
 د. عمَّـــار ياسين منصور

،  النَّقلُ العصبيُّ
ُة العاملةُ   ()مفهومٌ حديثٌ  التيَّاراُت الكهربائيَّ

The Neural Conduction 
  Action Electrical Currents (Innovated) 

 هي منتوُج كموناتِ العملِ  Action Electrical Currents تيَّاراُت العمِل الكهربائيَُّة الـ

،  ،سيُطلُق تيَّاَرهُ الخاصَّ بهفكلُّ كموِن عمٍل   .Action Potentials الـ ، وقياسيٍّ ليٍّ وسيحمُل الوصَف ذاتَهُ، من أوَّ

. لذلك كان باإلمكاِن دمُجهما في عرضٍ واحٍد. غيَر أنِّي آثرُت الفصَل بينهما في عرضين متتاليين،  وانتهائيٍّ

خصيَُّة االعتباريَُّة لكلٍّ من بهُة قائمًة حتَّى يَسهَُل الفهُم من جهةٍ، ولكي تبيَن الشَّ هما. فهما كائنان اثنان، وإن كانَتِ الشُّ

ابِط التَّالي:  .ال تزال  شاهِد التَّفاصيل على الرَّ

 

 

 :في التَّشريح الوصفي

 ،Axon Hillock أواًل، في منطقةِ التَّحفيز أو منطقةِ التَّزخير ال فرق فالقصُد واحٌد وهو يوافُق منطقَة الـ

اخَل الخلويَّ لمنطقةِ التَّزخير أسميُته تشكيَل األنابيبِ نجُد تشكياُل مخروطيًَّا مرنًا من األن ابيب المجهريَّة يمأل الدَّ

 .Microtubules' Montage المجهريَّةِ الـ

، نجُد عددًا كبيرًا من  Nodes of Ranvier ثانيًا، في منطقةِ التَّزخيرِ، كما في ُعقِد رانفيه  وإن يكن بتراكيَز أقلَّ

وديوم عبرها. هذه األبواُب تعمُل على اختالِف قيمةِ األقنيةِ  الجداريَّةِ المجهَّزةِ بأبوابٍ لتنظيِم مرور شاردةِ الصُّ

اخِل والخارجِ  غِط بين الدَّ  .الضَّ

وديوم   .الحيِّزِ الخارجيِّ المحيِط بمنطقة التَّزخيرِ وُعقِد رانفيه في Na+الـ  ثالثًا، تكثُر شوارُد الصُّ

عددًا كبيرًا من  Presynaptic Axon (knob) االنتفاخِ االنتهائيِّ للمحورِ العصبيِّ الـ رابعًا، نجُد في منطقةِ 

ٌة بتمريرِ شوارِد الكالسيوم غِط أيضًا. لكنَّها هنا خاصَّ  األقنيةِ الجداريَّةِ ذاتِ البواباتِ العاملةِ على فروقِ الضَّ

Ca++ ًا كبيرًا من شاردةِ الكالس دون  .يوِم خارَج منطقةِ االنتفاخِ هذهغيرِها. كما نجُد كمَّ

البَة فيخ اخَل القطبيََّة السَّ اخِل الخلويِّ البروتيناُت سالبُة القطبيَّةِ. ممَّا يمنُح هذا الدَّ حالةِ  امسًا وهامًَّا، تسوُد في الدَّ

احةِ ولهذا اهميَُّته الكبيرُة كما سنرى الحقاً    .الرَّ

 :شأة  في الن  

وام.هي المشهديَُّة ذاُتها تت  ُر على الدَّ ، وضغٌط سلبيٌّ يتذيَُّل  كرَّ يِف العصبيِّ موجُة ضغٍط تسري ضمن لمعةِ اللِّ

وديوم . فقطبيٌَّة موجبٌة تنشُأ،  +Na الموجَة ويفتُح مغاليَق أقنيةٍ ويستدعي كمًَّا من شوارِد الصُّ اخِل الخلويِّ إلى الدَّ

  .النفراُغ الكهربائيُّ حتميًَّة، ويكوُن تيَّاُر النَّقِل الكهربائيٌّ واقعًا عمليَّاتيَّاً ثمَّ يكوُن ا تقابُل قطبيًَّة سالبًة مقيمًة أساسًا.

https://youtu.be/x9W3ki0LsFc
https://youtu.be/x9W3ki0LsFc


 .Standard Electrical Currents في ُعقِد رانفيه، تنشُا التيَّاراُت العاملُة القياسيَُّة الـ

ةِ، في الجهةِ، والنَّ   شأةِ كذلك. وهي عديدٌة بعدِد ُعقِد رانفيه في التيَّاراُت القياسيَُّة متطابقٌة في كلِّ شيٍء، في الشدَّ

. يِف العصبيِّ باستثناِء  ،كلُّ تيَّارٍ قياسيٍّ سينطلُق من واحدةٍ من هذه الِعقِد وسينتهي عند حدوِد الِعقدةِ التَّاليةِ  اللِّ

. وكلَّ ذل ك في حركيَّةٍ منتظمةٍ، األخيرِ منها والذي ينتهي عند عتباتِ االنتفاخِ االنتهائيِّ ما قبل المشبك العصبيِّ

غِط العامل  .ةيكوُن ضابُط اإليقاعِ فيها موجُة الضَّ

ًة من التيَّارِ  .Terminal Electrical Current أمَّا ختاُمها، فيكوُن مع تيَّارِ النَّقِل االنتهائيِّ الـ  هو أكبُر شدَّ

، هو مفرٌد عددًا، فريٌد وظيفًة. فهو الوحيُد العابُر للشقِّ  ُن في رحِم  .Synaptic Cleft المشبكيِّ الـ القياسيِّ يتكوَّ

 ، وينتهي في العضو الهدف ما بعدهSynaptic Knob االنتفاخِ االنتهائيِّ ما قبل المشبك العصبيِّ الـ

  .العصبيَّةناقاًل إليه االشارةَ  Postsynaptic Dendrite الـ

ُل ناقٌل لإلشارةِ العصبيَّةِ إلى العضو وظيفيًَّا، نمايُز بين التيَّارِ االنتهائيِّ وما سبقهُ م ن تيَّاراتٍ كهربائيَّةٍ. فاألوَّ

عاٌت  ف. الهد فهو تيَّاُر النَّقِل الكهربائيُّ الذي استحقُّ صفَة ناقٍل عن استحقاقٍ وجدارةٍ. أمَّا التيَّاراُت األخرى فمسرِّ

تَها. فيصحُّ تسميَُّتها بالتيَّاراتِ العاملةِ لعمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ ال أكثر. ال يتجاوُز فعُلها القطعَة   بين عقدتين خاصَّ

غِط العاملةِ   ال النَّاقلةِ. كلُّ تيَّارٍ عامٍل سيُعنى بقطعةٍ من المسارِ المستقبليِّ لموجةِ الضَّ

 Future Wave's Trajectory الـ

ُم ما توافَر من عناصرِ البالسما الخلويَّةِ   ، من بروتيناتٍ وشوارَد داخِل Intracellular Elements الـ ينظِّ

داخَل المسارِ االفتراضيِّ لموجةِ ضغِط العمِل وشيكةِ القدوِم. ممَّا يزيُد من سرعةِ  خلويَّةٍ، في تنسيقٍ عالي الكثافةِ 

. والنَّقُل ا يعني سرعًة أكبر لموجةِ ضغِط العملِ ممَّ  ،انتشارها. تكامُل القطعِ الجزئيَّةِ سيصنُع مساَر الموجةِ الكليَّ 

. يِف العصبيٍّ  العصبيُّ كما أعلُمه، وكما أحاوُل جاهدًا إيصاَله لكم، هو موجُة ضغٍط تسري في اللِّ

وافعِ لسرعتها هي روافٌع لسرعةِ النَّقِل العصبيِّ في الوقتِ   .ذاتِهفكلُّ الرَّ

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

 ي سياقاتٍ أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية:ف

 

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 في النقل العصبي، موجاُت ا  Action Pressure Wavesلضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة

 
  ntsAction Electrical Curre في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الثَّالثةِ للنقل العصبيِّ 

 
 المستقبالت الحسيّة، عبقريّة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesالمشابك العصبيّة لنقل في ا

 The Node of Ranvier, The Equalizerعقدة رانفييه، ضابطة اإليقاع  -

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ 

 
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 Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض -
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

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

ensory Axonsits S 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ   wWallerian Degeneration (Innovated Vie( التَّنكُّ

 
، 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 

 
ُر جن  !َس وليدها، والّرجل يّدعيالمرأُة تقرِّ

وُح والنَّفُس.. َعطيَُّة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ  -  الرُّ

 خلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والَدالالت -

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

اُء.. هذه -  حــــــــــوَّ

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص -
  عامالمصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألفِ  -

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل -
ةِ  - ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ

قةٍ  - ُة االختالف بين ُمطلَّ ُة وِعلَّ   وأرملٍة ذاتِ عفافالِعدَّ
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 
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