د .ع َّمار ياسين منصور

إنتا ُج ال ِّنطاف
Spermatogenesis
تبدأ الحكاي ُة عند الرَّج ِل بخليَّةٍ واحدةٍ يميُّزها َّ
ي ( .)XYتنقسم هذه الخليَّ ُة الجنسيَّ ًا Mitosis
الزو ُج الصِّبغ ُّي الجنس ُّ

ي مماثالتٍ لها وف َق متواليَّةٍ عدديَّةٍ ،فتكون منهُ َّن العلق ُة ومن ث َّم تكونُ المضغ ُة .تتماث ُل جمي ُع الخاليا
لتعط َ
ً
صها الوظيف ِّي .بعضٌ منها سيختصُّ الحقا بتشكي ِل الحيواناتِ المنويَّةِ
في تكوينها المورث ِّي ،وتختلفُ فقط بتخصُّ ِ
ف الـ .Spermatogonia
طا
في الخصيتين؛ وأعني هُنا الخاليا المو ِّلدةَ لل ِّن ِ

ي أرب َع
ففي زم ِن البلوغِ ،تنقس ُم الخليَّ ُة األ ُّم للحيواناتِ المنويَّة الـ  Spermatogoniumانشطاريَّ ًا  Meiosisلتعط َ
ي للخليَّةِ األ ِّم .تحتف ُظ اثنتان منه َُّن
خاليا بناتٍ الـ  4 Daughter Cellsتتوازعنَ فيما بينهُ َّن المخزونَ الوراث َّ
صبغ ِّي الجنس ِّي َّ
ث على ما ي َّدعون .وأ َّما أنا شخصيَّاً،
ي ( )Xالمؤ َّن َ
ي ( ،)Yوتأخ ُذ االثنتان الباقيتان ال ِّ
الذكر ِّ
بال ِّ
صبغ َّ
)
1
(
فأنفي عنهُ تل َك الصِّف َة وأقو ُل بحياديتِه .
لمشاهدةِ ال َّتفصيل ،انقر على ال َّراب ِط أدناه:

إذ ًا ،ال ِّنطافُ غي ُر ُمتماثالتٍ جينيَّ ًا:
ي ( ،)Yأي ه َُّن ن ِ ٌ
َّ
طاف ذكو ٌر الـ .Male Spermatozoids
ن ِص ُفهُ َّن ي
ختزن الصِّبغ َّ
ي ( ،)Xفه َُّن ن ِ ٌ
َّ
طاف إناث الـ .Female Spermatozoids
وال ِّنصفُ اآلخ ُر
يختزن الصِّبغ َّ
ً
َّ
وهذا ُمتف ٌق عليهِ عالميَّا ،وأنا ال أخر ُج عن هكذا إجماع.
...........................................................................
ي  Yفي خليَّةِ الرَّجل صبغيَّ ًا حام ً
ال نافي ًا عنهُ في الوقتِ نف ِسهِ صف َة الجنسيَّةِ .كذا هو
ي  Xشري َك ال ِّ
( )1شخصيَّ ًا ،أعتب ُر الصِّبغ َّ
صبغ ِّ
ً
ي  Xالعمالق ِ هو صبغ ٌّي حام ٌل ال صف َة جنسيَّة له .وتفصي ُل القو ِل
الحا ُل في خليَّةِ المرأة ،فالصِّبغ ُّي  Xالصَّغي ُر شري ُك الصِّبغ ِّ
تجدوه ُ واضح ًا في مقا ٍل وفيديو خاصَّين على ال َّراب ِط ال َّتالي :جُسي ُم بارُ ،مفتا ُح أحجيَّةِ الخلق

في سياقاتٍ أخرى ،أنص ُح بقراءةِ المقاالتِ ال َّتالية:
-

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

-

هل يفي ُد ال َّتداخ ُل الجراح ُّي الفوريُّ 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
الرّمع Clonus

Injury, The Symptomatology

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 َّت ُّ
نكسُ الفاليري ،رؤي ٌة جديد ٌة )Wallerian Degeneration (Innovated View
ي ،رؤي ٌة جديد ٌة )Neural Regeneration (Innovated View
ال َّتج ُّد ُد العصب ُّ

ُ
المنعكسات الشوكيَّ ُة ،المفاهي ُم القديمة Spinal Reflexes, Ancient Conceptions
ُ
ُ
تحديث المفاهيم Spinal Reflexes, Innovated Conception
المنعكسات ال َّشوكيَّ ُة،

-

ُخلقتِ المرأ ُة من ضلع الرّجل ،رائع ُة اإليحاء الفلسف ّي والمجاز ِ العلم ّي
س وليدها ،والرّجل ي ّدعي!
المرأ ُة تق ِّر ُر جن َ
الرُّ و ُح وال َّنفسُ  ..عَطيَّ ُة خالق ٍ و َ
صنيع ُة مخلوق ٍ
خل ُق السَّماواتِ واألرض ِ أكب ُر من خلق ِ ال َّناس ..في المرامي والدَالالت
ضل ُع آد َم ،وجهان لصورةِ اإلنسان.
ُت َّفاحة آدم و ِ
حــــــــــوَّا ُء ..هذه
سفين ُة نوح ،طوق نجاة ال معرا َج 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 َّلقةٍ وأرملةٍ ذواتَي عفاف

-

تع ُّد ُد َّ
ُ
المنسوخ اآلج ُل
الزوجاتِ ومل ُك اليمين..
ُ
َّ
ال َّثقبُ األسودُ ،وفرضيَّة النج ِم السَّاق ِط
جُسي ُم بار ،مفتا ُح أحجيَّةِ الخلق ِ
صب ٌّي أم ٌ
بنت ،األ ُّم ُتق ِّررُ!
القد ُم الهابطة ،حال ٌة سريريَّ ٌة
خل ُق حوَّا َء من ضلع ِ آد َم ،حقيق ٌة أم أسطور ٌة؟
شل ُل الضَّفيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ Obstetrical Brachial Plexus Palsy

األذي ُ
َّات ال َّر َّ
ضيَّ ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ ( )1ال َّتشري ُح الوصف ُّي والوظيف ُّي
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 الجراح ُّي
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

-

جنس الوليد ( ُمختصرٌ)
من يُق ِّر ُر
َ
الذكا ِء ..زا ُد مسافرٍ! َّ
ثالوث َّ
الذكا ُء الفطريُّ  ،اإلنسان ُّي ،واالصطناع ُّيٌ ..
ُ
بحث في الصِّفاتِ والمآالتِ
ُ
المعادالت الصِّفريَّ ُة ..الحداث ُة ،مالها وما عليها
متالزمة العصب بين العظام الخلفي Posterior Interosseous Nerve Syndrome
ي ،فيزيولوجيا جديد ٌة Spinal Reflex, Innovated Physiology
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
ي االشتداديُّ  ،في الفيزيولوجيا المرضيَّة Hyperreflex, Innovated
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology
ي االشتداديُّ ( ،)1الفيزيولوجيا المرضيَّة لق َّوةِ المنعكس Hyperreflexia,
ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّ
Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex

ال ُمنعكس ِ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)2الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابةِ ثنائيَّةِ الجانبِ للمنعكس

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

ال ُمنعكسُ ال َّشوك ُّي االشتداديُّ ( ،)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 آد َم وخل ُ
ق حوَّا َء ،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
ي للي ِد المخلبيَّة )Surgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation
ال َّتدبي ُر الجراح ُّ
االنقسا ُم الخلويُّ ال ُمتساوي الـ Mitosis
ال ُمت ِّم ُ
مات الغذائيَّ ُة الـ  ،Nutritional Supplementsهل هي ح َّق ًا مفيد ٌة ألجسامنا؟
االنقسام الخلويُّ ال ُمنصِّف الـ Meiosis

-

فيتامين د  ،Vitamin Dضمان ُة ال َّشبابِ ال َّدائم
فيتامين ب ،Vitamin B6 6قلي ُلهُ مفي ٌد ..وكثي ُره ُ ضا ٌّر 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
ال ُّطوفانُ األخيرُ ،طوفانُ بال سفينةِ
ُ
ُ
َكشفُ ال َمس ُتورَِ ..م َع االس ِم تَكونُ البِدَاية ،فتَكونُ الهَويَّة خَ اتِم َة ال ِحكايةِ
ُمجتم ُع اإلنسان! أه َو اجتما ُع فطرة ،أ ِم اجتما ُع ضرورة ،أم اِجتما ُع مصلحةٍ؟
ي Pneumatic Petrous
عظ ُم الصَّخرةِ الهوائ ُّ
ي ُثنائ ُّي الجانبِ للعصبِ َّ
خل ٌع والد ٌّ
ي Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation
الزند ِّ

-

حقيقتان ال تقب ُل به َُّن حوَّا ُء
َّ
إنتا ُج البُويضاتِ غير ِ ال ُملقحات الـ Oocytogenesis

-
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