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وظيفة عقد رانفييه
The functions of Nodes of Ranvier

:لىتعمل كلٌّ منها ع. تنتشر عقد رانفييه على طول المحور العصبّي النخاعينيّ 

 خلقِ كموِن عمٍل قياسّيٍ جديٍد الـStandard Action Potential وخلق تيّار ،
رفعاً لكفاءة انتشار Standard Electrical Currentكهربائّيٍ قياسّيٍ جديٍد الـ 

.Internodal Segmentموجِة الضَّغِط العاملِة في قطعتها الـ 

نيّ تثبيت مسار انتشار موجة الضغط العاملة في محور الليف العصبّي النخاعي  .
.هي، إذاً، بمثابة نقاط تثبيت، أو روافع، لمسار انتشارها

 تعمل عقدة رانفييه األولى على تعديل مناسيب الـParameters ِومسار
 Preliminary Action  Pressureموجة الضغط العاملة األوليّة  الـ Trajectoryالـ 

Wave وعلى جعلها مطابقة للمواصفات القياسيّة الـ ،Standard Parameters.

لعاملة الـ تعمل التَّالياُت من عقد رانفييه على التحّقق من محافظة موجة الضغط ا
Action Pressure Waveن على المعايير القياسيّة عند كّل مرور لها عبر واحدة م

.هذه العقد



والدة موجة الضغط المركزيّة
تقلّص كتلة األنابيب المجهريّة

تقلّص كتلة األنابيب المجهريّة

(أواّلا )
Contraction of Microtubules’ montage

(The First Step)

والدة موجة الضغط المركزيّة

(ثانياا )
The Birth of Central Wave Pressure

(The Second Step)

ضغط الرّاحة
Resting Pressure

منطقة من انخفاض الضغط
Rarefaction (Trough)

مخطط لقيم الضغط داخل الليف العصبيّ 
Intraluminal Pressure Schema



والدة موجة الضغط العاملة
تمّدد كتلة األنابيب المجهريّة

تمّدد كتلة األنابيب المجهريّة

(ثانياا )
The Come Back of Microtubules’ Montage

(The Second Step)

والدة موجة الضغط العاملة

(ثالثاا )
The Birth of The Preliminary Action Pressure Wave

(The Third Step)

ارتداد موجة الضغط المركزيّة

(أواّلا )
The Rebound of Central Pressure Wave

(The First Step)

ضغط الرّاحة
Resting Pressure مخطط قيم الضغط داخل الليف العصبيّ 

Intraluminal Pressure Schema

قمة موجة الضغط العاملة الوليدة
The Crest of the New born Action 

Pressure Wave



انتشار موجة الضغط العاملة
، تكون الموجة العاملة غير قياسيّة بدايةا

موجة الضغط العاملة األوليّة
Preliminary Action Pressure Wave

ضغط الرّاحة
Resting Pressure

قمة موجة الضغط العاملة الوليدة
The Crest (Compression) of the 

New born Action Pressure Wave

ذيل موجة الضغط العاملة الوليدة
The Trough (Rarefaction) of the New Born 

Action Pressure Wave

مخطط قيم الضغط داخل الليف العصبيّ 
Intraluminal Pressure Schema



انتشار موجة الضغط العاملة
، تكون الموجة العاملة غير قياسيّة بدايةا

موجة الضغط العاملة األوليّة
Preliminary Action Pressure Wave



انتشار موجة الضغط العاملة
، تكون الموجة العاملة غير قياسيّة بدايةا

موجة الضغط العاملة األوليّة
Preliminary Action Pressure Wave



انتشار موجة الضغط العاملة
ياسيّةعند أوّل عقدة رانفييه، تأخذ الموجة العاملة المناسيب الق

عقدة رانفييه األولى
1st Node of Ranvier

تُغيّر موجة الضغط العاملة قيم مناسيبها عند 
مرورها في أوّل عقدة من عقد رانفييه

Upon its passage through the  1st node of 
Ranvier, the Action Pressure Wave 

Changes its parameters.

موجة الضغط العاملة األولية ذات 
مناسيب غير قياسيّة

Preliminary Action Pressure Wave 
is of nonstandard parameters

عقدة رانفييه الثانية
The Second Node of 

Ranvier



انتشار موجة الضغط العاملة
ياسيّةبعد أوّل عقدة رانفييه، تأخذ الموجة العاملة المناسيب الق

عند خروجها من عقدة رانفييه، تكتسب موجة الضغط 
العاملة معاييرها القياسيّة

After its Passage through the 1st node of Ranvier, 
the Action Pressure Wave adopts its Standard 

Parameters

عقدة رانفييه األولى
1st Node of Ranvier

عقدة رانفييه الثانية
The Second Node of 

Ranvier



انتشار موجة الضغط العاملة
ياسيّةبعد أوّل عقدة رانفييه، تأخذ الموجة العاملة المناسيب الق

موجة الضغط العاملة القياسيَّة
The Standard Action Pressure Wave

موجة الضغط العاملة األوليّة
(غير قياسيّة)

The Preliminary Action Pressure Wave
(Nonstandard Action Pressure Wave)



انتشار موجة الضغط العاملة
عند كّل عقدة رانفييه، تجّدد الموجة العاملة طاقتها، 

ةوتتأكّد من دقّة مناسيبها، ومن مطابقتها للمعايير القياسيّ 

عقدة رانفييه الثانية
The Second Node of 

Ranvier

عقدة رانفييه األولى
The 1st Node of Ranvier

بعدها، تعمل كل عقدة من عقد رانفييه على 
التحّقق من التزام موجة الضغط العاملة بالمعايير 

القياسيّة

Each node of Ranvier, in turn,  verifies the 
application of the standard parameters by the 

Action Pressure Wave 



انتشار موجة الضغط العاملة
عند كّل عقدة رانفييه، تجّدد الموجة العاملة طاقتها، 

ياسيّةوتتأكّد من دقّة مناسيبها، ومن مطابقتها للمعايير الق

موجة الضغط العاملة األوليّة
Preliminary Action Pressure Wave موجة الضغط العاملة القياسيّة

The Standard Action Pressure Wave

ضغط الرّاحة
Resting Pressure

مخطط لقيم الضغط داخل الليف العصبيّ 
Intraluminal Pressure Schema



في سياقات مشابهة
:أنصح بقراءة رؤى جديدة في

 ِوكّيِ وذيِل الفرس الرضَّيَّة ؟هل يفيُد التَّداخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاعِ الشَّ

النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر
The Neural Conduction.. Personal View vs. International View

المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق
The Sensory Receptors, The Genius of Creation and the Beauty of Creature

 النقل في المشابك العصبيّةThe Neural Conduction in the Synapses

 عقدة رانفييه، ضابطة اإليقاعThe Node of Ranvier, The Equalizer

  في فقه األعصاب، األلم أوالاThe Pain is First

الضرورة .. في فقه األعصاب، الشكلThe Philosophy of Form

تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 (   مفهوم جديد)الصدمة النخاعيّةThe Spinal Shock (Innovated Conception)

أذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث
The Spinal Injury, The Symptomatology

يّةويعّف عن محاوره الحسّ .. التنكّس الفاليريني، يهاجم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves its Sensory Axons

https://drive.google.com/open?id=1KbLCLChUURnm9rqd0luM3JEhuwwNCOly
https://drive.google.com/file/d/1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BlQEcFpUsf7AszpHwwimo17UnYHAazB6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YPj6KzgWMcU1CVcxzB4iIWdywE3tDRS8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JhYfNzcEBw01LyYpnZ4ley4KClGGJWij/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14e9lfZ7-rADn431pfIiT0rTeAaXHbo5I
https://drive.google.com/file/d/1JQlRyIS7i-z_w3O7cNKHhivXqm_o15BJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1SAUpw8_cNcbxajdioju9oJPTUOugWInw
https://drive.google.com/open?id=1PA6kEWftXOmAPD1TDw8dzrv9N7kMIXyt
https://drive.google.com/open?id=1dWXV8nGpgvG439SQODhG_CkB9QD73I5D


:فيما يلي عرض حركّي تلقائّي لكّل ما سبق

مشاهدة حركيّة لوالدة موجة الضغط 
ي العاملة والنتشارها عبر الليف العصب

النخاعينيّ 

Animation of the Birth, and then of the Spread, of 

the Action Pressure Wave through The Myelinated Fiber



































شكراا لكم


