
 
 
 
 
 

 د. عّمـــار ياسين منصور

 

 الفاليري س  نك  الت  
 Wallerian Degeneration 

 ةِ ي  الحس  المحاورِ عن  يعف  و ،العصبي ة  الحركي ة   المحاور   يضرب  
Attacks Motor Axons, while Respects Sensory Axons 

تي أمام   إذا تواضعت   بدايًة، كانت    .نتائج من سبقوني، رضيُت وشكرتُ  نتائُج اإلصالح العصبيِّ خاصَّ

هم، خفضُت الطَّرف  حياًء، واستعذرتُ  ت  . فاق  أرقامي أرقام هم، انتشيُت ومن ثمَّ شكرتُ  بت  قار    .نتائجي نتائج 

أُت  تِهم، وطورًا خطأ  القياسِ بين مقياسي ومقياِسهم. لكن ما تجرَّ تِي ومادَّ يومًا اتَّهمُت تارًة فروق  التَّشريحِ بين مادَّ

أُت.على ُمحكماتِ قوانينِهم  ، أم  تراني اآلن  تجرَّ

 الجراحيِّ  كثيرًا ما كنُت أقُف أمام  حاالتٍ سريريَّةٍ استعاد  فيها المصابون سريعًا إحساس هم بعد عمليَّاتِ اإلصالحف

عت  . بعُضهم، كان قد مضى على أذيَّتِهم زمٌن طويٌل في حساباتِ األعصاب. وبعُضهم اآلخرُ للعصبِ المقطوعِ   ، توضَّ

بعودة حسِّ اّللمسِ والحسِّ الوقائيِّ في األيَّاِم كبيرًة الفرحُة  ، كانتِ عاليًا في المعصم أو السَّاعد مثاًل. مع ذلك  أذيُتهم 

 القليلةِ التَّاليةِ للجراحة، وفي بعض الحاالت االستثنائيَّةِ اعتبارًا من اليوم التَّالي للجراحة.

 ، والبحثِ في تفاسير  جديَّةٍ لهذه المشاهدات غيرِ القليلة. وإليكم بعضُ أمام هذه الحاالت كان البدَّ من إعادةِ النَّظرِ 

لُت إليه  .في هذا السِّياق ما توصَّ

  Innovated Conceptionsالمفاهيم  الجديدة الـ 

س  الفاليري خالفًا لما هو سائٌد في األوساِط العلميَّةِ،  Wallerian Degenerationالـ  أعتقُد شخصيًَّا أنَّ التَّنكُّ

 العصبيِّ  رِ للمحو Distal Segmentالقطعةِ القاصيةِ الـ من  Vesiclesالـ  مرتبٌط أساسًا باختفاء الحويصالتِ 

ُس الفاليري وال يكتملُ . ما بعد  موقعِ األذيَّةِ العصبيَّةِ الواقعةِ  تلك من المقطوع، أي   كامِل الحويصالتِ إالَّ باختفاء  التَّنكُّ

الً من ه  من الشقِّ المشبكيِّ  Neurotransmitterالـ  وسيِط النَّقِل العصبيِّ وباختفاء  .ذا الجزء، هذا أوَّ

 ، تاليًا.Synaptic Cleftالـ 

ِمها، باشرتِ الحويصالُت هجرت ها من جديد. بخطواتٍ وئيدةٍ   ومتى تمَّ إصالُح الخلِل، وُرفع  العائُق أمام  تقدُّ

. ومتى بلغتهُ، ألقت  لكن ثابتة، تتابُع الحويص م ها باتِّجاهِ المشبِك العصبيِّ قِّ  الُت تقدُّ محمول ها من وسيط النَّقِل داخل  الشَّ

. وعندها أيضًا نقوُل بتماِم عمليَّةِ  . عندها، يعوُد الليُف العصبيُّ قادرًا على استئناِف عمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ المشبكيِّ

. ِد العصبيِّ  التَّجدُّ

سِ الفاليريVesiclesالحويصالُت الـ هي إذًا،  اهرتين؛ التَّنكُّ .  ، وال شيء  سواها، ما يسُم كال الظَّ ِد العصبيِّ والتَّجدُّ

سِ  المقطوعِ، أعلنت   من القطعة القاصيةِ للعصبِ  اختفت   إنِ الحويصالُت،  أي   فهي،  الفاليري بدء  عمليَّةِ التَّنكُّ

ها فيه عاودت   ن  إ. وهي Wallerian Degenerationالـ  ِد العصبيِّ  بدء   ، أعلنت  اظهور   عمليَّةِ التَّجدُّ

،. وتماُم كليهماNeural Regeneration الـ   ِد العصبيِّ سِ الفاليري والتَّجدُّ  ال يكوُن إاّل باختفاء محمولِ  ؛ التَّنكُّ

قِّ المشبكيِّ في األوَّ  الحويصالتِ  اني؛بعودةِ ظو ل،وسيِط النَّقِل العصبيِّ من الشَّ  هورِه فيه في الثَّ

 (.2( & )1انظرِ الش كلين )



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
كل )  (1الشَّ

ُس الفا   Wallerian Degenerationليري التَّنكُّ
ُس الفاليري الـ يضرُب   القطعة  البعيدة  عن موقعِ األذيَّةِ العصبيَّةِ. Wallerian Degenerationالتَّنكُّ

جٌة،  .المشبِك باتِّجاه  بعيداً  رحلُ يو ،Cut in Neural Fiberبدأ من نقطةِ القطع العصبيِّ الـ يهو عمليٌَّة متدرِّ  العصبيِّ
، القطعةِ البعيدةِ من بنفاِذ مخزونِ  إالَّ  . وال يكتملُ Vesiclesالحويصالتِ الـ  هو يتبُع حركيَّة   يِف العصبيِّ قِّ المشبكيِّ  اللِّ  كما محتوى الشَّ
 على التَّرتيب. ،Neurotransmitterمن الحويصالت ومن وسيط النَّقِل العصبيِّ الـ  ،Synaptic Cleftالـ 

 أسابيع من زمن األذيَّة العصبيَّة(. 3إلى  2 بعد)عادًة 

ُرها بـعلى مهٍل )بسرعةٍ  (:Aالش كل ) احةِ كما حين العمل 3إلى  1  أقدِّ  وسيط   حاملًة معها ،تقطُع الحويصالتُ ، مم/ اليوم تقريبًا(، في حالة الرَّ
ِ المسافة  ما بين  ،النَّقل العصبيِّ   .Synapsesفي المشبك العصبيِّ الـ والفعل  المنتهىإلى حيُث  Somaفي جسم الخليَّةِ العصبيَّةِ الـ  المصنع

قِّ المشبكيِّ الـ  ، ُتلقي الحويصالُت محمول ها من وسيط النَّقِل العصبيِّ داخل  الشَّ  .Synaptic Cleftفي المشبك العصبيِّ
احةِ  قِّ المشبكيِّ وسطًا ناقاًل للكهرباء.الشَّ  جعلِ يعمُل وسيُط النَّقِل العصبيِّ على  وام، في حالةِ العمِل كما الرَّ ُر هذه العمليَُّة على الدَّ     .تتكرَّ

تتوقَُّف رحلُة الحويصالُت الحاملُة لوسيط النَّقل العصبيِّ  في مكاٍن ما من مساره، Cut in Neural Fiberحين قطعِ العصب الـ  (:Bالش كل )
.عند حدوِد   بينما يستمرُّ جسُم العصبون في إنتاج المزيِد من وسيط النَّقل العصبيِّ ومن حواملِه الحويصالت. القطع العصبيِّ

. يِف العصبيِّ  تتراكُم األجياُل الجديدُة من الحويصالتِ داخل  الجزِء القريبِ من اللِّ
يِف العصبيِّ البعيد   .تتابُع الحويصالُت رح، بالمقابل، في جزء اللِّ  لت ها حتَّى تصل  غايت ها في المشبِك لعصبيِّ

. قِّ المشبكيِّ  كما وتنجُح في رمي كامِل حملِها من وسيِط النَّقِل العصبيِّ داخل  الشَّ
يِف العصبيِّ  يبدأتدريجيًَّا،  س الفاليري بالنَّفاِذ تدريجيَّاً  مخزوُن الحويصالتِ في هذا الجزِء من اللِّ  معلنًا بدء  عمليَّةِ التَّنكُّ

 .Wallerian Degenerationالـ 

. الحظ أنَّ آخر  ما ينفُذ هو  (:C ،D ،E ،F ،G) األشكال   يِف العصبيِّ باستمرار هجرتِها، تنفُذ الحويصالُت تدريجيًَّا من الجزء البعيِد من اللِّ
.  شقِّ المشبِك العصبيِّ حال  وروِده.هذا المتبقِّي من وسيِط النَّقِل العصبيِّ سيؤمُِّن نقل  التيَّار الكهربائيِّ عبر  وسيُط النَّقِل العصبيِّ

 لذلك، ومادام وسيط  الن قِل العصبي  مالئاً للش ق  المشبكي ،
 في العصبِ موضعِ الد راسةِ.  الكاملِ ر غم القطعِ  طبيعي ةً  EMGستبقى نتائج  الد راسةِ الكهربائي ةِ الـ 

، على التَّرتيب. (:Hالش كل ) قِّ المشبكيِّ يِف العصبيِّ البعيد أم في الشَّ  لم يبق  اآلن من حويصٍل أو من وسيِط نقٍل عصبيٍّ في جزء اللِّ
 .Electromyographصبِ المعنّي على الـ ، لن نحصل  على أيَّةِ استجابةٍ حين تنبيهِ الععندها، وفقط عندها

سِ الفاليري قد بلغت تمام ها.وعندها ايضًا، يمكن لنا أن نكون واثقين ب  أنَّ عمليَّة  التَّنكُّ
 

سِ الفاليري، ابط.انقر على هذا  لمشاهدةِ فيلٍم قصيرٍ يشرح  تفصياًل عملي ة  الت نك    الر 

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


 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
كل )  (2الشَّ

د العصبيُّ الـ    Neural Regenerationالتَّجدُّ
ُد العصبيُّ الـ   ، كما أراه شخصيًَّا،Neural Regenerationالتَّجدُّ

اًل،Synapsesلتمأل من جديٍد المشبك  العصبيَّ الـ  Vesiclesالحويصالتِ الـ  بعودةِ مرهوٌن   ، هذا أوَّ
قِّ المشبكيِّ الـ  Neurotransmitterمن وسيِط النَّقل العصبيِّ الـ  محمولِها وبحقنِ   ، ثانيًا وتاليًا.Synaptic cleftداخل  الشَّ

ِد العصبيِّ هي سرعُة  . إلىالحويصالتِ  وصولِ وبالتَّالي، تكون سرعُة التَّجدُّ  المشبِك العصبيِّ

في االنعتاقِ من أسرها واالنسالِل  Vesiclesيصالت الـ اعتبارًا من لحظةِ اإلصالح الجراحيِّ وبعد تأميِن قناةِ عبورِها، تنجُح الحو (:Aالش كل )
 .Surgical Repairمن خالل خطِّ الخياطةِ العصبيَّةِ الـ 

، وترحُل  فتهجرُ   في المحيط. Synapseالـ  العصبيَّ  المشبك   قاصدةً الحويصالُت الجزء  المركزيَّ من اللِّيِف العصبيِّ
ِد العصبيَّة.اإلعالُن  هوهذا االنعتاُق وتلك الحركُة  سميُّ عن بدِء عمليَّةِ التَّجدُّ  الرَّ

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

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

، أفرغتِ الحويصالُت محمول ها من وسيط النَّقِل العصبيِّ داخل ه. يعمُل وسيُط النَّقل العصبيِّ  (:Gالش كل ) قِّ المشبكيِّ على متى وصلت حدود  الشَّ
قِّ المشبكي إل  اعتبارًا من هذه اللحظة، تعوُد عمليَُّة النَّقِل العصبيِّ ُممكنًة من جديد. ى وسٍط ناقٍل للكهرباء.تحويِل الشَّ

. وقت ها فنقولُ  ِد العصبيِّ  باكتماِل عمليَّةِ التَّجدُّ
 ، كما على حال المصاب.Electromyographاإليجابيَّةِ على جهاز تخطيط األعصاب الـ  بعض  لحُظ وعندها، سن

ليمةِ.تشريُح البنيةِ العصبيَّةِ ال (:Hالش كل ) احةِ الوظيفيَّةِ كما وأثناء عمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ  سَّ قَّ لمشبكيَّ  وسيطُ يمأل  ،في حالةِ الرَّ . النَّقِل العصبيِّ الشَّ
ائع  عالميًَّا.خصيَّةٍ شمحُض  رؤيةٌ بذلك، يكوُن هذا األخيُر جاهزًا لنقِل اإلشارةِ العصبيَّةِ غبَّ الطَّلب. وهي  ائد  الشَّ   ُتخالُف السَّ

 

 

ِد العصبي ، ابط. لمشاهدةِ فيلٍم قصيرٍ يشرح  تفصياًل عملي ة  الت جد    انقر على هذا الر 

 

 

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


 
 
 
 
 

  The Specificity of Sensory Axonsالحس ي ةِ  ةِ العصبي   المحاورِ  خصوصي ة  

يَّةِ الـ  إلى المراكزِ  Sensory Receptorsتنقُل المحاوُر العصبيَُّة الحسيَُّة اإلشارة  العصبيَّة  من المستقبالت الحسِّ

ُل ال يَّة  بصورةٍ مباشرة، فنهاياُتها المحيطيَُّة تشكِّ يَُّة المستقبالتِ الحسِّ ي المحاوُر الحسِّ ماغ. تغذِّ يَّةِ في الدِّ مركز  الحسِّ

 . إذًا، ال وجود  لمشابك  عصبيَّةٍ (3انظرِ الش كل ) لتلكُم المستقبالت؛ Central Neuriteالعصبيَّ الحسَّاس  الـ 

اًل. في  الجملةِ العصبيَّةِ الحسيَّةِ المحيطيَّةِ، هذا أوَّ

يَّ  وكيَّةِ الـ  ، سكنة  ة  بالمقابل، تربُط المشابُك العصبيَُّة العصبون اتِ الحسِّ ، مع العصبوناتِ Ganglionsالعقِد الشَّ

وكيِّ الـ من النُّخاعِ  Posterior Horns، سكنةِ القروِن الخلفيَّةِ الـ Interneuronsالوسيطة الـ   .Spineالشَّ

وابقِ العلويَّةِ من الجملةِ العصبيَّةِ المركزيَّةِ.  كما وتربُط المشابُك العصبيَُّة العصبوناتِ الوسيطة  مع تلك التي في الطَّ

ُة لوسيِط النَّقِل العصبيِّ وتاليًا لحوا وابِط المشبكيَّة، تبرُز الحاجَّ  ملهفي هذه المستوياتِ، وبسبب وجوِد هذه الرَّ

  .من الحويصالت، وهذا ثانياً 

ُد العصبيُّ بحركيَّةِ الحويصالتِ، خل ُس الفاليري والتَّجدُّ صُت إلى القوِل بانتفاِء هاتين ولمَّا ارتبط تِ الحدثيَّتان التَّنكُّ

اهرتين من المحاورِ الحسيَّةِ حين  قدَّرُت إمكان  وقوِعهما ذيَّةِ األعصابِ المحيطيَّةِ، هذا من جهةٍ. وللسَّببِ ذاتِه، أالظَّ

 (.4انظرِ الش كل ) في أذيَّاتِ الجملةِ العصبيَّةِ المركزيَّةِ، من جهةٍ أخرى؛

 

 

 

 
 

كل )  (3الشَّ
 بنيُة المستقبِل الحسِّي )جسيم باسيني(

 Sensory Receptor (Pacinian Corpuscle) 

ُط الحسَّاُس العصبيُّ الـ   بنية  المستقبِل الحسِّي. Central Neuriteيتوسَّ
. تتلقَّى النِّهاياُت العصبيَُّة التَّنبيه  الحسِّيَّ بصورةٍ مباش  رة،الحظ، ال وجود  لمشابك  عصبيَّةٍ في بنيةِ المستقبِل الحسِّيِّ

 ملةٍ ضغٍط عا موجةِ فتنقُله إلى المراكزِ العلويَّةِ على شكِل 
 Action Pressure Waveالـ 
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 (4كل )الشَّ   
يَّةِ      خصوصيَُّة المحاورِ الحسِّ

The Specificity of Sensory Axons 
 مرهونتان أساسًا باختفاء Neural Regenerationالـ  العصبيِّ  دِ جدُّ والتَّ  Wallerian Degenerationالفاليري الـ  سِ نكُّ تي التَّ عمليَّ  بما أنَّ 

 ةِ يَّ ة الحسِّ العصبيَّ  األليافِ في  هماة حدوثِ بحتميَّ ًا شخصيَّ  عتقدُ أرتيب. لذلك، ال على التَّ  Vesiclesالحويصالت الـ  عودةِ  ومن ثمَّ 
 آتٍ فيما يلي: فصيلُ ، والتَّ Sensory Neural Fibersالـ 

 

 .Motor Neuronالـ  يِّ كل عن العصبون الحركفي البنية والشَّ  Sensory Neuronالـ ي الحسِّ  ختلف العصبونُ ي (:Aكل )الش  
 وكيِّ الشَّ للجذر الخلفيِّ للعصبِ  Ganglionالـ  ة  وكيَّ الشَّ  العقدة  ويسكُن  ،جانباً  Somaالـ  ةِ العصبيَّ  ةِ الخليَّ  ى جسمُ ، يتنحَّ يِّ في العصبون الحسِّ 

 .Posterior Root of Spinal Nerveالـ 
 حيثُ  Dendritesالـ  اإلنتهائيَّةِ  عاتِ فرُّ التَّ  في المحيط إلى Sensory Receptorsالـ  ةِ يَّ الحسِّ  من المستقبالتِ  Axonالـ  المحور العصبيُّ  يمتدُّ بينما 

يَّ  المحاورِ في  نميِّزُ إذًا،  .في المركز Synapsesالـ  ةالمشابك العصبيَّ   ةالعصبيَّ  ةِ الخليَّ  ما قبل جسمِ  ةً محيطيَّ  قطعتين؛ واحدةً  ةِ الحسِّ
 ةِ العصبيَّ  ةِ الخليَّ  ما بعد جسمِ  ةً مركزيَّ  ، وثانيةً Peripheral Nerve الـ لمحيطيِّ االعصب  إلى بنيةِ  تنضمُّ  Pre-Somatic Segmentالـ 

 . المركزي الجهاز العصبيَّ  سكنُ ت Post- Somatic Segmentالـ 
من  في هذا الطَّرفِ  ةعصبيَّ اللمشابك ل ال وجود  ف .ةِ يَّ الحسِّ  مع المستقبالتِ  مباشرةً  ةِ العصبيَّ  ةِ ما قبل جسم الخليَّ  في قسمه الحسِّيُّ  المحورُ  صلُ يتَّ 

  .إلى محمولِها وسيِط النَّقِل العصبيِّ و إليها النتفاء الحاجةِ  Zone Free of Vesiclesهو بذلك منطقٌة خاليٌة من الحويصالت الـ  .المحورِ العصبيِّ 
 .المركزيِّ  عِ وضُّ التَّ  ذاتِ  Synapsesة الـ ة بالمشابك العصبيَّ العصبيَّ  ةِ الخليَّ  ه ما بعد جسمِ في قسمِ  العصبيُّ  بالمقابل، ينتهي المحورُ 

 .Upper Sensory Neuronsالـ ة العلويَّ  ةِ يَّ ، أو مع العصبونات الحسِّ Intermediate Neuronsالـ  مع العصبونات الوسيطةِ  صلُ وعبرها، يتَّ 
  .Vesiclesالـ  ولحواملِه من الحويصالتِ  Neurotransmitterالـ  العصبيِّ  قلِ النَّ  لوسيطِ  هامُّ ال ورُ دَّ الن ، يكُ ةُ العصبيَّ  تكون المشابكُ  وحيثُ 

 

ى يمحيطالعصب لل ةِ ضيَّ رَّ ال ةِ ذيَّ األ في (:Bكل )الش    ةِ ما قبل جسم الخليَّ  قطعتهافي  ةٍ يَّ حسِّ و ةٍ حركيَّ  ةٍ عصبيَّ  محاور   ه منناتُ مكوِّ  تتأذَّ
 موجودٌ  Post- Somatic Portionالـ  ةما بعد جسم الخليَّ  يِّ المحور الحسِّ اني من الثَّ  لنا أعاله، القسمُ ه كما فصَّ ألنَّ  .Pre- Somatic Portionsالـ 

 .Peripheral Nerveالـ  العصب المحيطيِّ  بنيةِ  ، أي خارج  Posterior Spinal Rootالـ  وكيِّ الشَّ  خاعِ للنُّ  في الجذر الخلفيِّ 
 ِ  الفاليري سِ نكُّ ة التَّ لعمليَّ  المعنيِّ  ة في العصبيَّ الحسِّ  المحاورُ  ، ال تخضعُ Interruption of Continuityالـ  العصب وعليه حين قطع
غِط العاملةِ في  فيها هو قطعٌ  ما يحدثُ  كلُّ  الحويصالت فيها. النتفاء وجودِ   ،Action Pressure Waveالـ  قناةِ انتشارِ موجةِ الضَّ

 . بكاملها العصبيِّ  قلِ النَّ  ةِ عمليَّ  توّقفُ وتاليًا 
 

غِط العاملةُ  ستعيدُ ت، Restoration of Continuityالعصب الـ  إصالحِ  عند (:Cكل )الش    ةعبرها بحريَّ ت، فاهمرورِ  قناة  سريعًا  موجُة الضَّ
 .Synapsesة الـ العصبيَّ  إلى المشابكِ  مباشرةً  ا، ومنهPost- Somatic Portionالـ  من المحور العصبيِّ  ةِ إلى القطعة المركزيَّ  

 وسيط   دائماً  ة، سنجدُ ضيَّ الرَّ  ةِ ر بالمطلق باألذيَّ لم تتأثَّ الحويصالت  حياةِ  دورة   ة. وبما أنَّ اضَّ الرَّ  ةِ القوَّ  شعاعِ  تأثيرِ  فالعنصران األخيران بقيا خارج  
حيث  العليا ةِ يَّ الحسِّ  جاه المراكزِ هذا األخير باتِّ  من عبورِ  العصبيِّ قل النَّ  ارُ تيَّ  نُ ، وسيتمكَّ Synaptic Cleftكيَّ الـ المشب قَّ شَّ المالئًا  العصبيِّ  قلِ النَّ 

  عور.والشُّ  يكون االدراكُ 

 

ؤيا  الن تيجة  الر 

 قلِ النَّ  وسيطِ  ومن ثمَّ  Vesiclesباختفاء الحويصالت الـ  Wallerian Degeneration الفاليري الـ سُ نكُّ التَّ  يرتبطُ 

 يِّ المشبك قِّ شَّ الة ومن موقع األذيَّ  البعيدةِ عن من قطعة المحور العصبيِّ  Neurotransmitterالـ  العصبيِّ 

 رتيب.على التَّ  ،Synaptic Cleftالـ  

 بحركيَّةِ وهجرةِ الحويصالتِ  ما الرتباِطهةٌ اختفاُء الحويصالتِ ووسيِط النَّقِل العصبيِّ عمليٌَّة بطيئٌة وتدريجيَّ 

ُس الفاليري  . لذلك يكوُن التَّنكُّ  بطيئةً  حدثيَّةً هو اآلخُر التي صادف وجوُدها في القطعةِ القاصيةِ من المحور الحركيِّ

 للزمان. مستهلكةً 

دون  Motor Axonsالـ  ة  الحركيَّ  ة  العصيبَّ  الفاليري المحاور   سُ نكُّ التَّ  يضربُ في أذيَّاتِ األعصابِ المحيطيَّةِ، 

يَّةِ الـ  ، قل العصبيِّ ها من وسيط النَّ على الحويصالت ومحمولِ  وظيفيَّاً  األولىالعتماد  Sensory Axonsالحسِّ

ًة ووظيفًة. انيةِ عنهما مادَّ  والستقالِل الثَّ

 العصبيِّ  قلِ النَّ  وسيطِ و الحويصالت ظهورِ  عودة   Neural Regenerationالـ  العصبيُّ  دُ جدُّ التّ  يصفُ 

، المشبك قِّ شَّ الوفي  العصبيِّ  المحورِ من البعيدةِ  القطعةِ  في ِد العصبيِّ بذلك، تكوُن عمليَُّة رتيب. على التَّ يِّ  التَّجدُّ

يَّةِ. حكرًا على المحاور الحركيَّةِ هي األخرى    دون الحسِّ

 . هي حاالتٌ تقنِ المُ  ح الجراحيِّ اإلصال ةِ للعصب بعد عمليَّ  ةِ يَّ الحسِّ  للوظيفةِ  ريعة  السَّ  العودة   ع  يمكن أن نتوقَّ أخيرًا، 

 حيانفي أغلب األ كفيلٌ  ةِ يَّ الحسِّ  ةالعصبيَّ  للمحاورِ  القطعِ  بين طرفيِّ  ها ليست بالقليلة. حسُن المقابلةِ كما شاهدتُ 

غِط العاملةِ  في تأمين قناة المرورِ   .ووعيه صابالمُ  في إدراكِ  ذلك سريعاً  أثرِ  ظهورِ تاليًا و لموجاتِ الضَّ



 
 
 
 
 

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

 الية:، أنصح بقراءة المقاالت الت  أخرى اتٍ في سياق

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

يَّةِ؟ - وكيِّ وذيِل الفرس الرضَّ  هل يفيُد التَّداخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاعِ الشَّ
 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

 
  Action Electrical Currents تيَّاراُت الكهربائية العاملةفي النقل العصبي، ال

 
 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 

 
 ةِ العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموج

 
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  -

 كهربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب ال -

 

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

 ,The Spinal Injuryأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث  -

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 

 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد 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 
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ُر جنس  وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

 

نيعُة مخلوقٍ  طيَُّة خالقٍ وص  وُح والنَّفُس.. ع   الرُّ

 

 ألرضِ أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والد الالتخلُق السَّماواتِ وا

 

 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدم ، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 

اُء.. هذه  حــــــــــوَّ

 

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراج  خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام

 

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل

 
ةِ  ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ

 

ُة االختالف بين ُمطلَّقةٍ وأرملٍة ذوات ي 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 

 

اء  من ضلعِ آدم ، 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 

 

ُر جنس  الوليد )ُمختصٌر(  من يُقرِّ

 

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

 
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  Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكسِ الشَّ

 

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

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

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

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 

وكيُّ االشتداديُّ )  ,Extended Hyperreflexا المرضيَُّة التِّساعِ ساحةِ العمل (، الفيزيولوجي3الُمنعكُس الشَّ

Pathophysiology 
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وكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِ عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ 4الُمنعكُس الشَّ
exResponse hyperrefl-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

 
مع ) انية في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 2الرَّ  (، الفرضيَُّة الثَّ

 
اُء  اء ، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدم  وخلُق 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 

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

 

ً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

 
المهنُة.. شهيٌد، من قصصِ البطولةِ والفداء  و 

 

 الثَّقُب األسوُد والنَّجُم الَّذي هوى

 

 خلُق السَّماواتِ واألرضِ، فرضيَُّة الكوِن السَّديميِّ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 ما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟عند

 
اتي لمفصِل المرفقِ   Arthroplasty -Elbow Autoالتَّصنيُع الذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 

ش   اتِمة  الِحكايةِ ك  ايُة، فت كوُن اله ويَُّة خ   ُف الم سُتورِ.. م ع  االسِم ت كوُن البِد 

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

 
خرةِ الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الصَّ

 
نديِّ خلعٌ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocation والديٌّ ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 

اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاتِ غيرِ الُملقَّحات الـ 

 
 Spermatogenesisاُج النِّطاِف الـ إنت

 

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

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما ظ ننُتها من هفواتِ األوَّ

 
اُء هذهِ تلُِد كثير  بناٍت وقليل  بنينّغلّ   بُة البنات، حوَّ

 

اُء هذهِ تلُِد كثير  بنين  وقليل  بنات ل ب ُة البنين، حوَّ  غ 

 

اُء هذه يكافُئ عديُد بنيها عديد  بُنيَّاتِها  وال أنفي عنها العدل  أحيانًا! حوَّ

 

 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعُم وظيفة  الكالسيوم، وال يطيُق مشاركت ه

 

اء  حفُظ التَّكوين!  آلدم  فعُل التَّمكين، ولحوَّ
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ياُن االقتصاد1ياُن المفاهيم )ه ذ    (: ه ذ 

 

 (، 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

 

ياُن المفاهيم ) يِل والنَّهار2ه ذ  ياُن اللَّ  (: ه ذ 

 

ربيَّة حيٌح لكن  بنكه ٍة ع   كاد تِ الم رأُة أن  ت لِد  أخاه ا، قوٌل ص 

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 

 طفُل األنبوبِ، ليس  أفضل  الُممكنِ 

 

ذاٌب دائٌم أم  اِمتحاٌن ُمستداٌم؟  الُحروُب العبثيَُّة.. ع 

 

الع قُل  ُد.. في القِياسِ قُصوٌر، و في التَّجريِد وُصولٌ الع قُل القيَّاُس و   الُمجرِّ

 

ُد م فازًة ال محض  ق رارٍ! ئُب الُمنفرُد، حين  يُصبُح التَّوحُّ  الذِّ

 

 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 

 نكب  األرض  وما يزاُل، وأمَّا الجديُد فمنكوبُهُ أنت  أساسًا أيُّها اإلنسان!وحُش فرانكنشتاين الجديُد.. القديُم 

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

 

  سعاُة بريٍد حقيقيُّون.. ال هواُة ترحاٍل وهجرةٍ 

 

فاتِ (: من  ب ع19-فيروُس كوُرون ا الُمست ِجدُّ )كوفيد  لى الصِّ يُنهُ ع  لوِك، ع   ِد السُّ

 

 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
قِيق ُة اله رِم ُة.. شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ األُ  ُة الح  طور   س 
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