ ً)X
أنثىً(*ًَّ.)Xلًيمكنًللبويض ًةًِ(ً َّ ً)X
بًِ،
الموافق ًِلهاًالًُّنطف ًةِ ً(ً )Yأوًالًُّنطف ًةِ ً(ً )Xعلىًالًَّترتي ً
ً
كً
شري ًِ
تِ ًالبويضةً ً(ً )Xأو ًالبويضةً ً(*ً )Xبال ًَّ
صادفًَ ًوالتق ً
َّ
َّ
وإَّلًاحتجبتاً .
منحتاًالحياًةًَجنيناًذكراًأوًأنثىًعلىًالًترتيبًأيضاً ً،
فصلًًالقولً ،
ًالبويضةًً َّ
الذكرًً(ً،)Xإ ًَّماًأنًتكونًجنيناًذكراًأوًَّلًتكونً .
بالمقابلً،البويضةًًاألنثىً(*ً،)Xإ ًَّماًأنًتكونًجنيناًأنثىًأوًَّلًتكونً .
ًجنسًولي ِدهاًًً ً
شاه ِدًالفيديوًال َّتاليًًً:األ ُّمًتقرِّر
َ
ً ..............................................................................................

فيًسياقاتًأخرىً،أنصحًبقراءةًِالمقاَّلتًِال َّتاليةً :
ً-

كًالعلويًِّ،الفيزيولوجياًالمرضيَّةًلألعراضًِوالعالماتًِالسَّريريَّةًِ ً
أذيَّاتًالعصبو ِنًالمح ِّر ِ

ًً-

هلًيفيدًال َّتداخلًالجراح ُّيًالفوريُّ ًفيًأذيَّاتًِالنخاعًِال َّشوك ِّيًوذي ِلًالفرسًالر َّ
ضيَّةِ؟ ً
النقلًالعصب ّيً،بينًمفهومًقاصرًوجديدًحاضر ً
ً The Neural Conduction.. Personal View vs. International View
فيًالنقلًالعصبيً،موجاتًالضَّغ ِطًالعاملةًً Action Pressure Waves

Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology

ً
ً

فيًالنقلًالعصبيً،كموناتًالعملًً Action Potentials
وظيفةًكموناتًِالعملًوالتيَّاراتًِالكهربائيَّةًِالعاملة ً

ً
فيًالنقلًالعصبيً،التيَّاراتًالكهربائيةًالعاملة ً Action Electrical Currents
ً
يً
األطوارًالًَّثالثةًِللنقلًالعصب ًِّ
ً
المستقبالتًالحسيّةً،عبقريّةًالخلقًوجمالًالمخلوق ً
ً
النقلًفيًالمشابكًالعصبيّةًً The Neural Conduction in the Synapses
ً-

عقدةًرانفييهً،ضابطةًاإليقاعًً The Node of Ranvier, The Equalizer
وظائفًعقدةًِرانفيهًً The Functions of Node of Ranvier
وظائفًعقدةًِرانفيهً،الوظيفةًاألولىًفيًضب ِطًمعاييرًالموجةًِالعامل ًةِ ً
وظائفًعقدةًِرانفيهً،الوظيفةًال َّثانيةًفيًضب ِطًمسارًالموجةًِالعامل ًةِ ً
وظائفًعقدةًِرانفيهً،الوظيفةًال َّثالثةًفيًتولي ِدًكموناتًِالعمل ً

ً-

فيًفقهًاألعصابً،األلمًأوَّلًً The Pain is First
فيًفقهًاألعصابً،الشكلً..الضرورةًً The Philosophy of Form
تخطيطًاألعصابًالكهربائيً،بينًالحقيقيًوالموهوم

الصدمةًالنخاعيّةً(مفهومًجديد)ً)The Spinal Shock (Innovated Conception

-

ٌ
ّةً،بحثًفيًآلياتًالحدوثً The Spinal
أذيّاتًالنخاعًالشوك ّيً،األعراضًوالعالماتًالسريري
ً Injury, The Symptomatology
الرّمعًClonus
اشتدادًالمنعكسًالشوكيًHyperactive Hyperreflexia
ا ِّتساعًباحةًِالمنعكسًالشوكيًاَّلشتداديًExtended Reflex Sector

اَّلستجابةًثنائيةًالجانبًللمنعكسًالشوكيًاَّلشتداديًً Bilateral Responses
اَّلستجابةًالحركيَّةًالعديدةًللمنعكسًالشوكيًMultiple Responses

-

ّ
ّةًللعصبًالمحيطيً..ويعفًعنًمحاورهًالح ّسيّة ً
التن ّكسًالفاليريً،يهاجمًالمحاورًالعصبيّةًالحركي
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and
Conserves its Sensory Axons
ال َّت ُّ
نكسًالفاليريً،رؤي ٌةًجديد ٌةً)Wallerian Degeneration (Innovated View

ال َّتج ُّددًالعصب ُّيً،رؤي ٌةًجديد ٌةً)ً Neural Regeneration (Innovated View
المنعكساتًالشوكيَّةً،المفاهيمًالقديمةًً Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
المنعكساتًال َّشوكيَّةً،تحديثًالمفاهيمًSpinal Reflexes, Innovated Conception

-

خلقتًِالمرأةًمنًضلعًالرّجلً،رائعةًاإليحاءًالفلسف ّيًوالمجازًِالعلم ّيً
سًوليدهاً،والرّجلًي ّدعي!
المرأةًتقرِّرًجن َ
صنيعةًمخلوقً
الرُّ وحًوال َّنفسً..عَطيَّةًخالقًو َ
َّ
خلقًالسَّماواتًِواألرضًِأكبرًمنًخلقًِالناسً..فيًالمراميًوالدََّلَّلت
ضلعًًآد َمً،وجهانًلصورةًِاإلنسانً.
ت َّفاحةًآدمًو ِ
حــــــــــوَّاءً..هذه
سفينةًنوحً،طوقًنجاةًَّلًمعرا َجًخالص ً
فًعام
المصباحًالكهربائيً،بينًال َّتجري ِدًوال َّتنفيذًرحلةًأل ِ
هكذاًتك ّلمًابراهيمًالخليلً ً
فقهًالحضاراتًِ،بينًق َّوةًِالفكرًِوفكرًِالق َّوًةِ
ال ِع َّدةًو ِع َّلةًاَّلختالفًبينًمطًَّلقةًوأرملةًذواتَيًعفاف ً
تع ُّدد َّ
ًالزوجاتًِوملكًاليمينً..المنسوخًاآلجلً
طً
ال َّثقبًاألسودً،وفرضيَّةًال َّنج ِمًالسَّاق ًِ
جسيمًبارً،مفتاحًأحجيَّةًِالخلقًِ ً
ٌ
ًأمًبنتً،األ ُّمًتقرِّر!
صبي
القدمًالهابطةً،حال ٌةًسريريَّ ًٌة
خلقًحوَّا َءًمنًضلعًِآد َمً،حقيق ٌةًأمًأسطور ٌة؟
شللًالضَّفيرةًِالعضديَّةًِالوَّلديًًُّ Obstetrical Brachial Plexus Palsy
ضيَّةًلألعصابًِالمحيطيَّ ًةًِ(ً)1ال َّتشريحًالوصف ُّيًوالوظيف ًُّ
ي
األذيَّاتًال َّر ًَّ
األذيَّاتًال َّر َّ
ضيَّةًلألعصابًِالمحيطيَّ ًةًِ(ً)2تقييمًاألذيَّةًِالعصبيَّ ًةِ
األذيَّاتًال َّر َّ
ضيَّةًلألعصابًِالمحيطيَّ ًةًِ(ً)3ال َّتدبيرًواإلصالحًالجراح ًُّ
ي
األذيَّاتًال َّر َّ
ضيَّةًلألعصابًِالمحيطيَّ ًةًِ(ً)4تصنيفًاألذيَّةًِالعصبيَّ ًةِ
قوسًالعضلةًِالكابَّةًِالمدوَّرةًًِ Pronator Teres Muscle Arcade
شبيهًربا ِطًً Struthers- like Ligamentً...Struthers

عمليَّاتًال َّنق ِلًالوتريًِّفيًتدبيرًشل ِلًالعصبًِالكعبريًِّTendon Transfers for Radial Palsy

)ً Who Decides the Sex of Coming Baby? (Concise
ًجنسًالوليدً(مختصرٌ)
منًيقرِّر
َ
ًالذكا ِءً..زادًمسافر َّ
ثالوث َّ
ٌ
تِ ً
ً..بحثًفيًالصِّفاتًِوالمآَّل ً
!ًالذكاءًالفطريُّ ً،اإلنسان ُّيً،واَّلصطناع ُّي
ً
المعادَّلتًالصِّفريَّةً..الحداثةً،مالهاًوماًعليها
متالزمةًالعصبًبينًالعظامًالخلفيًPosterior Interosseous Nerve Syndrome
يً،فيزيولوجياًجديد ٌةًSpinal Reflex, Innovated Physiology
ًالمنعكسًِال َّشوك ُّ

ً-

يًاَّلشتداديُّ ً،فيًالفيزيولوجياًالمرضيَّةً Hyperreflex, Innovated
ًالمنعكسًِال َّشوك ُّ
ً Pathophysiology
يًاَّلشتداديُّ ً(ً،)1الفيزيولوجياًالمرضيَّةًلق َّوةًِالمنعكسً Hyperreflexia,
ًالمنعكسًِال َّشوك ُّ
ً Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ًالمنعكسًِال َّشوك ُّيًاَّلشتداديُّ ً(ً،)2الفيزيولوجياًالمرضيَّةًلالستجابةًِثنائيَّةًِالجانبًِللمنعكسً
Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral- Response Hyperreflex
يًاَّلشتداديُّ ً(ً،)3الفيزيولوجياًالمرضيَّةًَّل ِّتساعًِساحةًِالعملً Extended
المنعكسًال َّشوك ُّ
Hyperreflex, Pathophysiology

المنعكسًال َّشوك ُّيًاَّلشتداديُّ ً(ً،)4الفيزيولوجياًالمرضيَّةًللمنعكسًِعدي ِدًاإلستجابةًِالحركيَّةًِ
ً Hyperreflexia, Pathophysiology of Multi-Response hyperreflex
الرَّمعً(ً،)1الفرضيَّةًاألولىًفيًالفيزيولوجياًالمرضيَّ ًةِ ً
ً
الرَّمعً(ً،)2الفرضيَّةًال َّثانيةًفيًالفيزيولوجياًالمرضيَّ ًةِ ً
خلقًآد َمًوخلقًحوَّا َءً،ومنًضل ِعهًكانتًحوَّاءًAdam & Eve, Adam's Rib

جسيمًبارً،ال َّشاهدًوالبصيرةًً Barr Body, The Witness
َّ
ًالمعنىًوالالمعنى ً
جدليَّة
ال َّتدبيرًالجراح ُّيًللي ِدًالمخلبيَّةً)ً Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
اَّلنقسامًالخلويُّ ًالمتساويًالـًMitosis
المت ِّمماتًالغذائيَّةًالـًً،Nutritional Supplementsهلًهيًح َّقاًمفيد ٌةًألجسامنا؟ ً

-

اَّلنقسامًالخلويُّ ًالمنصِّفًالـًMeiosis

فيتامينًدًً،Vitamin Dضمانةًال َّشبابًِال َّدائم ً
فيتامينًبً،Vitamin B6ً6قليلهًمفي ٌدً..وكثيرهًضارًج َّداً ً
ً

َوالمهنةً..شهي ٌدً،منًقصصًِالبطولةًِوالفداء
ال َّثقبًاألسودًوال َّنجمًا َّلذيًهوى
خلقًالسَّماواتًِواألرضًِ،فرضيَّةًالكو ِنًالسَّديم ِّيًالم َّتص ًِل ً
الجواريًالك َّنسًالـًً Circulating Sweepers

صمًالمجتمعً..لمنًتتج َّملينًهيفاء؟ ً
عندماًينف ِ
ال َّتصنيع َّ
ًالذاتيًلمفص ِلًالمرفقًًِ Elbow Auto- Arthroplasty
ً
ال ُّطوفانًاألخيرً،طوفانًبالًسفين ًةِ
َك ْشفًال َمستورَِ ً..م َعًاَّلس ِمًتَكونًالبِدَايةً،فتَكونًالهَويَّةًخَ اتِم َةًال ِحكاي ًةِ ً
مجتمعًاإلنسان!ًأه َوًاجتماعًفطرةً،أ ِمًاجتماعًضرورةً،أمًاِجتماعًمصلحة؟ ً
عظمًالصَّخرةًِالهوائ ُّيًً Pneumatic Petrous
خلعًٌوَّلديًثنائ ُّيًالجانبًِللعصبِ َّ
ًالزنديًِّCongenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
حقيقتانًَّلًتقبلًبه َّنًحوَّاءً ً
-

إنتاجًالبويضاتًِغيرًِالمل َّقحاتًالـًً Oocytogenesis
فً
إنتاجًال ِّنطا ًِ
ً

ً
ً 2020/12/4

