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 النَّقلُ العصبيُّ عبر المشبِك العصبي  

ٌث()مفهوٌم حدي  
 Neural Conduction in Synapse 

(Innovated) 

 تقوُم فرضيَّتي على دعاماتٍ ثالث. 

اًل، النَّقُل ِعبَر المشابِك   العصبيَّةِ هو فعٌل كهربائيٌّ محٌض.أوَّ

هو تحويُل الشقِّ المشبكيِّ من عازٍل إلى ناقٍل للكهرباء.  Neurotransmitter ثانيًا، دوُر وسيِط النَّقل العصبيِّ الـ

احةِ كما أثناَء العمل. ، في الرَّ  فهو دائُم الوفرةِ في الشقِّ المشبكيِّ

التي متى بلغت االنتفاَخ االنتهائيَّ  Action Pressure Wave غِط العاملَة الـأمَّا ثالثًا وأخيرًا، فيخصُّ موجَة الضَّ 

، Knob للمحورِ العصبيِّ الـ  Trough وهذا همُّ ذيِل الموجة الـ باشرت عمَلها في خلقِ تيَّارِ النَّقِل الكهربائيِّ

، وهذا فعُل جبهتِها الـوفي تسهيِل عبورِ التيَّارِ إلى الضفَّةِ المقابلةِ من الشقِّ ا تحديدًا. حصريًَّا.  Crest لمشبكيِّ

رحِ وتفصياًل لدقائقِ األمور رورةَ اقتضتِ الفصَل بينهما تسهياًل للشَّ  ؛ الفعالن متزامنان، لكنَّ الضَّ

ابِط التَّالي:  شاهِد التَّفاصيل على الرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

غِط العاملةِ الـ  ٌم نظريًَّا على فعِل ذي Crest فجبهُة موجةِ الضَّ ِل الموجةِ تختزُن طاقَة الموجةِ الحركيَّةِ، وفعُلها مقدَّ

اًل، ومن ثمَّ تشريحِ فعِل جبهتِها Trough الـ غِط. بيَد أنِّي آثرُت البدَء بتفصيِل فعِل ذيِل الموجةِ أوَّ   .سلبيِّ قيمةِ الضَّ

 Neurotransmitter ُتلقي بمحمولها من وسيط النَّقِل العصبيِّ الـ Vesicles ال تنفكُّ الحويِصالُت المجهريَُّة الـ

. فعٌل ال يتوقَُّف ما دامتِ الحياُة نابضًة.داخَل الشقِّ  احةِ الوظيفيَّةِ، المشبكيِّ وينُشُط متسارعًا  يتباطأ في أوقاتِ الرَّ

 .خالَل عمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ 

الُب الـ . غُط السَّ اباتِ  Trough لذيِل الموجةِ العاملةِ الـ Negative Pressure يعمُل الضَّ األقنيةِ على فتحِ بوَّ

ةِ بشوارِد الكالسيوم .++Ca الخاصَّ اخِل الخلويِّ  ، وعلى استدعاِء هذه األخيرةِ إلى الدَّ

البةً  Knob تتراكُم شوارُد الكالسيوِم داخَل االنتفاخِ االنتهائيِّ الـ ًة تقابُل قطبيًَّة سَّ  فتبني قطبيًَّة موجبًة هامَّ

. فةِ األخرى من الشقِّ المشبكيِّ  على الضَّ

 .Terminal Action Potential لك، ينشُا كموُن العمِل االنتهائيِّ الـوبذ

، يفصُل بينهما وسيٌط ناقٌل Negative Polarity تقابُل قطبيًَّة سالبًة الـ Positive Polarity الـ قطبيٌَّة موجبةٌ 

يَّارِ النَّقِل الكهربائيِّ هو كلُّ ما يلزُم لوالدةِ ومن ثمَّ توصيِل ت ،Conductor of Electricity الـ للكهرباءِ 

 االنتهائيِّ الوحيِد النَّاقِل لإلشارةِ العصبيَّةِ يبن خليتين عصبيَّتين، أو بين خليَّةٍ عصبيَّةٍ وعضوٍ هدف

 .Effector Organ الـ

https://youtu.be/W1ydi4ykYys
https://youtu.be/W1ydi4ykYys


. كما أشرُت إكنُت  ائِم لوسيِط النَّقِل العصبيِّ داخَل الشقِّ المشبكيِّ لى أهميَّةِ ذلك في أشرت سابقًا إلى الوجوِد الدَّ

احةِ كما في أزمنةِ العمِل.  جعِل الشقِّ المشبكيِّ ناقاًل للكهرباء على الدَّواِم، في أوقاتِ الرَّ

غِط العاملُة من فورِها على  ، تعمُل موجُة الضَّ رغم ذلك، وتحسينًا لوظيفةِ النَّقل الكهربائيِّ عبر المشبك العصبيِّ

 للكهرباء وذلك بآليتين متزامنتين. تعزيزِ ناقليةِ الشقِّ المشبكيِّ 

غِط العاملُة متى صدمت بجبهتها  ،Knob غشاَء االنتفاخِ االنتهائيِّ للمحورِ العصبيِّ الـ Crest الـ فموجُة الضَّ

. فيحدٌث تقاصٌر هامٌّ في عرضِ الشقِّ المشبكيِّ   َد هذا األخيُر واندفَع مقتحمًا فضاَء الشقِّ المشبكيِّ  تمدَّ

 والذي يكافُئ تقاربًا أكبَر بين قطبيِّ كموِن العمِل االنتهائيِّ  Synaptic Cleft Width الـ

 .Terminal Action Potential الـ

الً    .بعدها، يكون انفراُغ تيَّارِ النَّقِل الكهربائيِّ حتميًَّة ال تمهيَل فيها، هذا أوَّ

 المجهريَّةِ الُملتصقةِ بهذا الغشاء. وفي الوقتِ ذاتِه، تضغُط جبهُة الموجةِ العاملةِ على الحويصالتِ 

 فتقذُف هذه األخيرُة كامَل مخزونِها من وسيِط النَّقِل العصبيِّ دفعًة واحدًة.

.  والنتيجُة كما اراها، زيادٌة كبيرٌة في كميَّةِ وتاليًا كثافةِ وسيِط النَّقِل العصبيِّ داخَل الشقِّ المشبكيِّ

، وهذا ثانيًا.فيصبُح هذا األخيُر أقدَر على التَّ   وصيِل الكهربائيِّ

. ، وسرعًة أكبر في عمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ  اجتماُع الفعلين يعني كفاءًة أكبر في توصيِل تيَّارِ النَّقِل الكهربائيِّ

 .وهذا هو المطلوُب تماماً 

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

 في سياقاتٍ أخرى، أنصُح بقراءةِ المقاالتِ التَّالية:

 

يَِّة؟ - وكيِّ وذيِل الفرس الرضَّ اِت النخاِع الشَّ داخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّ  هل يفيُد التَّ
 حاضرالنقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد  -

Neural Conduction.. Personal View vs. International View The 

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
ِة العاملةوظيفةُ    كموناِت العمل والتيَّاراِت الكهربائيَّ

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
الثِة للنقل العصبيِّ   األطواُر الثَّ

 
 المستقبالت الحسّية، عبقرّية الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesلنقل في المشابك العصبّية ا

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

 
  RanvierThe Functions of Node ofوظائُف عقدِة رانفيه 

 
 وظائُف عقدِة رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجِة العاملةِ 

 
انية في ضبِط مسار الموجِة العاملةِ   وظائُف عقدِة رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليِد كموناِت العمل  وظائُف عقدِة رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 Pain is First Theأواًل في فقه األعصاب، األلم  -
 The Philosophy of Formرورة في فقه األعصاب، الشكل.. الض -
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

 
 Spinal Shock (Innovated Conception) Theجديد( الصدمة النخاعّية )مفهوم 

 The Spinalأذّيات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريرّية، بحٌث في آليات الحدوث  -
Injury, The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 
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 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
ساُع باحِة المنعكس الشوكي االشتدادي   Extended Reflex Sectorاتِّ

 
 Bilateral Responsesالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي ا

 
ُة العديدة للمنعكس الشوكي   Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَّ

 التنّكس الفاليري، يهاجم المحاور العصبّية الحركّية للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسّية -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and 

ensory AxonsConserves its S 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ  نكُّ  wDegeneration (Innovated Vie Wallerian( التَّ

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ جدُّ  Neural Regeneration (Innovated View(التَّ

 
ُة، المفاهيمُ القديمة   Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَّ

 
ُة، تحديُث المفاهيم  وكيَّ  Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 ُخلقِت المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجاِز العلميّ 

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

ُة خالٍق وَصنيعُة مخلوقٍ  - فُس.. َعطيَّ وُح والنَّ  الرُّ
ماواِت واألرِض أكبُر من خلقِ  - اس.. في المرامي والَدالالتخلُق السَّ   النَّ

 
احة آدم   وِضلُع آدمَ، وجهان لصورِة اإلنسان. ُتفَّ

اُء.. هذه -  حــــــــــوَّ
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص -
نفيذ رحلة ألِف عام - جريِد والتَّ  المصباح الكهربائي، بين التَّ
  هكذا تكّلم ابراهيمُ الخليل -
ةِ  - ِة الفكِر وفكِر القوَّ  فقُه الحضاراِت، بين قوَّ
قٍة وأرملٍة ذاِت عفاف - ُة االختالف بين ُمطلَّ ُة وِعلَّ  الِعدَّ
وجاِت وملُك اليمين.. ال - ُد الزَّ  منسوُخ اآلجلُ تعدُّ

 
اقطِ  جمِ السَّ ُة النَّ قُب األسوُد، وفرضيَّ  الثَّ

 
ِة الخلِق   ُجسيمُ بار، مفتاُح أحجيَّ

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقرِّ

 
ةٌ   القدمُ الهابطة، حالٌة سريريَّ
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