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ضابطة  اإليقاع رانفيه عقدة    

والت شريح  الوظيفي   بحٌث في الوظيفة    

Node of Ranvier 

The Functions & Functional Anatomy 

رعَة قد اكتسَب السُّ  Myelinated Neural Fibersال شكَّ في أنَّ النَّقَل العصبيَّ في األلياِف النُّخاعينيَّةِ الـ 

ِ الُمسمَّى بعقدةِ رانفيه Myelin Sheathبفضِل غمِد النُّخاعين الـ  لكفاءةَ وا اًل، وبفضِل هذا التَّشكيِل البديع  أوَّ

. وأمَّا عقدُة رانفيه فأليكم *ا غمُد النُّخاعيِن فقد جاء تفصيُل أهميَّتِه في مقاٍل سابقفأمَّ ثانيًا.  Node of Ranvierالـ 

.تشريُح دورِها من منظورٍ م  حضِ شخصيٍّ

 ،  ما منَحها تلكُم الوظيفةَ  رانفيه لعقدةِ  شريحيَّ التَّ  بناءَ ال تخصُّ  ة  جوهريَّ  مسائلُ هي في التَّشريحِ الوصفيِّ

 قطُر الليِف العصبيِّ بصورةٍ كبيرة تصلُ  ينكمشُ  .(1)غمُد النُّخاعين يغيُب في عقدةِ رانفيه .االستثناء وذاكَ 

ةُ ُة الخلويِّ األقني ئهافي غشا تكثرُ  .(2)هاخارجَ  ن قيمتهِ م %40- 30حتى  وديوم  الخاصَّ . Na (3)+بشاردة الصُّ

ًا كبيرًا من األنابيبِ المجهريَّة الـ نجُد  أخيرًا، ييفاتِ المجهريَّةِ  Microtubulesفي داخلِها كمَّ  واللُّ

 .Microfilaments(4)الـ 

ضابطُة  فهيجوِد ثالثِ وظائٍف لعقدةِ رانفيه.  بوعتقدُ أ، Functional Anatomyفي التَّشريحِ الوظيفيِّ الـ 

غِط العاملةِ. ، كما وتعمُل على دعِم (2)، مناسيبَها(1)تراقُب مساَرها اإليقاعِ التي تسهُر على حسِن أداِء موجاتِ الضَّ

ةِ داخَل وسِط انتشارهامن خالِل سرعةِ انتشارها   .(3)تنظيِم جزيئاتِ المادَّ

بُط ما بين  ، وفيهِ سأخوُض. هي محاولة  منِّي اصطالحًا بالتَّشريحِ الوظيفيِّ هو ما يُسمَّى والوظيفةِ  ورةِ الصُّ الرَّ

ةِ للبناِء التَّشريحيِّ  قَّ ًة، على ضوِء  للِّيفلتوظيِف معطياتِ الكشِف فائقِ الدِّ العصبيِّ عامًة، ولعقدةِ رانفيه خاصَّ

تي؛ فرضيَّةِ النَّقِل العصبيِّ الجديدة   (.1كل )الش   ر  انظخاصَّ

 
 

 (1)كل الش  
 Node of Ranvier رانفيه ة  عقد
يِف العصبيِّ  هي مناطقُ   خاعين.من غمد النُّ  عارية   مَن اللِّ

 .Myelinated Neural Fiberالـ  خاعينيِّ النُّ  العصبيِّ  يفِ اللِّ متساوية على طول  على مسافاتٍ  عُ تتوزَّ 
 .Myelin Sheathخاعين الـ د النُّ بالكامل بغم اة  مغطَّ  Internodal Segmentقطعة بين كل عقدتين الـ ال



 Microtubulesة الـ المجهريَّ  األنابيبُ  ، وتكثرُ ) الثقوُب السَّوداء(  Na+وديوم شاردة الصُّ  ةُ أقني تكثرُ ، رانفيهفي عقدة  
سم(. بالمقابل، يتناق Microfilamentsالـ  ةالمجهريَّ  واللييفاتُ   %40-30وظًا بما نسبته ُص فيها قطُر المحور العصبيِّ تناقصًا ملح)غير ظاهرة في الرَّ

 قد الرانفيَّة.من قطرهِ خارَجها. سأحاول في هذا البحث  تبريَر ِعلَّةِ وجود كلٍّ من هذه العناصر الثَّالثةِ والحالةِ التي هي عليها في منطقة الع

 

 

 الوظيفة  األولى:

غط  العامل  ة  ضبط  مناسيب  موجة  الض 

Function (1): Control Wave's Parameters 

دتِ العضويَّةُ  غِط العاملةِ داخَل أليافِها العصبيَّةِ. فلكلِّ ليٍف عصبيٍّ ما يُناسبُه من  حدَّ مواصفاتِ موجاتِ الضَّ

غِط العاملةِ هي مناسيبُها من طوِل موجةٍ، ارتفاعِ موجةٍ، وسرع .  وجةٍ م ةِ الموجات العاملة. مواصفاُت موجةِ الضَّ

 رورةِ على إحداها يعني بالضَّ  يطرةُ بامتياز. السَّ  ة  تفاعليَّ هي  Wave's Parametersالـ  مناسيبِ هذه البين  العالقةُ 

 الموجاتِ العاملةِ مناسيبِ حين سعيها لضبِط  ما اعتمدتهُ العضويَّةُ تحديدًا منطُق ، وهذا ما تبقَّى منهاعلى  سيطرةً 

 .Action Pressure Waveالـ 

غِط العاملةِ. اهتمَّتِ العضويَّ  ن ُتمسَك بمفتاحِ أختارت لنفِسها فاُة الحيَُّة بالجدليَّةِ القائمةِ بين مناسيبِ موجةِ الضَّ

غِط هو األسهُل مقاربًة، لمقاربةِ بقيَّةِ المناسيبِ  Wave's Amplitudeارتفاعِ الموجةِ الـ  كما . ارتفاُع موجةِ الضَّ

 رى للموجةِ.  لمناسيبِ األخه أكيد  على افعلَ أنَّ 

ارتفاَع وعرَض وتاليًا  دُ حدِّ يُ س المقطع لهذه العقدِ  . سطحُ العاملةِ  غطِ الضَّ  لموجةِ  ةً إجباريَّ  اتٍ رانفيه ممرَّ  عقدُ  لُ شكِّ تُ 

ها من مسارِ  في قطعةٍ  رتْ وتجبَّ  في مناسيبها وطغتْ  بالغتْ  العملِ  ضغطِ  . هَْب موجةَ العملِ  ضغطِ  موجةِ  طولَ 

وثالثًة..  الخطأ ثانيةً  رَ حيحة. تكرَّ ها الصَّ مناسيبَ  للموجةِ  الية سيعيدُ التَّ  رانفيهِ  في عقدةِ  جباريُّ ها اإلويل. مرورُ الطَّ 

الموجةِ مناسيبِ على ضبط   أبداً ساهرةً  على طول المسارِ  رانفيه منتشرة   عقدُ فقادم  سريعًا ال محالة.  صحيحُ ، التَّ إلخ

 (.2انظر  الش كل )؛ The Standardsالـ  ئمًا ضمن المعايير القياسيَّةِ العاملةِ، وعلى حفِظها دا

 

 
 (2) كلالش  

 العاملة الموجة   مناسيب   ضبط  : الوظيفة  األولى
Node of Ranvier, Function (1) 

Controlling of Action Pressure Wave's Parameters 
 

غِط العاملةِ أرادْت لنأفترُض  اقة.فِسها أكثَر ممَّا قد ُأجيَز لها. مدَّتْ أنَّ موجَة الضَّ لْت ورفعْت محموَلها من الطَّ   من طوِل موجتِها. تغوَّ
ُد عناصَر العضويَّةِ ابتداًء، كما وظيفَة العضوِ المعنيِّ انتهاًء .  عندها سيكوُن الخطُر وشيكًا يُهدِّ

 
ْت لهااستشعرتِ   الحلوَل النَّاجعَة حتَّى قبل أن تبدأ. العضويَُّة مسبقًا فرضيََّة الخلِل هذه، وأعدَّ

على التزاِم الموجاتِ العاملةِ بمعاييرِ العمِل من سرعةٍ وحمولة.  هي عقُد رانفيه ثانيًة، حيُث تنتشُر العقُد على طول المحور العصبيِّ كضابط إيقاعٍ يسهرُ 
حيحِ عند كلِّ سانحةٍ. مروُر الموجةِ الميعيُد األموَر إلى  دةِ في عقدةِ رانفيه األقربِ إليها، سيعيُد للمونصابها الصَّ جةِ رشَدها. فتنتظُم مناسيبُها ثانية. تمرِّ

. ُر على طول المحور العصبيِّ وصواًل إلى منتهى عمليَّةِ النَّقِل العصبيِّ في المشبك العصبيِّ  امتحاُن الجودةِ هذا سيتكرَّ
 



ة  جيبي  الش كل  في   بعد مرورها في عقدة رانفيه. قطعةٍ من المحور  العصبي ، مع شكلها قارن شكلَ الموجة  الش اذ 
غط  العاملة  ذاَت مناسيَب أكثَر انسجاماً مع حاجة  الن قل  العصبي  من   جهةٍ،اآلن، وبعد مرور ها في عقدة  رانفيه، أصبحْت موجة  الض 

نات  وأكثَر الت  الليف  العصبي  من جهةٍ أخرى.زاماً بضرورات  الس المة  الن سيجي ة  لمكو 

 
 لمشاهدة  فيديو قصيرٍ يشرح  تفصيالً وظيفَة عقدة  رانفيه في ضبط مناسيب  الموجة  العاملة ،

ابط.   انقر على هذا الر 

 

انية :  الوظيفة  الث 

غط  العاملة    ضبط  مسار  موجة  الض 

 موجة  في مركز الليف العصبي  ال مسار   تعليق   -1

غط  العاملة   -2  تصحيح  انحرافات  مسار  موجة  الض 

Function (2): Control Wave's Trajectory 

1- Suspension of Wave's Trajectory at Center of Neural Fiber 

2- Correction of any Deviation of Wave's Trajectory 

والنيَّ كما كلِّ الموجا  وسِط االنتشار، منةِ، تستعمُل موجُة ضغِط العمِل حين انتشارِها قِطاعًا أنبوبيًَّا تِ الطُّ

 ،Wave's Trajectoryالـ  . أنبوُب االنتشار هذا، أو مساُر الموجةِ ناكامَل وسِط االنتشار كما قد يظنُّ أحدُ  ال

 .Action Pressure Waveالـ  ةِ ملاغِط العضَّ ال ال وجوَد له خارَج زمِن انتشارِ موجةِ  ،هو أنبوب  وظيفي  

 قابل  للقياسِ.رغم ذلك، هو أنبوب  حقيقي  

ةٍ متن  . ففي العصبوناتِ الحركيَّةِ ةِ ِف العصبيَّ الي داخَل األةِ ملاالع غطِ ضَّ ال اتِ اهيةٍ رسمتِ العضويَُّة مساَر موجبدقَّ

عِ ما قبل  Axon Hillockقة الـ ، يبدأ مساُر الموجةِ عند محيِط منطMotor Neuronsالـ  وينتهي في التَّوسُّ

. م عل قاً في مركز المحور العصبي  ومثب تاً في المكان بروافعَ  يكون  المسار  . Presynaptic Knobالمشبِك الـ 

وافع    .(4؛ انظر  الش كلَ )ما هي إَّل  عقد  رانفيههذه الر 

يَّة الـ يكوُن المساُر في العصبوناتِ ال هلشبيهًا  ، مع فارقٍ وحيٍد هو في المبتدأ والمنتهى. Sensory Neuronsحسِّ

وينتهي مركزيًَّا في مشبٍك  Sensory Receptorفمساُر الموجةِ العاملةِ يبدأ في المحيِط من مستقبٍل حسِّيٍّ الـ 

 .Synapseالـ  عصبيٍّ 

نا غِط العاملة. فال يقترُب حمايًة لعناصرها الجداريَّةِ، تتجنَّب العضويَُّة تماَس مكوَّ تِ الليِف العصبيِّ مع موجة الضَّ

رورةِ، عصبيٍّ  يفٍ لل Cell Membraneُء الخلويُّ الـ الغشا غِط خارَج لوازِم الضَّ  من مسارِ موجة الضَّ

رورُة كما سنرى الحقًا. بل تحرُص على تركِ أْي خارَج عقِد رانفيه حيُث تحلُّ  بالزما مسافةِ أماٍن بينهما من ال الضَّ

 (.3انظر  الش كلَ )؛ Non- Active Cytoplasmالـ الخاملةِ وظيفيًَّا 

غِط الكنَّها في بناِء مسارِ الموجةِ العاملةِ. فعليًَّا ال ُتشارُك البالزما الخاملُة  البِ لذيِل تعمُل على تلبيةِ نداِء الضَّ لسَّ

غط الـ  ةِ حمايًة للغشاِء الخلويِّ من قوَّ  Troughموجةِ الضَّ يِل الماصَّ . Collapsing Forcesالـ الخامصةِ ةِ الذَّ

اغِط لجبهةِ الموجةِ الـ  كما وتعمُل أيضاً   ما فاضَ  إجهاضَ ، تاركًة Crestعلى امتصاصِ جزٍء من الفعِل الضَّ

مين من غمِد النُّخاعين الـ  Schwann Cellsقدرتها إلى خاليا شوان الـ  عن  .Myelin Sheathولمنتوِجها الثَّ

الوسِط  كاملَ  استعملتْ و. عن المسارِ المرصوِد لها أبداً  وخرجتْ  العاملةُ  الموجةُ  رتِ تجبَّ و حدثَ أّنه  فترضُ أ

اخليِّ لقطعةٍ بين عقدتين  حينها يصبُح الخطرُ . العصبيِّ  للمحورِ  الخلويِّ  الغشاءِ  دِ حدوِ حتى  وصلتْ ف. الدَّ

اقةِ  الَّةِ كبيرًا.على العضويَّةِ داهمًا، كما يصبُح ضياُع الطَّ   عند الموجةِ الضَّ

https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE


 دونَ   منهاأن تمرَّ  اّذةِ للموجة الشَّ  ال يمكنُ إذ بالمرصاد دائمًا. هي رانفيه  عقدةُ ف كهذا. بشذوذٍ  ةُ العضويَّ  ال تقبلُ 

َد لها ،اعةِ الطَّ  ثوبَ من جديٍد  ها وتلبسَ من سلوكِ  لَ تعدِّ أن   ة،من العقد . فتخرج الموجةُ وتلزَم المساَر المحدَّ

 هاتنتظرُ  لهذه العقدةِ  مشابهاتٍ  ما وقد علمت أنَّ سيَّ ال  ةِ المناسيبِ.وقيم المسارِ  ها، معلومةَ أخواتِ  كما جميعِ 

 (.4الش كلَ )انظر  ؛ درب انتشارها على طولِ 

 

 
   

 
 
 
 

 (3كل )الش  
انية  الوظيفة    الموجة  العاملة   مسار   ضبط  : الث 

Node of Ranvier, Function (2) 

 Control of Action Pressure Wave's Trajectory  
الة الـ  العصبيِّ  الليفِ ًا من بالزما ًا مركزيَّ قطاعًا أنبوبيَّ   العاملةُ الموجةُ  تستعملُ   (.Active Cytoplasm) البالزما الفعَّ

 .جةِ المو مسارَ عمليًَّا وواقعًا يكافئ  Tubular Tractالـ هذا  االنتشار أنبوبُ 
 .Non-Active Cytoplasmالـ  من البالزما الخاملة االنتشار بطبقةٍ  أنبوبُ  ، يُحاطُ Internodal Segmentالـ  عقدتينما بين  ةِ في القطع

 الموجةِ  لذيلِ  Negative Pressureالسَّالبِ الـ غط الضَّ  ي البالزما الخاملة نداءَ العاملة. تلبِّ  غطِ موجة الضَّ بناِء مسارِ في  البالزما الخاملة ال تشاركُ 
ةِ ذيِل الموجةِ من  Cell Membraneالـ  العصبيِّ  لليفِ  الخلويَّ  ، فتحمي بذلك الغشاءَ Troughالـ  العاملة  الخامصةِ  الجاذبة قوَّ
اقةِ الحركيَّةِ  ًا من تأثيراتِ على حمايته ولو نسبيَّ  كما تعملُ  .Collapsing Forcesالـ    .Crestالـ  املةالع الموجة لجبهةِ الطَّ

 جبهة الموجة.طاقةِ األكبر من  الجزءِ  بمقاومةِ  Myelin Sheathخاعين الـ النُّ  غمدُ  يهتمُّ  بالمقابل،
عاملة موجة البين ال مباشرٍ  إلى خلق تماسِ  القياسيَّةِ، والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ القياسيَّةِ،بناِء كموناتِ العمِل من أجل  ةُ العضويَّ  رانفيه، تحتاجُ  ةِ في عقد

مع أقنيةِ  الخلويُّ  الغشاءُ  ، ويقتربُ %40إلى  30ما نسبته  العصبيِّ  ليفِ ال قطرُ  يتقاصرُ وجل ذلك، تختفي البالزما الخاملة، أ. من والغشاء الخلويِّ 

وديوِم ذاتِ  غِط الـ  شوارِد الصُّ اباتِ العاملةِ على الضَّ  . غطمع موجة الضَّ   المباشرِ ماسِ لتَّ ا حدودِ حتى  Channels +Gated Na-Pressureالبوَّ
 
 

70%  

 مقطٌع في قطعٍة بين عقدتين

Section of Internodal Segment 

 مقطٌع في قطعٍة بين عقدتين

Section of Internodal Segment 

 يهمقطٌع في عقدِة رانف

Section of Node of Ranvier 



 
 

 
 
 
 
 (4الش كل )

انية    ضبط  مسار  الموجة  العاملة  : الوظيفة  الث 
Node of Ranvier, Function (2) 

 Control of Action Pressure Wave's Trajectory 
 

. عت.تعمُل عقدُة رانفيه على تصحيحِ انحرافاتِ المسارِ في حاِل وق :Aالش كل   فتعوُد إلى حيُث يجب ان تكون في مركز الليِف العصبيِّ
.تعمُل عقُد رانفيه مجتمعًة على تعليقِ مسار الموجةِ ، Pillarsتمامًا كأعمدةِ الجسور الـ  :Bالش كل   العاملةِ في مركزِ الليِف العصبيِّ

وافعُ و عائمُ الدَّ  هي عقُد رانفيه    أنبوب  يسبُح في مركزِ أنبوبٍ آخر.األخيُر وكأنَّهُ  ، بحيُث يبدو هذالمسارِ الموجةِ  الرَّ
 

 عقدة  رانفيه في ضبط  مسار  الموجات  العاملة ، يشرح  تفصيالً فعلَ  لمشاهدة  فيلٍم قصير

ابط  انقر على هذا الر 
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Standard Wave's Trajectory Non-Standard Wave's Trajectory  

https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY
https://youtu.be/OqH6r2qhmxY


الثة :  الوظيفة  الث 

غط  العاملة  وجم مسار  رفع  كفاءة    ة  الض 

 القياسي  بناء  كمون  العمل  -1

 بناء  التي ار  الكهربائي  القياسي   -2

Function (3): Optimize Wave's Trajectory 

1-Build up Standard Action Potential 

2- Build up Standard Electrical Current 

 .Action Pressure Waveالعمل الـ  ضغطِ   منموجةٍ  على شكلِ  يِّ عصبال المحورِ  داخلَ   اإلشارُة العصبيَّةُ نتقلُ ت

 ،ةِ الطوالنيَّ  الموجاتِ  ، كما جميعِ فُ . تتألَّ Longitudinal Waveالـ  ة  طوالنيَّ  هي موجة  العمل  ضغطِ  موجةُ 

هةِ في جبموجبًا  غطُ . يكون الضَّ Rarefaction (Trough)الـ  وذيلٍ  Compression (Crest)الـ  جبهةٍ من 

 يفِ اللِّ على طول  حوِ ويتالزمان على هذا النَّ  ،الموجةِ  جبهةَ  المنخفضُ  غطُ الضَّ  لُ يتذيَّ  .ذيلِهالموجة، وسالبًا عند ا

 .Wave's Trajectoryطوَل مسارِ الموجةِ العاملةِ الـ فعليًَّا يِف العصبيِّ يُكافُئ طوُل اللِّ  .العصبيِّ 

غِط العاملُة أن تقطعَ حأقد يبلُغ طوُل المسارِ مبلغًا كبيرًا  هكذا مساراتٍ طويلةٍ قبَل  يانًا. فكثيرًا ما تحتاُج موجُة الضَّ

( مسارِ Pavingأْن تصَل هدَفها. أماَم حتميَّةٍ كهذه، وتسهياًل النتشارها، عملتِ العضويَُّة على تحسين )تعبيِد الـ 

لما ُعرَف عن هذه  Action Potentialsكهربائيََّة الـ انتشار موجاتِها العاملةِ. واستخدمْت لهذه الغايةِ الكموناتِ ال

ةِ رفعًا لكثافةِ الوسِط موضوَع العنايةِ. االخيرةِ   من قدرةٍ على تنظيِم ورصِّ جزيئاتِ المادَّ

الُب الم غُط السَّ غِط العاملةِ على فتحِ بواباتِ أقنيةِ شاردةِ الصُّ في عقدةِ رانفيه، يعمُل الضَّ  وديومتذيُِّل لموجةِ الضَّ

.Channels +Gated Na -Pressureالـ  اخِل الخلويِّ وديوم إلى الدَّ  ، وتاليًا على استدعاِء شاردةِ الصُّ

وديوِم الموجبةُ  اخليُّ لليِف  Na+تشحُن شوارُد الصُّ العصبيِّ سالُب القطبيَّةِ أساسًا ذيَل الموجةِ بشحنتها. الوسُط الدَّ

 وارِد األخرى سالبةِ القطبيَّةِ.بسبب البروتيناتِ البالزميَّةِ والشَّ 

اخِل الخلويِّ  Positive Polarityيتأسَُّس بذلك فرق  في الكمون بين ذيِل الموجةِ موجبةِ القطبيَّةِ الـ  اكتسابًا والدَّ

 .ر  كمون  وينفرُغ تيَّا أساسًا. ما بيَن مصعٍد موجبٍ ومهبٍط سالب، يتخلَّقُ  Negative Polarityسلبيِّ القطبيَّةِ الـ 

ُل هَو  اني هَو ، Standard Action Potentialكموُن العمِل القياسيُّ الـ األوَّ تيَّاُر العمِل الكهربائيُّ القياسيُّ والثَّ

 .Standard Electrical Currentالـ 

واحدًا. بل نجُد مجموعًة العصبيِّ الواحدة، ال نجُد كموَن عمٍل قياسيًَّا واحدًا، وال تيَّارًا قياسيًَّا خالل عمليَّةِ النَّقِل 

اب حُق منها حيُث ينتهي السَّ ابقَ  .ُق لها مباشرةً متجانسًة منها. يبدُا الالَّ حقِ  وكأنَّ السَّ  يُشرُف على والدةِ الالَّ

 ومن ثمَّ يختفي. 

 بين عقدتين وحيدةٍ يعمُل واحُدها داخَل قطعةٍ  .كينونات  عاملة  محليَّاً  هي ،كما تيَّاراُتها ،ةُ كموناُت العمِل القياسيَّ 

اها، ففيها يكوُن منبُته وفيها يكون المنتهى وظيفيَّاً  غِط وماديَّاً  ال يتعدَّ . هي وحدات  تنظيميَّة  داعمة  لموجةِ الضَّ

رفعًا لكفاءةِ النَّقِل  بالقطعةِ. كلُّ كموٍن منها يبني مساَر الموجةِ في قطعتهِ مسارِ الموجةِ  بتصنيعِ هي تهتمُّ  العاملةِ.

. Segmental Trajectoriesةِ الـ اجتماُع المساراتِ القطعيَّ  يه.ف  يصنُع مساَر الموجةِ الُكليَّ

ريَق أمامَ كموناُت العمِل القياسيَُّة، مع تيَّاراتِها الكهربائيَّةِ، في التَّصوير، تعبُِّد  ًا، وإذا ما أردنا المماثلةَ عمليَّ  الطَّ

غِط العاملةِ وشيكةِ القدو تحقيقًا لتجانسِ  منها شحنةً م. هي ترصُّ العناصَر البالزميََّة وتجمُع المتنافرين موجةِ الضَّ

غِط وتقليِل ضياعاتِ مسارِ ورفعًا لكثافته. وال يخفى على عارٍف مال ا لذلك من أهميَّةٍ في زيادةِ سرعة موجاتِ الضَّ

اقةِ فيها  (.5انظر  الش كل )؛ الطَّ



 

 

 

 
 (5الش كل )

 القياسي   الكهربائي   ر ه& تي ا العمل  القياسي   بناء  كمون  : الّثالثة   الوظيفة  
Node of Ranvier, Function (3) 

Regenerating of Standard Action Potential & Standard Electrical Current 
غِط العاملُة عقدةَ رانفيه، موجةُ  متى وصلتْ   الضَّ
الُب لذيِل ا غُط السَّ اباتِ أباشَر الضَّ وديوِم،لموجةِ فعَله في فتحِ بوَّ  قنيةِ شاردةِ الصُّ

.وتاليًا في استدعاِء شاردةِ  اخِل الخلويِّ وديوم إلى الدَّ  الصُّ
اخَل الحلويَّ لعقدةِ رانفيه بقطبيَّةٍ موجبةٍ. القطبيَُّة الموجبُة الوليدُة حديثًا ستقابلُ  وديوم الدَّ  البًة مقيمًة أبدًا.قطبيًَّة س يشحُن تراكُم شوارِد الصُّ

اخُل الخلويُّ هو سالُب القطبيَّةِ غريزيًَّا بسبب قطبيَّةِ ا  لبروتيناتِ البالزميَّة أساسًا.فالدَّ
 ،القياسيِّ  العملِ  لوالدةِ كمونِ  ة  موجبة  تقابُل قطبيًَّة سالبًة هو كلُّ ما يلزمُ مهما يكن من أٍمرٍ، قطبيَّ 

تِه.وتاليًا النفراغِ التيَّارِ الكهرب   ائيِّ القياسيِّ خاصَّ
 

 لمشاهدة  فلٍم قصير يشرح  تفصيالً وظيفَة عقدة  رانفيه في توليد  كمون العمل  القياسي ،

ابط  انقر على هذا الر 

 

 Functional Anatomy الت شريح  الوظيفي  

. Na+وديوم الصُّ  هي شواردُ األساسيَُّة  البناءِ  مادةُ  .القياسيَّةِ العمِل وتيَّاراتِ موناتِ  لبناِء كات  هي محطَّ  رانفيه عقدُ 

اُن هذه األخيرةِ هو الوسُط خارُج اللِّ  غِط خزَّ الُب لذيِل موجةِ الضَّ غُط السَّ . محراُك عمليَّةِ البناِء هو الضَّ يِف العصبيِّ

 يفِ اللِّ  بين داخلِ  صالِ االتِّ  شروطِ  تعزيزُ  ةِ امًا على العضويَّ لز كانه، كلِّ  لذلك. Wave's Troughالـ  العاملةِ 

 (.3الش كل ) انظر  ؛ هوخارجِ  العصبيِّ 

 عدادَ أ فيها فَ كثَّ  .(1)رانفيه ةِ في عقد Myelin Sheathالـ  خاعينيَّ النُّ  درَعه العصبيُّ  المحورُ  خلعَ  ،ءدااأل لحسنِ 

اتِ   حدودَ  غط العاملةِ من موجة الضَّ  غشاؤه الخلويُّ  اقتربَ . Na+وديوم شاردة الصُّ  أقنيةِ  أيْ  ،(2)العبور ممرَّ

 بذلك يمكنُ  .(3)%40-30ما نسبُته  ى عقدة رانفيهمستوفتقاصَر قطُر الليِف العصبيِّ في  معها المباشرِ  ماسِ التَّ 

https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y
https://youtu.be/IFSf8eo8V9Y


 ،مواِد البناءِ منه ما شاء من  فيغرفُ  ارجيَّ لخا الوسطَ مباشرًة يطاَل  الموجة أن لذيلِ  السَّالبِ  غطِ الضَّ  لطيفِ 

 .Na+وديوم الصُّ  شواردِ  أيْ 

،و بسيط   والمقابلُ  بها  رفدَ  Microtubules & Microfilamentsالـ  ةٍ مجهريَّ  من أليافٍ  كثيفة   شبكة   عبقري 

مع  المؤلمِ و المباشرِ  االحتكاكِ  بعاتِ تَ من  العصبيِّ  يفِ للِّ  الخلويَّ الغشاءَ  بكةِ الشَّ  تحمي كثافةُ . (4)اخلمن الدَّ  هغشاءَ 

إذًا،  أخرى. ، من جهةٍ مع الوسط الخارجيِّ  رِّ الحُ  بادلِ بالتَّ  العددِ  عيوُنها وافرةُ  ، هذا من جهة. وتسمحُ غطِ موجة الضَّ 

ةِ اللِّ  غشاءِ  في حمايةِ  هي تقوُم مقاَم البالزما الخاملةِ في القطعةِ بين عقدتين صةِ، يِل الخامِ ذَّ اليِف العصبيِّ من قوَّ

افعةِ. الجبهةِ ومن طاقة    الدَّ

، لماذا لم تستدعِ العضويَُّة خاليا شوان الـ  ميَن غمَد النُّخاعين Schwann Cellsقد يقول قائل   ومنتوَجها الثَّ

 الخلويِّ في مستوى عقدةِ رانفيه؟ ءِ لغشاا حمايةِ ل Myelin Sheathالـ 

وديوم  والثقوُب منافذُ مقاوم ، لكنَّه أصم  ال ثقوَب فيه. أقوُل، غمُد النُّخاعين جدار  متين   لشاردةِ الصُّ
+Na  ِالمادة

نَّخاعين دعُم الغشاِء الخلويِّ من الخارجِ بغمِد ال إن كانذلك، ل إضافةً بناِء كموناتِ العمِل القياسيَّةِ. في األساسِ 

ااًل في امتصاصِ فعِل جبهةِ الموجةِ، ةِ لذيلِ  ةِ ي الوقايقاصر  ف ال شكَّ  فهو فعَّ ةِ الماصَّ . السيَّما إذا هامن تأثيراتِ القوَّ

غِط شرط  أساسي  إلتماِم مهامِّ العقدةِ في ضبط المناسيبِ  ما علمنا أنَّ التَّماَس بين جدارِ عقدةِ رانفيه وموجةِ الضَّ

 .القياسيَّةِ  كموناتِ العملوالمسار وابتناِء 

وديوم  تلعب أقنيُة شاردةِ الصُّ
+Na  غِط  Gated Na -urePress+ الـذاُت البواباتِ العاملةِ بفرق الضَّ

Channels  ًعِ  دورا اخليَُّة مركزيَُّة التَّوضُّ . بواباُتها الدَّ اخِل الخلويِّ وارِد نحو الدَّ تتثبَُّت على  ،هامًَّا في حركيَة الشَّ

قيمةِ الموجة عاليةِ  مرور جبهةِ  عنداُتها عارضةِ القناةِ القريبةِ من جهة هبوب موجةِ ضغِط العمل. تنحني بواب

غِط فتنغلُق أقنيُة العبور. بينما يعملُ  الُب المتذيُِّل للموجة عنَد مرورِه على فتحِ المغاليق وشفِط  الضَّ غُط السَّ الضَّ

وديوم نحو اخل شوارد الصُّ  .(6انظر  الش كل )؛ ، وتاليًا على ابتناء كموِن عمٍل قياسيٍّ جديدالدَّ

  

 
 (6الش كل )

غط    األقنية  ذات  األبواب  العاملة  بفرق  الض 
 Channels+ Pressure Gated Naالـ 

 
يِف العصبيِّ في الـ Polypeptideالبوابُة معقَّد  بروتينيُّ الـ  :الت شريح الوصفي( Aالش كل ) ، ويتمفصُل مع الجدارِ Cytoplasm، ينتأ داخَل لمعةِ اللِّ

، أْي مع الجدارِ األقربِ لجهةِ    األقربِ إلى جسم العصبون )النَّجمُة الحمراء( في العصبوناتِ الحركيَّةِ  النَّقِل العصبيِّ
وديوم Motor Neuronsالـ  رقاء(. Outside Cellبكثافةٍ في الحيِّزِ الخارجِ خلويِّ الـ  Na+. تتواجد شوارُد الصُّ  )الكرات الزَّ
احة، Bالش كل ) (كما عند وصول  جبهة  م( في حالة  الر  غِط ، تنحني البوابُة باتِّجاه الجدار تحت تأثيرِ قيمةِ الضَّ وجة  ضغط العمل  )الس هم  األحمر 

 ، مغلقًة بذلك قناةَ العبورِ.Crestالمرتفعةِ لجبهةِ موجةِ العمِل الـ 
غُط سالُب القيمةِ  ،( بعد تجاوز  جبهة  الموجة  للقناةCالش كل  ) غِط ا يعمُل الضَّ ، Troughلـ المتذيُِّل لموجةِ الضَّ اخِل الخلويِّ ابةِ نحو الدَّ على شفِط البوَّ

وديوم ومن ثمَّ على فتح قناة العبو غُط السَّلبيُّ ذاُته على تتدفِّقِ شاردة الصُّ ( معلنًة والدةَ  Na+ر. كما يعمُل الضَّ اخل )السَّهُم األسود النِّقطيُّ إلى الدَّ
 الخاصِّ بهذه العقدة. Standard Action Potentialلكموِن العمِل القياسيِّ الـ  Positive Polarity الـ القطبيَّةِ الموجبةِ 

 

 

 



 اإليقاع ، ضابطة  رانفيه عقدة  

Node of Ranvier, the Equalizer 

ُر العمليَّاُت الحيويَّة من ن .كبيرة بسرعةٍ  المحور العصبيِّ  العمل داخلَ  ضغطِ  تسري موجةُ  قٍل عصبيٍّ عددًا تتكرَّ

ات.م هذا ما ال و. ما ما وباتجاهٍ  خلل  ما في مكانٍ  اه، أن يعتريَ مناسيَب ومساراً لهذه الموجة،  يمكنُ  هواًل من المرَّ

وبمساعيها نحو  ةِ العضويَّ  بمقياسِ  كبير   يتلوها خراب   البشرِ  بمقياسِ  طفيفة   انحرافات   .ةُ الحيَّ  ةُ ه العضويَّ لُ تتحمَّ 

 بنيةِ  إلى سالمةِ  اهُ بل يتعدَّ  وحسب، هائيِّ النِّ  لى الحاصل الوظيفيِّ ليس ع اً خطر حملُ ت العصبيِّ  قلِ النَّ  ءُ خطاأالكمال. 

 له. الحاضنةِ  ةِ شريحيَّ التَّ  العناصرِ  وبناءِ 

 ةٍ ، ولكلِّ موجضغطٍ  موجةُ  فالحاملُ  الجودة. وضبطًا لعناصرِ  العملِ  سيرِ ل تأميناً   عظيمةٍ بجهودٍ  ةُ العضويَّ  قامتِ 

 .مسؤوليََّة الفعِل على عقِد رانفيه ، وألقتْ المناسيبهذه  على ضبطِ  ةُ العضويَّ  عملتِ ف. Parametersمناسيبُها الـ 

بالزما  قًا داخلَ معلَّ  اً بأنبو بدا لهاف ،لوظيفةِ النَّقِل وشروِط السَّالمةِ  األمثلِ  حركةِ ال مسارِ  حولَ ها راتِ تصوُّ  وضعتْ 

ُقه حيُث يجبُ  لهُ  فجعلتْ  .العصبيِّ  يفِ اللِّ  ، وحرصتْ مركزِ اللِّ في  روافَع تعلِّ  على تأمين ذلكَ  يِف العصبيِّ

وام.  ثبيتِ وتعليقِ المسار للموجاتِ العاملةِ.عقُد رانفيه للقياِم بفعِل التَّ  وكما دائمًا، استنفرتْ  على الدَّ

غِط العاملة داخلَ  عات  لموجاتِ الضَّ  أيضًا. كلُّ واحدةٍ منها تهتمُّ ببناِء مسارِ يِف العصبيِّ اللِّ  عقُد رانفيه هي ُمسرِّ

ةِ  ريقَ  . ترصُّ عناصرَ الموجةِ العاملةِ في قطعتِها الخاصَّ ةِ داخَل أنبوبِ االنتشار. تمهُِّد الطَّ  المادَّ

Paving the Road  غِط العاملةِ. فيكوُن وبِ فقٍد مع منس كما يجبُ سريعًا  هذه األخيرةِ  مرورُ لعبورِ موجةِ الضَّ

 القياسيَّةِ وتيَّاراُتها الكهربائيَُّة.. ووسيلُتها في ذلك كموناُت العمِل طاقتِها الحركيَّةِ في ذي قيمةٍ غيرِ 

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

 رى، أنصح  بقراءة  المقاَّلت  الت الية:في سياقاتٍ أخ

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

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

 
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsُت العمل النقل العصبي، كمونا في

 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة

 
  Action Electrical Currents ي النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملةف

 
 للنقل العصبيِّ  الثةُ األطواُر الثَّ 

 
 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 Ranvier عقدةِ رانفيه وظائفُ 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ 

 
انية في   ضبِط مسار الموجةِ العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 The Pain is First، األلم أواًل في فقه األعصاب -
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه -
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 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمة النخاعيّة )مفهوم جديد( 

 The Spinal Injury, Theأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحث  في آليات الحدوث  -

Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorاتِّساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesالشوكي االشتدادي االستجابة ثنائية الجانب للمنعكس 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

 جم المحاور العصبيّة الحركيّة للعصب المحيطي.. ويعّف عن محاوره الحّسيّةالتنّكس الفاليري، يها -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

ensory Axonsits S 

 
ُس الفاليري، رؤية  جديدة  التَّ   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieنكُّ

 
، رؤية  جديدة   ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّ

 
 s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيُم القديمة 

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 ع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ ُخلقتِ المرأُة من ضل

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

 
وُح والنَّفُس.. َعطيَُّة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ   الرُّ

 
 خلقِ النَّاس.. في المرامي والَدالالتمن  خلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبرُ 

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

 
اُء.. هذه  حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام المصباح الكهربائي،

 
  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل

 
ةِ  فقهُ الحضاراتِ، ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّ  ُة وِعلَّ  قةٍ وأرملٍة ذواتَي عفافالِعدَّ

 
وجاتِ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ  ُد الزَّ  تعدُّ

 
 الثَّقُب األسوُد، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ 

 
ُر! ، األمُّ ُتقرِّ  صبي  أم بنت 

 
 القدُم الهابطة، حالة  سريريَّة  

 
اَء من ضلعِ آدَم، حقيقة  أم أسطورة ؟  خلُق حوَّ

 
فيرةِ العضديَّةِ الوالديُّ   Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الضَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّا ضَّ  ( تقييُم األذيَّةِ العصبيَّةِ 2) ُت الرَّ

 
يَّ  ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) ُة لألعصابِ المحيطيَّةِ األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصابِ المحيطيَّةِ  ضَّ  ( تصنيُف األذيَّةِ العصبيَّةِ 4) األذيَّاُت الرَّ
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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 جنَس الوليد )ُمختصر   من يُقرِّ

 
فاتِ والمآالتِ  .. بحث  في الصِّ ، واالصطناعيُّ ، اإلنسانيُّ كاُء الفطريُّ كاِء.. زاُد مسافرٍ! الذَّ  ثالوُث الذَّ

 
فريَّ   ُة.. الحداثُة، مالها وما عليهاالمعادالُت الصِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدة    وكيُّ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكسِ الشَّ

 
، في الفي  وكيُّ االشتداديُّ  Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyزيولوجيا المرضيَّة الُمنعكسِ الشَّ

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

hophysiology of Hyperactive HyperreflexPat 

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

Response Hyperreflex -Pathophysiology of BilateralHyperreflexia,  

 
وكيُّ االشتداديُّ ) x, Extended Hyperrefle(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة التِّساعِ ساحةِ العمل 3الُمنعكُس الشَّ

Pathophysiology 

 
وكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكسِ عديِد اإلستجابةِ الحركيَّةِ 4الُمنعكُس الشَّ

Response hyperreflex-ultiof M Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّةِ 1الرَّ

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

 
اُء  اَء، ومن ضلِعه كانت حوَّ  Adam & Eve, Adam's Ribخلُق آدمَ 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 

ب - ُة الصِّ بغيُّ الـ المادَّ ، الجسُم الصِّ بغيُّ   ,ChromosomeChromatin, Chromatidغيَّة، الصِّ

 
ًا مفيدة  ألجسامنا؟Nutritional Supplementsالُمتمِّماُت الغذائيَُّة الـ   ، هل هي حقَّ

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنصِّ

 
ائمitamin DVفيتامين د  بابِ الدَّ  ، ضمانُة الشَّ

 
اً 6Vitamin B 6فيتامين ب .. وكثيُرهُ ضار  جدَّ  ، قليُلهُ مفيد 

 
، من قصصِ البطولةِ والفداءَوالمهنُة.. شهي  د 

 
 الثَّقُب األسوُد والنَّجُم الَّذي هوى

 
 خلُق السَّماواتِ واألرضِ، فرضيَُّة الكوِن السَّديميِّ الُمتَّصلِ 

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
 عندما ينفِصُم المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟

 
اتي لمفصِل المرفقِ  التَّصنيعُ   Arthroplasty -lbow AutoEالذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينةِ   الطُّ

 
 َكْشُف الَمسُتورِ.. َمَع االسِم تَكوُن البَِدايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخاتِمَة الِحكايةِ 

 
 أم اِجتماُع مصلحةٍ؟ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماُع فطرة، أِم اجتماُع ضرورة، 
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خرةِ الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الصَّ

 
نديِّ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع  والدي  ُثنائيُّ الجانبِ للعصبِ الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضاتِ غيرِ الُملقَّحات الـ 

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاُج النِّطافِ 

 
هات؟!أمُّ البنات، حقيقة    هَي أْم هَي محُض ُترَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقة  لطالما َظننُتها من هفواتِ األوَّ

 
اُء هذهِ تلُِد كثيَر بناٍت وقليَل بنين  ّغّلبُة البنات، حوَّ

 
اُء هذهِ تلُِد كثيَر بنيَن وقليَل بنات  َغَلبَُة البنين، حوَّ

 
اُء هذه يكافُئ عديُد بنيها عديَد بُنيَّاتِها !لعدَل أحياناً وال أنفي عنها ا  حوَّ

 
 المغنيزيوم باٍن للعظاِم! يدعُم وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه

 
اَء حفُظ التَّكوين!  آلدَم فعُل التَّمكين، ولحوَّ

 
 ياُن االقتصاد(: هَذَ 1المفاهيم )هََذياُن 

 
 (، معلومات  ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثريَّةِ بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة (

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
  بحقِن الكورتيزون )مقاربة  شخصيَّة () عرض  موسَّع (ُمعالجُة تناذرِ العضلةِ الكمثريَّةِ 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
لوِك، عيُنهُ  .. من بعِد السُّ فاتِ فيروُس كورونا الُمستجدُّ  على الصِّ

 
يِل والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )  (: هََذياُن اللَّ

 
 كاَدتِ الَمرأُة أْن تَلَِد أخاهَا، قول  َصحيح  لكْن بنكهٍَة َعربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعبِ المزمن 

 
 طفُل األنبوبِ، ليَس أفضَل الُممكنِ 

 
 تدام ؟الُحروُب العبثيَُّة.. َعذاب  دائم  أْم اِمتحان  ُمس

 
، َوفي التَّجريِد وُصول   ُد.. في القِياسِ قُصور   الَعقُل القيَّاُس َوالَعقُل الُمجرِّ

 
ُد َمفازًة ال محَض َقرارٍ! ئُب الُمنفرُد، حيَن يُصبُح التَّوحُّ  الذِّ

 
 بحقِن الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

 
 وحُش فرانكنشتاين الجديُد.. القديُم نكَب األرَض وما يزاُل، وأمَّا الجديُد فمنكوبُهُ أنَت أساسًا أيُّها اإلنسان!

 
  erationClaw Hand (Brand Op(اليُد المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاُة بريٍد حقيقيُّون.. ال هواُة ترحاٍل وهجرةٍ 

 
فاتِ 19-فيروُس كوُرونَا الُمستَِجدُّ )كوفيد  لوِك، َعيُنهُ َعلى الصِّ  (: مْن بَعِد السُّ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
 شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ .. اأُلْسطوَرُة الَحقِيَقُة الهَرَِمةُ 

 
ِد العصبيِّ  ُس الفاليري التَّالي لألذيَّةِ العصبيَّةِ، وعمليَُّة التَّجدُّ  التَّنكُّ
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