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 العصبي   قل  الن  
Neural Conduction in Neural Fibers  

 ةالعصبي   المحاور   عبر   العصبي   قل  الن   ة  لي  آل ة  شخصي   ة  مقارب
"Personal View vs. International View" 

ََّّالعصبي ََّّقل َّالن َّ أوَّماَّيسمىَّبالمشابكََّّالمشافهة ََّّلسطوح ََّّ،َّوالعابر َّجهة ََّّالعصبونَّمنَّنات َّلمكو ََّّالعابر Neural Conductionََّّال

َّجهة َّ Neural Synapses الـَّة َّالعصبي َّ َّعملي ََّّمن َّالز ََّّت َّاستفز ََّّدة َّمعق ََّّدقيقة ََّّة َّثانية، َّمعًا.َّمن َّعبر َّوالخياَل َّالعقَل

َّمنهاَّوالذيَّيلقىَّابت َّاَّالث َّ.َّأم َّجريبي َّوالت ََّّلمي َّالعَّقد َّالن ََّّهاَّوطأةََّمعظم ََّّل َّلمَّيتحم ََّّات َّمنَّالفرضي ََّّبالكثير ََّّات َّالعبقري َّعليناََّّجادت َّ

عداَّعنَّكونهََّّ،نفيذفيَّالت ََّّالمرونة َّ،َّكماَّوصيل َّفيَّسرعةَّالت ََّّإلىَّالكفاءة ًََّّاَّفماَّزالَّبنظريَّيفتقد ًَّاَّوعالمي َّفيَّزمنناَّقبواًلَّعلمي َّ

َّ.ةَّخلق َّبديع َّكهذافيَّعملي ََّّفترضة َّالم ََّّة َّالسللس ََّّاًَّفاقد

َّمقالتيَّبتشر َّاعتادَّباحثوَّزمانناَّعبرَّالمحورَّالعصبي ََّّقلَّالعصبي َّالن ََّّة َّيحَّنظري َّسأبدأ َّبعدها،َّأعلن َّترويجاًََّّللعصبونَّمما .َّ

َّالقارئينَّقبلَََّّدََّيتمد ََّّيًاَّأنن َّتيَّمتمخاص ََّّالعصبي ََّّقل َّالن ََّّةََّفرضي َّ َّالم حدث.َّهمَّلقبولَّالجديد َّخيالَّصدر 

َّسائل َّمنَّالر ََّّالواردNeuronََّ َّالـَّىَّالعصبون َّتلق َّيفيماَّبينها.ََّّسائلََّالر َّرَّباستمراَّوتتبادل َّ ،Neurons الـَّالعصبونات ََّّتتحاور َّ

َّمباشرةًَّإم َّ َّاستطاالت َّبَّأوَّ،Soma الـَّجسمه َّبَّا َّالـ َّالقصيرة َّبDendritesه َّونادرًا ََّّالعصبي ََّّمحوره َّ، َّ.Axonالـ

َّ َّينتهيَّالمحور َّالعصبي ََّّه َّمحورَّعبرَّالهدف ََّّاوجهتهإلىََّّةََّالعصبي ََّّه َّرسائلَََّّالعصبون ََّّر َّصد َّي َّبالمقابل، َّفيَّمشابكَََّّالعصبي ََّّ.

َّالجسم ََّّبهَّأخرىَّمماَّيزخر ََّّكونَّكينونات َّي،َّوقدَّأخرىَّات َّقدَّيكونَّعصبونَّالهدف ََّّهاَّباختالفَّالهدف.موقع ََّّيختلف ََّّة َّعصبي َّ

َّالقرار،ََّّموقع َّبينََّّالمسافة ََّّ.البشري َّ َّتصلَّإلىَّمتر َّقدًَّاَّنسبي ََّّطويلة Effector Organَََّّّالهدف ََّّ،َّوالعضو َّالعصبونَّجسم َّأي 

َّ(.1) كل  الش   انظر  ها؛َّلتصلَّغايتََّبسرعةَّكبيرةََّّالعصبي ََّّالمحورَََّّة َّالعصبي ََّّسالة َّكثيرة.َّتعبرَّالر ََّّفيَّأحايينَََّّاه َّتقريبًاَّوقدَّتتعد َّ

َّ

َّ
 (1الش كل )

 الن قل  في الل يف  العصبي  
The Neural Conduction  

َّالـَّ َّالعصبون  َّ،Cell Body (Soma)ة َّالـَّمنَّجسمَّالخلي Neuronََّّيتأل ف 
َّوحيد َّعلىَّاألغلبَّالـDendritesَّومنَّعدد َّمنَّاالستطاالتَّالقصيرة َّالـَّ َّ.Axon،َّومنَّمحور َّطويل 

،َّاعتبرت َّ .Axon Hillockَّالـََّّالت زخيرمنطقة ََّّلزمن َّطويل  َّمكاَنَّوالدة َّموجة َّالن قل َّالعصبي 
َّالحديثة َّبوالدة َّموجة َّ راسات  َّالد  ،َّعندَّالحدودَّالفاصلة َّماََّّبينماَّتقول  َّابعَدَّمنَّذلكَّبقليل  َّفيَّمكان  َّالعصبي  َّالت زخيربينَّمنطقة َّالن قل 

َّ)القطاعAَّ)القطاعAxon Hillockََّّالـَّ َّ(.B(َّوبداية َّالمحور َّالعصبي 
ائدة َّحال َّاألمَرَّذاتَه،َّمعَّالت أكيد َّعلىَّجوهري ة َّالخالَفَّبينَّفرضي تيَّوتلكَّالس  َّالحقًا.شخصي ًاَّأعتقد  َّي ًاَّكماَّسأشرح 

َّ َّ
َّ

 



 (ة  الحالي   ة  الفرضي  ) ة  العصبي   األلياف   في العصبي   قل  الن  

Neural conduction (International View) 

َّعمل َّ َّالكل ََّّيخضع َّقانون َّإلى ََّّالعصبون َّالأو َّال  All-or-None lawََّّشيء .َّ َّالعصبونَّت َّعتجم ََّّأن ََّّيحدث َّفقد َّفيَّجسم

بدايةَّالمحورََّّعندوهيَّ،Trigger Zoneَّـَّالَّنفيذ َّالت ََّّمنطقة ََّّتتبل غ َّ.Thresholdَّالـََّّاألمر ََّّعتبةَََّّحفيز َّبلغَّالت َّوَّالقرار.َّزات َّمحف َّ

َّصالهَّمعَّعندَّنقطةَّات ََّّالعصبي َّ ََّّالت زخيرمنطقة   ؛القيمةَّدة َّمحد ََّّموجبة ََّّة َّكهربي ََّّلىَّشكلَّشحنة َّعَّاألمرَََّّ،Axon Hillockالـ

َّالت زخيرَّنطقة َّوفيَّمَّ.(1) كل  الش   انظر   َّتعمل  َّبوابات ََّّالوافدة ََّّاقة َّالط َّ، َّتفعيل ََّّعلى َّوديومالص ََّّلشاردة ََّّة َّنوعي ََّّة َّخاص َّجداري ة 

َّإلىَّداخلَّالمحورَّالعصبي ََّّوديومَّالموجبة َّشاردةَّالص ََّّق َّبتدف َّهذهََّّتسمحَّالبوابات ََّّ.channels +Voltage gated Naَّالـ

َّ.Depolarizationَّالـَّة َّالقطبي ََّّبزوال َّهذاَّماَّي عرفَّاصطالحًاَّو،َّهداخلَّة َّاَّيعنيَّمزيدًاَّمنَّاإليجابي َّمم َّ

َّفيَّالش ََّّث َّحدي ََّّ َّنسم َّاخل َّلصالحَّالد ََّّهوخارج ََّّبينَّداخلَّالمحورَّالعصبي ََّّة َّالكهربي ََّّحنة َّذلكَّخلاًل َّما َّوهذا َّالعملَّيهَّبكمون َّ،

َّالموجبة ََّّلشاردةَّالبوتاسيوم ََّّة َّأخرىَّنوعي ََّّة َّجداري ََّّمعهَّبوابات ََّّل َّتتفع َّاًَّأعظمي ًَّاَّحد ََّّخل َّاالد ََّّة َّإيجابي ََّّتبلغ ََّّ.Action Potentialالـَّ 

فيَّإيجابيةََّّخفضاًَّاَّيعنيَّمم ََّّالمحورَّالعصبي ََّّخارجَََّّالبوتاسيومَََّّالبوابات َََّّّهذه.َّتطرد channels +Voltage gated Kََّّالـ

َّة َّالمحورَّالعصبي َّخاص ََّّاخل َّالد ََّّبشحنة ََّّتعود ََّّة َّالقطبي ََّّة َّإعادَّة َّعملي ََّّ.Repolarizationالـََّّة َّالقطبي ََّّاصطالحًاَّعودةَََّّ،َّأي َّاخل َّالد َّ

َّ.Resting Potentialالـََّّاحة َّبكمونَّالر ََّّاصطالحاًَّماَّي عرفََّّ،َّأي َّالبة َّهَّاألساسَّالس َّإلىَّقيمت َّ

َّلشاردةَّائد َّالز ََّّق َّدف َّن رجعهاَّإلىَّالت ََّّاحة َّالر ََّّنََّكموَّتسبق Hyperpolarizationََّّالـََّّمنَّفرطَّاالستقطابَّعابرة ََّّمرحلة ًَّا،َّعملي َّ

َّة َّعملي ََّّتجتاح ََّّ.َّبقيمتهَّاألساسَّاحة َّإلىَّكمونَّالر ََّّوازن َّ.َّبعدها،َّسريعًاَّماَّيعودَّالت َّنحوَّخارجَّالمحورَّالعصبي Kَََّّّ+البوتاسيوم

َّوَّاالستقطاب ََّّإزالة َّ َّعودت َّمنَّث م  َّالمحورََّّا  ي  خط  ه ََّّالعصبي َّجداَر َّالمحيط َّمنَّالمركزَّبات ََّّ،بنقطةنقطًة َّنتهاهام ََّّىَّتبلغََّحت ََّّجاه

َّ.المشبكَّالعصبي ََّّفي

َّالعصبي ََّّالمحور ََّّبينَّداخل َّالغشاءََّّعلىَّجانبي ََّّ(االستقطاب ََّّإزالة ََّّأي َّ)َّة َّنحوَّاإليجابي ََّّالكمون ََّّفرق ََّّ،َّانقالب َّىخرأ ََّّبكلمات َّ

منهاََّّوأبعدَََّّلهاَّمباشرةًََّّىَّمجاورة َّإلىَّأخرَّمثاًل(Bَّ)كالقطاع ََّّة َّجداري ََّّمنَّقطعة ََّّة َّي َّخط ََّّبصورة ََّّة َّالعملي َّهذهََّّوانطالق ََّّ،هوخارج َّ

َّالقطاع ََّّللمركز ََّّسبة َّبالن َّ َّ.(2) كل  الش   ؛ انظر  العصبي ََّّجدارَّالمحورلَّالعابر ََّّالعصبي ََّّقل َّالن ََّّار َّلتي ََّّاألساسَََّّالشك َّي َّ،َّ(C)أي 

َّ

َّ

َّ
 

(2كل )الش    
(ة  الحالي   ة  ظري  الن  ) المحور العصبي   في العصبي   قل  الن    

Neural Conduction in Axon (International View) 

 
َّ.عبرَّالمحورَّالعصبي ََّّقل َّةَّالن َّفيَّعملي ََّّهيَّاألساس ََّّوالخارج ََّّاخل َّبينَّالد Kََّّ+والـََّّ+Naالـََّّالموجبة ََّّوارد َّالش ََّّة َّحركي َّ

 .(Aكل )الش  ؛َّبينَّجنباتَّجدارَّالمحورَّالعصبي ََّّالبة َّبقيمتهَّالس ََّّاحة َّالر ََّّكمون ََّّيسيطر ََّّاحة َّأثناءَّالر َّ

فيََّّالعمل ََّّكمون ََّّوبناءَََّّحنة َّالش ََّّانقالبَََّّعلنََّلت ََّّاخل َّإلىَّالد Naَََّّّ+شاردة ََّّق َّ،َّتتدف َّ(A)َّفيَّالقطاع ََّّ Thresholdالـَّاألمر ََّّعتبة ََّّبلوغ َّوَّ،فعيل  الت   عند بدء  
َّفيَّالقطاع ََّّللس ابق ََّّفيَّالجوارَّالمباشر َّو.َّ(العصبي َّمنَّالمحورََّّهذاَّالقطاع .َّبوابات ََّّلتفعيل ََّّكفايةًََّّموجبةًََّّة َّنحتكونَّالش َّ(Bَّ)أي  وديوم  َّأقنية َّشاردة َّالص 

A B 

C 



،Naََّّ+وديومَّالص ََّّلشاردة ََّّاًَّقًاَّإضافي َّاَّيعنيَّتدف َّمم َّ َّالخلوي  اخل   (.1الش كل  )انظر  ؛َّجديدَّعمل ََّّكمون ََّّبناءََّتاليًاَّوإلىَّالد 
 (.Cالشكل )؛ًَّاَّعلىَّطولَّالمحورَّالعصبي َّطي َّجاهَّالهدفَّخبات ََّّالعمل ََّّكمون ََّّينتقل ََّّة َّوهكذاَّدواليك،َّوبتغذيةَّذاتي َّ

َّوديوم َّالص ََّّات َّبكفاءةَّمضخ ََّّتانمرهونَّجديدةَّنقل ََّّة َّعلىَّعملي ََّّالقدرة ََّّالمحورَّالعصبي ََّّواستعادة ََّّاحة َّالر ََّّإلىَّكمون ََّّأي ََّّإلى نقطة البدء العودة  
َّ.ATPوحداتَّالـَّنَّمَّاقة َّللط ََّّمستهلكة ََّّة َّجداري ََّّات َّ.َّهيَّمضخ Pump +K/+Naَّوالبوتاسيومَّالـَّ

َّ.(Bكل )الش  ؛ATPَّمنَّالـََّّواحدة ََّّجزيئة ََّّمن َّوالث ََّّ.اثنيتنَّمنَّالبوتاسيومَّإدخال َّووديومَّمنَّالص ََّّشاردات ََّّمنهاَّعلىَّطرحَّثالث ََّّالواحدة ََّّتعمل َّ
َّ.عبرَّجدارَّالمحورَّالعصبي Kََّّ+والـNaََّّ+َّلشوارد ََّّالمستمر ََّّالهروب ََّّة َّإلىَّعملي ََّّالمناسبَّهناَّاإلشارة َّمنَّ

َّببنماَّشاردة ََّّ،ساساًَّأَّة َّخلوي ََّّخارج ََّّوديومَّهيَّشاردة َّالص ََّّهذه.َّشاردة ََّّسريب َّالت ََّّات َّلعملي ََّّر َّبينَّجنباتَّالجدارَّهيَّالمبر ََّّوارد َّتركيزَّالش ََّّالف َّاخت

َّ.احة َّعلىَّكمونَّالر ََّّوالمحافظة ََّّوازن َّبإعادةَّالت ََّّوديومَّوالبوتاسيومَّكفيلة َّالص ََّّات َّمضخ ََّّ.داخلهاَّعالية ََّّبتراكيزَََّّع َّتتجم ََّّالبوتاسيوم َّ

َّ
 

 (شخصي   )مفهوم   العصبي   الل يف  في  قل  الن   ة  ي  آلل المفهوم  الحديث  

Neural Conduction in Neural Fiber 

(Innovated Conception) 

ال ، َّشخصي ََّّأو  ًَّا َّالعصبي  َّالن قَل َّأرى ََّّفيNeural Conductionَّالـ َّالعصبي  َّالل يف  َّط ََّّضغموجةNeural Fiberَََّّالـ

معة َّفيََّّتسريPressure Waveَّالـَّ َّالعصبي ة ََّّفيَّاه َّأرَّبينماَّ.َّتحديداًََّّمركز َّالضمنَّالل  ََّّفعاًلَّكهربائي ًاَّمحضاًَّالمشابك  يجتاح 

َّالمشبكي َّ ََّّ،وبذلكَََّّ.Synaptic Cleftالـََّّالشق  َّالعصبي  َّالن قل  َّعملي ة  َّتصبح  َّالجديد  َّتفصيل َّفيَّالمفهوم  َّفيَّبيان  َّه َّالذيَّأجتهد 

ور َّثالثي َةَّالط  َّالكهرباء  الث ََّّالط ورينَّساسََّأ.َّتكون  َّوالث  ل  انيَّالوسيطاألو  َّفيَّالث  َّهَيَّاألساس  غط  َّ.،َّوموجة َّالض 

َّوالكهرباء َّتنقل َّ غط َّتؤس س  َّحيث َّهناَكَّفيَّعبَرَّالفضاء َّالمشبكي ََّّفموجة َّالض  َّالعصبي ةَّاألطراف  ،Synapsesَّالـََّّتوجد َّالمشابك 

َّي َّضياع َّوحيث  غط َّصبح  َّهيَّمحراَكََّّ.تصريَفَّفيهًاَّالَّأمرًاَّمحسومَّفيَّالفراغ َّالمشبكي َََّّّموجة َّالض  غط  َّموجة َّالض  بينماَّتكون 

انيَّ ور َّالث  َّالعصبي ََّّيكون ََّّحيث َّفيَّالوسط َّالط  َّالبنية َّالت حتي ة َّالـََّّ.َّالل يف  َّالعصبي ة Infrastructureََّّوحيث  َّبكفاءة َّلأللياف  تسمح 

َّالعاملة َّمنَّجهة ،َّوتقليل َّضياع َّة َّانتشار َّموجلة َّوسهو غط  َّمنَّجهة َّثانية .َّطاقت هاَّالض 

ابط  لكليهماشرحت  تفصيل  األطوار  الث الثة   ين؛ تجدون  الر   :فيما يلي لعملي ة  الن قل  العصبي  في مقاٍل وفيديو خاص 

  للنقل العصبي   األطوار  الث الثة  

،ََّّثانيا ، َّالعصبي  َّدور َّفيَّالل يف  ََّّفيَّالكهربائي ََّّالتي ار ََّّي ختصر  غط  َّانتشار َّموجة َّالض  زيادًةَّفيَّسرعة َّالعاملة َّرفع َّكفاءة َّوسط 

َّاألخيرةنتشار َّا َّطاقت هََّّهذه َّمنَّضياعات  َّوتقلياًل َّأخرىمنَّجهة ، َّمنَّجهة  َّا َّفيَّالمشبكَّالعصبي ََّّبينماَّ(.8انظر  الش كل  )؛

َّ ََّّموجة ََّّتكتفيَّ،Neural Synapseالـ غط  ََّّالموجب ََّّالقطب ََّّء َّبناَّبالعاملة َّالض  َّالكهربائي Cathodeََّّالـ َّالن قل  َّ.لتي ار 

َّ َّاألخير َّعلىَّأنَّيمتلَك ََّّةَََّّحصري َّهذا َّإلىَّالعضوَّالهدف  َّالعصبي ة  َّاإلشارة  َّلمشبكََّّابعدََّنقل   Postsynaptic Effectorالـ

Organَّ؛(  7انظر  الش كل-B.)َّ

ََّّثالثا ، َّالكهربائي ة  َّالتي ارات  َّمن َّنوعين َّوجوَد َّأرى َّالواحدة َّالوظيفي ة  َّالعصبي  َّالن قل  َّعملي ة  َّالعصبي ََّّفيَّخالل َّ.الل يف 

َّالتي ار َّوهو ة  َّبالخاص  َّالكهربائي  َّالن قل  َّتي ار  ََّّبائي َّالكهرَّفهناك َّالـ َّ،Terminal Electrical Current (TEC)االنتهائي 

َّالكهربائي ة َّوهناكَّ َّالوسطي ة َّالَّفرَق،الوسيطة ََّّالتي ارات   Segmental Electrical Currentsالـََّّة َّالقطعي ََّّوهيَّالتي ارات ََّّ،َّأم 

(SECs).ََّّ ََّّنضيف لي  َّاألو  َّالكهربائي  َّالن قل  َّتي اَر َّاألخيرة  َّهذه َّإلى َّشبيه Preliminary Electrical Currentَّالـ َّهو .

ة َّفقطَّمم اَّاقتضىََّّبالتي ارات َّالقطعي ة َّ َّعنهاَّبالشد  َّالوظيفة،َّلكن هَّيختلف  َّلهمنَّحيث  َّ.الت خصيَصَّاالسمي 

َّف َّاالنتهائي  َّالكهربائي  َّالتي ار  َّووحفأم ا َّالواحدة . َّالن قل  َّعملي ة  َّخالَل َّيد  ََّّالفاعل َّهو َّالن َّأساسًا َّالعصبي ة َّحين َّالمشابك  َّعبر  ؛قل 

َّفَّ(.B-7انظر  الش كل  ) َّالقطعي ة  .َّوأم اَّالتي ارات  َّالقطع َّبينَّعقدتينَّللمحور َّالعصبي  َّبعدد  َّهيَّالم َّعديدة  غط  َّالض  َّلموجة  س ر عات 

َّحينَّ َّاالل َّمنInternodal Segmentََّّالـََّّعقدتينالالقطع َّبينََّّكثير ََّّانتشارهاَّعبرالعاملة  .يف  َّيهتم ََّّلعصبي  َّتي ار َّقطعيٍّ كل 

َّ غط  ة َّبهالعاملة َّبشؤون َّموجة َّالض  َّ(.A-7انظر  الش كل  ) ؛فيَّقطعته َّالخاص 

ََّّالعمل ََّّون َّكم ََّّبناء ََّّورابعا ، َّبAction Potentialَّالـ ََّّارتفاع َّيبدأ  َّقيمة َّمفاجئ َّالحلولي ََّّغط َّض َّالَّفي

ََّّزخيرت َّالَّمنطقة ََّّداخلHydrostatic Pressureََّّالـ ََّّاًَّوالتيَّتوافقَّتشريحي ََّّ،Trigger Zoneالـ َّ.Axon Hillockالـ

َّ َّتجتاح  َّالـ غط  َّالض  Pressure Impulseََّّنبضة  ََّّالعصبي ََّّالمحورََّالوليدة  َّوتكون َّموجة  َّم سم ى َّالعاملة َّتحت غط  َّالض 

ََّّ.Action Pressure Wave (APW)الـَّ َّلالعمل ََّّكمون َّيتأس س  قطعية ََّّتي ارات ََّّالعاملة َّمنلكهربائي ة َّرات َّالتي اوالدة َّا،َّاألساس 

(SECsٍََّّّومنَّتي ار َّانتهائي)َّ(TEC)،َََّّّ؛الجدارَّوخارج ََّّداخل ََّّ،َّالَّبينََّالمحورَّالعصبي ََّّداخلََّالعاملة ََّّغط َّموجةَّالض ََّّضف تيبين
َّ(.5انظر  الش كل  )

َّالعريضة ًََّّا.عالمي ََّّائجة َّوتلكَّالر ََّّالعصبي ََّّقل َّتيَّفيَّالن َّبينَّفرضي ََّّة َّالجوهري ََّّهيَّالفروق َّ َّإليهَّمنَّجديد ََّّهيَّالعناوين  لماَّذهبت 

.َّو َّالعصبي  َّة َّفضيلي َّالت ََّّت هاقو ََّّوعناصر ََّّالحدوث ََّّرات َّحًاَّمبر َّموض ََّّهامنَّمرحلة ََّّكل ََّّتشريح ََّّسيكونماَّيليَّفيم حدث َّفيَّآلية َّالن قل 

َّّا.حالي ََّّائدة َّالس ََّّة َّظري َّالن ََّّعلى

https://drive.google.com/open?id=1X-QeQGepXnQXqyQifsGV0PqdihVeefVh
https://youtu.be/bLHVP9oZci0


غط  العام -1  Action Pressure Wave الـ لة  موجة  الض 

احة  الـ  ضغط   1-1  Resting Pressureالر 

َّالـَّي َّ َّالعصبون  ل  ََّّه َّالقصيرة َّومحورَّه َّباستطاالتNeuronَّشك  َّالمغلق  َّنظامأَّأنبوبي ًاَّم حكَمَّاإلغالق.َّيمتلئَّهذاَّالن ظام  العصبي 

ائلة Cytoplasmََّّماَّالـَّسبالبال بيعة َّالس  احة ،َّيبنيَّالعصبون َّ.َّ(1)َّانظر  الش كل؛َّعة ََّّالمتنو َّوالعناصر ََّّذات َّالط  داخَلهََّّفيَّحالة َّالر 

احةَّالـَّ احة َّبكتلة َّالمادة َّفيَّوحدة ََّّ.Resting Pressureضغطاًَّمرتفعاًَّنسبي ًاَّن سم يهَّاصطالحاًَّضغَطَّالر  د َّقيمة َّضغط َّالر  تتحد 

َّالعالقة َّ َّكشف  َّعلينا َّيسهل  َّبذلك، َّالبالسما. َّمن َّالحجم  احة  َّالر  َّضغط  َّبين ردي ة  َّالخلوي ة ََّّالط  َّالبالسما َّوكثافة 

َّ.Cytoplasmic Densityالـَّ

احة َّ َّالر  َّهذاَّألضغط  َّعلىَّلمعة َّالـَّ.َّفهوَّقصوىهمي ة  َّحري ةَََّّ.َّويضمن َّالبنىَّالت شريحي ة َّالن اقلة َّلألمرَّالعصبي Lumenََّّي حافظ 

ََّّالمالحة َّ َّقيمت ه َّسرعَةَّك،َّكثَرَّمنَّذلأ.َّداخَلهاوالن قل  د  َّالعابرة َّلهت حد  َّالعمل  َّالعصبي َّ،َّوتاليًاَّاموجة َّضغط  َّفيها.َّسرعَةَّالن قل 

َّهي َّهنا لبة  َّالص  َّوالقاعدة  َّالعصبي ة . َّاأللياف  َّعبَر َّالعصبي  َّالن قل  َّعملي ة  َّإلطالق  َّصلبة  َّقاعدة  َّمن َّبد  َّال َّالكالم، َّفصل 

احة .َّ َّالر  نقٍل كبيرةٍ، دون قيٍم عاليةٍ نسبي ا  من  ت   كبيرةٍ، وتاليا  سرعاضغوط  عملٍ  العصبي  ابتناء  ال يمكن للمحور  َّإذضغط 

احة   َّالمركزي ة ،َّفيَّمنطقة ََّّ.َّالمعادلة َّبسيطة ،َّضغط َّراحة َّمرتفع َّنسبي ًاَّيعنيَّحساسي ةًَّضغط الر  غط  َّالض  بات َّقيم  أكبَرَّلرصد َّتذبذ 

َّإبطاءَّتحقيقًاَّلمكسب َّأوَّإنقاذًاَّلوجود .ََّّماسريعًاَّإلىَّالعضوَّالهدفَّللعملَّدونيًاَّعلىَّنقلهاَّتال،َّوAxon Hillockالـََّّالت حفيز َّ

َّأل َّالعملي ة  َّالت طبيقات  َّالبنىَّالعصبي ة ،قراءة  َّالمرتفع َّداخَل احة  َّالر  َّضغط  ََّّهمي ة  َّعلىَّاستمرارَّالن وع َّالحيواني  َّالعظيم  وألثره

Squidََّّالـََّّعندَّالحب ار ََّّصى.منَّأنَّت حَّأكثر ََّّ،َّهيإجماالًَّ َّقيمًاَّأكبَرَّلضغوط  َّبقاَءَّالن وع ،َّنجد  د  َّداهم َّأبدًاَّيهد  َّالخطر  مثاًل،َّحيث 

احة َّكماَّقيمًاَّأكبرََّ َّلقطر َّالمحاور َّالعصبي ة َّمقارنًةَّبقيمهاَّعندَّاإلنسان.ََّّالر 

غط  المركزي   1-2 Central (Somatic) Pressure Waveََّّالـ  ة "الجسمي  " ة  موجة  الض 

 Action Pressure Wave (APW)ووالدة  موجة  ضغط  العمل  الـ 

ََّّ َّالـ َّاألنبوبي  َّفيَّالت شكيل  َّمفاجئًا َّتقل صًا َّأحدَث ، َّالفعل  َّعتبَة َّالت نبيه  اغل Microtubules' Montageََّّمتىَّبلَغ َّلمنطقة ََّّالش 

َّ Axon Hillockَّالـ َّ(.A -3انظر  الش كل  )؛ َّاألنابيب ََّّ ََّّتقل ص  ََّّوانسحاب َّالمجهري ة ، َّالعصبونَّالعنيف َّكتلت ها َّجسم  َّداخَل

َّالمركزي ةَََّّ،Somaالـَّ غط  َّموجَةَّالض  د  Somatic Pressure Waveَّالـََّّأوَّالجسمي ةCentral Pressure Waveَََّّالـََّّيول 

َّالعصبون ََّّنسبًةَّإلى َّ.Somaالـََّّجسم 

َّ غط  َّالض  َّموجة  َّهذه َّجسَمَّالخلي ة َّتجتاح  ََّّجدار َّالَّ(.B -3انظر  الش كل  )؛َّالخلوي َّالعصبي ة َّوصواًلَّإلىَّالجدار ََّّالمركزي ة  الخلوي 

ََّّلجسم َّ ََّّمرن َّالعصبون  َّاأللياف  َّشبكة  َّوبفضل  َّعلىَّالخارج َّالخلوي  َّالمفتوحة  ه  َّأقواس  َّبفضل  اخلي ة  َّالد  غط  َّالض  الت  َّلتبد  مقاوم 

غط َّفمتىَّوصلتَّإليه ََّّالمجهري ة َّالمستبطنة َّلهَّكذلك. َّالض  هاَََّّّالمركزي ة ََّّموجة  َّانطلقتَّأساسأََّّعلىَّأعقاب ها،َّفتعود َّرد  منَّحيث 

َّ(.C -3انظر  الش كل  )َّ؛Axon Hillockَّمنطقة َّالت حفيز َّإلىَّ

حبة َّنسالم ََّّكتلة َّاألنابيب َّالمجهري ة َّبَّاالرتدادي ة ََّّالموجة ََّّ،َّتصطدم Axon Hillockََّّمنطقة َّالت حفيز َّبدورها،َّوعنَدَّوصول هاَّإلىَّ

َّعنيف َّاتهمنطقَّخارجََّ َّاصطدام  َّهو .ََّّ َّاألنبوبي َّسيعيد  ََّّالت شكيَل ة  َّاألصلي َّبقو  َّمكان ه َّبداية ََّّإلى .َّعنَد َّالعصبي  َّالمحور 

َّ َّاألولى، َّإلىَّحالت ها َّالقوي ة  َّوعودت ها د ها َّتمد  َّالمجهري ة ،َّومنَّثم  َّاألنابيب  َّكتلة  َّوانسحاب  َّموجةََّستقل ص  َّالعمل ََّّي طلق  َّضغط 

غط Action Pressure Waveَّالـَّ َّموجة َّالض  ،َّمنَّقطاع َّإلىَّآخَرَّحتىَّتصَلDistallyََّّبعيدًاَّ.َّتنتقل  ،َّداخَلَّالمحور َّالعصبي 

 (.3؛ انظر  الش كل  )غايتَهاَّفيَّالمشبكَّالعصبي َّ

لي ة   1-3  Preliminary Action Pressure Wave موجة  ضغط  العمل  األو 

 Standard Action Pressure Waves اسي ة  وموجات  ضغط  العمل القي

َّمبالغ َّ َّبمناسيَب َّالعمل  َّضغط َّموجة  َّالس المة ََّّفيهاَّتبدأ َّوشروط َّتنسجم  َّوال َّجهة ، َّمن َّالعصبي  َّالن قل  َّوحاجة َّتتوافق  َّال

َّداخل َّكامَلَّالحي ز ََّّيحتل َّهَّأنَّنَّليمكواسعًاَّنسبي ًا.ََّّمسارًاَّعشوائي اًََّّبدايةًََّّالموجة ََّّتأخذ َّقدَّوكماََّّللبنىَّالت شريحي ة َّمنَّجهة َّأخرى.

َّاألولى. َّعقدتين َّبين َّللقطعة  َّضغط ََّّالخلوي  لي ةََّموجة  َّاألو  َّالعمل  َّضغط  َّموجَة َّأسميت ها َّهذه َّالمنضبطة  َّغير  َََّّّالعمل 

َّ.Preliminary Action Pressure Waveالـَّ

َّ َّفيَّالمناسيب َّوالمسار َّإذًا َّالمرات ها.َّفم بر َّهَّالفوضىَّهذلَّ.َّلكنهيَّفوضة  َّهيعني َّالموجة  َّفيَّمنطقة ََّّة  َّانفجاري  َّاصطدام  نتاج 

َّبالقطعة َّبينَّعقدتينَّاألولى،َّبهذاَّالمجاز َّبينَّالموجة َّاالرتدادي ة َّوكتلة َّاألنابيب َّالمجهري ة .Axon Hillockََّّالـََّّالت زخير َّ وكأن 

َّالعاملة .َّ غط  َّحجرةََّاحتراق َّإلطالق َّموجة َّالض  ،َّتستحيل  َّالفوضىَّفيَّذلالت قني  َّشيء َّلك،َّتعم  َّكل  َّي ستباح  َّ.َّالبداية َّحيث 

 

 



 

 

َّ
 (3الش كل )

غط  المركزي ة  مقدمة  إلطالق  موجة  ضغط  العمل  موجة  الض 
َّالـَّ َّالعصبون َّالحركي  َّلجسم  َّالغشاء َّالخلوي  ل  َّداخله.Motor Neuronَّيشك  غط  َّالض  الت َّقيم  َّجدارًاَّمقاومًاَّلتبد 

َّ كل َّمعَّأضالعهَّالمفتوحة َّشكل  َّالش  ،َّنجمي  َّالخلوي  اخلي ة .َّالغالف  غطَّالد  َّالض  ،َّترفع َّمنَّكفاءت هَّحياَلَّتذبذبات َّقيم  َّنحوَّالخارج َّالخلوي 
َّالمجهري ة َّالـَّ َّاألنابيب  َّا،َّفيَّقسم هMicrotubulesإضافًةَّلذلك،َّتعمل  غط  َّلموجات َّالض  َّأوليٍّ ،َّكمصدٍّ ن َّللغالف  َّلمركزي ة .َّاَّالمبط 

َّ
غط  المركزي ة  Bالش كل  ) َّكتلة َّاألنابيب َّالمجهري ة َّفيَّمنطقة َّ: ( مرحلة  الت زخير  وإطالق  موجة  الض  َّالت نبيه َّإليها،َّتتقل ص  َّبعدَّوصول 

َّالعصبون َّ)الس هم َّاألزرق(.Axon Hillockَّالـَّ اخلَّنسبًةَّإلىَّجسم  َّبات جاهَّالد  َّمركزي َّتنشأَّبذلكَّموجة ََّّوتنسحب  ََّّضغط  َّبات جاهَّالغالف  ة َّتنتشر 
َّلجسمَّالعصبون. .َّالخلوي  غط  َّموجة َّالض  َّالمجهري ة َّالمستبطنة َّلهَّعلىَّرد  َّواألنابيب  َّالخلوي  َّالغالف  َّيعمل 

.الموجة َّاالرتدادي ة َّه َّالعملَّداخَلَّالمحور َّالعصبي  َّفيَّإطالق َّموجة َّضغط  َّذهَّهيَّاألساس 
َّ

َّفيَّمنطقةMicrotubules' Montageَّتتلق ىَّكتلة َّاألنابيب َّالمجهري ة َّالـََّّ:ق  ووالدة  موجة  ضغط  العمل اإلطال( مرحلة  Cالش كل  )
َّالعملَّ)الس هم َّاألحمر(.َّالموجَةَّاالرتدادي َةَّ)الس هم َّاألزرق(َّفتندفع Axon Hillockََّّالـَّ َّمحيطي ًاَّمطلقًةَّبذلكَّموجة َّضغط 
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ََّّاألولىَّرانفيهَّعقدة ََّّهي َّيتكف ل Node of Ranvier st1َّالـ َّمن َّإلىَّنصابهاوَّبتصحيح َّالمسار ََّّ، َّاألمور  حيح ََّّإعادة  َّ.الص 

َّ َّعقدة  ََّّاألولىَّرانفيهتعمل  َّمناسيب  َّعلىَّضبط  لي ة  َّاألو  َّأيضاًَّومسار َّالموجة  َّنافر َّفيها.ََّّ.ها َّشاذٍّ َّلكل  َّوالمصفاة  هيَّالمرشحة 

ََّّ،َّتصبح َّهابعد َّالعاملة َّالموجة َّمناسيب  َّالس المةَّالعضوي ة .َّكماَّيصبح  َّولشروط  َّالعصبي  َّالن قل  أصغَرَّوأكثَرَّمالءمًةَّلحاجات 

هاَّمنتظمًاَّ َّمنَّالبالسماَّالعصبي ة َّمسار  َّمركزيٍّ َّبينَّعقدَّشاغاًلَّلقطاع َّأنبوبيٍّ َّرانفييهَّتيَّمتتاليتينيمتد  َّعندها،ََّّ.منَّعقد  يصح 

مََّلناَّأنَّ ََّّموجة ََّّعنَّنتكل  َّ.Standard Action Pressure Waveالـََّّة َّسي َّقياالَّعمل َّالضغط 

اغَلَّلعقد َّ غَلَّالش  َّالش  حلة ََّّالت الية.َّرانفيهحفظ َّالمسار َّالجديد َّلموجة َّضغط َّالعمل ،َّكماَّحفظ َّمناسيب َّالموجة َّالقياسي ة ،َّستكون  فالر 

َّالمتَرَّأوَّأكثَرَّمنَّذلكَّفيَّبعض َّاألحي َّبينَّالمنبت َّوالمنتهى،َّقدَّتبلغ  َّالجنوح َّان .َّوطويلة  َّالمناسيب َّاحتماالت  تبقىَّوانحراف 

َّ. َّاالنتهائي  َّالعصبي  َّإلىَّغايت هاَّفيَّالمشبك  َّالموجة  ست َّالن قَل،َّواعتادتَّقائمًةَّماَّلمَّتصل  َّتمر  َّالحي ة  لكنَّالَّخوَف.َّفالعضوي ة 

ياعات َّوتصحيحََّ َّالَّ.ات َّعوجاجاإلَّترميَمَّالض  َّبقاء  اهد  َّالماألمانة َّمصونة ،َّوالش  َّحدقة َّأبدًا.ن وع َّرغَمَّاألهوال 

َّالعصبي ةَّالواحدة ،َّوإنَّبدت Action Pressure Waveََّّالـََّّعملالموجة َّضغطَّ،َّأخيرًاَّأقول َّ خالَفََّّواحدة َّخالَلَّعملي ة َّالن قل 

اخبة َّوالعنيفة .َّلكن ه َّفيَّالمناسيب ،َّمحكومًةَّبنشأت هاَّالص  َّبفوضىَّفيَّالمسار ،َّوغلوٍّ َّعنهاَّطابَعهاَّذلك.َّهيَّتبدأ  اَّسريعًاَّماَّتنسخ 

َّالبنية َّ َّولسالمة  َّالن قل  َّلعملي ة  َّمناسبًا َّقياسي ًا َّلبوسًا َّكذلك.َّالخشَن،َّوتلبس  َّالعصبي ة  َّاَّالت شريحي ة  َّلهاَّعبرَّعقد َّهوَّالمرور  ل  ألو 

َّلهاَّالت وازَنَّمسارًاَّومناسيَب.َّرانفيه َّمنَّيعيد 

، غط  العاملة  حين الن قل  العصبي   لمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال  موجات  الض 

ابط   انقر على هذا الر 

 

 مالحظة:

 :عنوان ه موضوع مقاٍل منفصلٍ  هي Nodes of Ranvierالـ  رانفيهالد راسة  الت فصيلي ة  آللية  عمل  عقد  

 ، ضابطة  اإليقاع "رانفيهدة  " عق 

َّ

 هاخصائص  موجة  ضغط  العمل  ومناسيب   1-4

 Parameters of Action Pressure Waveالـ 

َّ َّالـ َّطوالني ة  َّهيَّموجة  َّالعمل  َّضغط  َّفيهاLongitudinal Waveموجة  ََّّ،َّيتطابق  َّحركة  َّمعَّمحور َّعناصر َّمحور  المادة 

َّالموجة . َّمنطقتين انتشار َّالموجة  َّفي َّالوظيفة .َّنمي ز  َّفي َّكما َّالوصف  َّفي َّفهضبة ََّّمتباينتين َّاألولى َّفأم ا

َّ َّموجبةًََّّCompression (Crest)الـ َّفيها غط  َّالض  َّقيم  َّوتكون  َّالموجَة ر  َّفواد ََّّتتصد  انية  َّالث  َّوأم ا . وام  َّالد  َّعلى

َّ َّالس ََّّRarefaction (Trough)الـ غط  َّالض  َّقيمَ َّويلتزم  َّاألولى ََّّلبةََّايتذي ل  غط َّدومًا. َّالض  َّمن َّقيمًة َّاألولى َّفي َّنمي ز  َّكما

انية َّقيمًةَّمنَّال َّإشارًةَّفقطالموجب َّأعظمي ًة،َّوفيَّالث  َّالقيمتان َّعددي ًا،َّوتتعاكسان  الب َّأعظمي ًةَّهيَّاألخرى.َّتتطابق  َّالس  غط  ؛َّض 
 (.C-4ل  )الش كانظر  

اقة َّ َّالموجةَّالحركي ة ََّّالط  َّفيَّجبهة  َّت ختزن  َّالعمل  َّفيَّالهضبة Wave's Frontَّالـََّّلموجة َّضغط  Crestَّالـََّّ،َّأي  .َّبينماَّيلعب 

غط َّ الب ََّّالض  غط ََّّالس  َّالض  َّموجة  ََّّلذيل  Troughََّّالـ َّفي َّأساسي ًا َّالكهدورًا َّالن قل  َّتي ارات  َّثم  َّومن َّالعمل  َّكمون  َّربائي ة َّخلق 

ها،َّكماَّسنرىَّالحقًا. َّعلىَّأنواع 

َّبَّ،Wave's Parametersفيَّالمناسيب َّالـَّو َّتحديدًاَّوفهمًاَّمنَّجهة ،َّوهوَّن ه َّألَّالموجة ََّّطول َّأبدأ  َّلتحديد َّبقي َّاألسهل  ة َّاألساس 

َّأخرى.َّالمناسيب َّ َّالَّتَّمنَّجهة  َّفيَّلحمة  َّبعضًا ه  َّبعض  َّمتالحم ،َّيوثق  َّمترابط  َّالمناسيب  ََّّنفصم َّفجميع  َّالموجة َّطعراها. َّول 

َّ َّقم تينَّموجبتينَّWavelength (L)الـ َّبين َّالمسافة  َّأمتتاليتينَّمباشرةًََّّهو َّقم ََّّو، َّأيضاًَّنَّمتتاليتينَّتينَّسالبتيبين َّمباشرًة

َّأخروهوََّّ.الَّفرقََّ َّالـََّّىبكلمات  َّطوليَّالهضبة  د ََّّمعًا.TroughَّوالواديَّالـCrestََّّمجموع  َّالموجة ،َّيتحد  َّبناًءَّعلىَّطول 

ها ََّّارتفاع  َّوالكامنة ،َّ،Amplitude (A)الـ َّالحركي ة  َّفَّكماَّسرعت ها.َّطاقت ها َّمعَّطول  ية  َّخط  َّبعالقات  َّينتظم  ها الموجة .َّجميع 

َّالمناسيب َّاألخرى َّارتفعتَّمعهَّجميع  َّ.ارتفَعَّهذاَّاألخير 

ََّّ َّالـ َّالعرضاني ة  َّللموجات  Transversal Wavesَّخالفًا غط َّ، َّالض  َّموجة  .َّني ة َّوالالط ََّّارتفاع  َّالفهم  َّكما َّعلىَّالقياس  َّعسير 

،َّتخي لَّمعيللكنَّ غطََّّمسارَََّّلت بسيط  َّالض  َّموجة  ََّّأنبوباWave's Trajectoryًََّّالـ قاًَّاسطواني ًا َّم عل  َّاألبعاد  ََّّداخلَََّّثالثي  وسط 

َّالعصبي َّاالنتشارَّ) َّيطابق َّالواقَعَّتمامًا،هنا(َّبالسماَّالل يف  ر  والني ة َّجميع َّمسارات ََّّشكل َّذلكَّهوَّفَّ.َّهوَّتصو  انظر  ؛َّالموجات َّالط 

َّالز َّ(. B-4الش كل  ) َّخاللَّوحدة  َّمسار  َّالموجة .َّهاقطر َّدائرًة؛ََّّالموجة َّمن ،َّيصبح  َّالموجة ََّّهوَّارتفاع  َّبينَّطول  َّوثيقة  العالقة 

ها َّعلالجليلة َّتبعات هََّّولهذاَّ،وارتفاع  َّالعصبي  َّالعصبي َّكماَّسنرىَّعندَّدراسة َّأثر َّقطر َّالل يف   .ىَّسرعة َّالن قل 

َّ َّالـ َّالعمل  َّضغط  َّموجة  َّهيََّّWave's Velocity (V)سرعة  َّبطول  َّبارتفاع َّالموجة َّو(،Lَّ)َّموجتهااألخرىَّملتصقة  َّتاليًا

َّ َّلعل َكَّAmplitude (A)الـ َّفالَّتاآلَنَّ. َّفيه.َّإنَّلمَّتفعل  َّالعصبي  َّالن قل  َّعلىَّسرعة  َّالعصبي  قلقَّاستشرفَتَّأثَرَّقطر َّالل يف 

ه  (.4انظر  الش كل  )؛َّباَتَّقريباًََّّفشرح 

https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://youtu.be/ghq76H6mIYU
https://drive.google.com/file/d/15r_4YLwrJ6TYHDvElQbxGUWjp56txrIi/view?usp=sharing
https://youtu.be/ghq76H6mIYU


 
 (4الش كل )
غط  العاملة   مناسيب  موجة    الض 

Parameters of Action Pressure Wave 
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

والني ة ََّّجميعكماَّفيَّ َّالموجة َّالـََّّ،َّتوجدَّعالقة َّتناسب َّطرديٍَّّالموجات َّالط  اقة َّالـََّّWavelength (L)بينَّطول  َّ.Energy (E)ومحمول هاَّمنَّالط 
َّالموجة َّالن اشئة َّعنهاَّوالن اقلة َّلهاَّفيَّالوقت َّنفسه. َّكل ماَّارتفعتَّقيمة َّهذهَّاألخيرة َّازدادتَّمعهَّطول 

َّمع رعة َّ)Vسرعَةَّالموجة َّالـَّ)لوم َّكذلكَّأن  َّالس  َّطردًاَّمعَّطولها؛َّحيث  َّ)V=Lf(َّتتناسب  َّ(َّإلىَّتواترَّالموجة.f(َّيرمزَّالحرف 
َّاالنتشار َّ)بالسماَّ َّالعصبي َّبتثبيتَّوسط  هاَّالل يف  َّالموجة َّوارتفاع  َّطول  َّههنا(،َّيصبح  غط  َّهنا(،َّونوع َّالموجة َّ)موجةَّالض 

وام.َّالزمينَّالَّيفترتمَّAmplitude (A)الـَّ َّلهَّعلىَّالد  َّموائم َّلهَّومصاحب  َّالموجات َّارتفاع  َّطول َّمنَّأطوال  َّقان.َّفلكل 
َّ،Longitudinal Wavesالـََّّة َّ،َّالَّيمكنناَّفيَّالموجاتَّالطوالني Transversal Wavesَّةَّالـَّخالفًاَّلواقعَّحالَّالموجاتَّالعرضاني َّ

هولة َّبالموجةََّّارتفاع ََّّ،َّحساب َّنافيَّمثالناَّهPressure Waveَّغطَّالـَّكموجةَّالض َّ َّ.تلكَّالس 
َّ.كل َّالش ََّّةَّجيبي َّالموجاتَّالعرضاني ََّّبمخطط ََّّة َّالطوالني ََّّالموجة ََّّتمثيل َََّّّغالباًَّتم َّيمعَّذلكَّوتبسيطًاَّللعرض،َّ

َّ.الموجة ََّّارتفاع ََّّتحديد ََّّوتختلفانَّبطريقة ََّّبينهماَّكثيرة ََّّالمشتركة ََّّالقواسم َّ
َّ.وارتفاعاًَّطواًلََّّلهذاَّالمسار َّدَّنَّنحد َّأاألبعاد.َّيمكنَّلناَّإذًاََّّثالثي ََّّفيَّفضاء ََّّأنبوب ََّّشكلَّعلىَّة َّالطوالني ََّّالموجات ََّّتنتشر َّ

والني ة َّالموجة ََّّارتفاع َّماَّهوَّإالََّّهذاَّاألخير َّ َّ.(Bانظر  الش كل )َّ؛َّالط 
َّهذاَّاألخير.َّرهاَّبقطر َّمَّتأث َّلذلكَّكانَّمنَّالمحت ََّّ،العصبي ََّّالل يف ََّّداخلَََّّوالعرضي ََّّغطَّببعديهاَّالطولي َّالض ََّّتنتشرَّموجة َّ

 هداخل   العاملة   غط  الض   موجة   وتاليا  سرعة   ( وطول  عرض  ) ارتفاع   نتيجة  معه  ، اختلف  العصبي   ل يف  ال اختلف قطر  فمتى 
 . صعودا  أم هبوطا   جاهبذات االت  

َّ

َّبتسريَّموجة َّضغطَّالعملََّّ:الت مثيل  الحقيقي  لموجة  ضغط  العمل (Aكل )الش   .َّفيَّالل يفَّالعصبي  َّاالنتهائي  أثناءَّات جاهَّالمشبكَّالعصبي 
َّعناصرَّالبالسماَّ ك  َّفيَّجبهة َّالموجة َّالـIntracellular Elementsََّّالـَّمرورها،َّتتحر  َّالعناصر  ََّّ،Crestبجهة َّانتشارَّالموجة.َّتتراص  وتتباعد 

َّجبهة َّالموجةَّطاقتَهاَّالحركي ةTroughََّفيَّذيل هاَّالـَّ َّالموجة َّس.َّتختزن  َّذيل  َّكمونات َّالعمل .َّوالكامنَة،َّبينماَّيعمل  غطَّعلىَّبناء  َّقيمة َّالض  َّالب 

َّإلىََّّ:لموجة  ضغط  العملتمثيل  مجازي  ( Bكل )الش  ََّّ شير  غط ََّّالقسمَّموجب َّالقيمة َّمنغالبًاَّماَّأ  باستعمال َّمصطلح َّجبهة Crestََّّالـََّّموجة َّالض 
َّالل ون(.َّ)الجسم Wave's Frontََّّالموجةَّالـَّ َّأحمر  َّعنَّواقع َّالجبهة ََّّالبيضوي  َّدقيق  َّطاقةَََّّ،حال َّالموجة َّتعبير  م َّويختزن  َّفهوَّيتقد 
َّالموجة َّالموجةَّ َّمنَّتعبيرَّذيل  َّالل ون(َّالعاملة .َّبالمقابل،َّالَّأدق  َّأزرق  َّالث انيَّسالب َّالقيمة ََّّ)الجسمَّالبيضوي  َّللد اللة َّعلىَّالقسم 

غط َّ .َّ.Troughالـََّّمنَّموجة َّالض  َّيعطيناَّطوَلَّالموجة َّالحقيقي  َّالّذيل  َّالجبهة َّإلىَّطول  َّجمع َّطول 
غط  داخل  الل يف  العصبي  عند مرور  موجة  ضغط  العمل( تغي رات  Cالش كل )َّ غط  داخل  قيمة  الض  : بدهي  القول  بارتفاع  قيمة  الض 

ه إلى  قيٍم سالبةٍ عند ذيل ها. عند مطابقة  ذلك مع واقع  الحال، نجد  كثافة  الماد ة  في وحدة  الل يف  العصبي  عند جبهة  الموجة ، وتراجع 
.الحجم عن  د الجبهة ، وتخلخل ها وندرت ها عند الّذيل 

 
 

 Action Potentialكمون  العمل  الـ  -2

احة   2-1   Resting Potential الـ كمون  الر 

َّالل غوي َّ احة َّهوَّالت عبير  َّالر  َّفيَّعنَّالحالة َّالكهربائي ة َّلحي ز َّتشريَّكمون  َّالمواصفات ،َّعندماَّيكون  َّالحدود ،َّبي ن  َّمعلوم  حالة َّحيٍّ

َّإلىَّحالت هَّاألساس َّالتيَّف طَرَّعليها. َّالوظيفة َّالمنوطة َّبهذاَّالمكان،َّويعود  َّكامل  ل  احة .َّحينَّتتعط   الر 
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 (V(ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسرعةَّالموجةَّ)Lطولَّالموجةَّ)َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ(Eََّّطاقةَّالموجةَّ)ََّّ

 َّAmplitude (A)ارتفاعَّالموجةَّالـَََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(Lَََّّّطولَّالموجةَّ)َََََََََّّّّّّّّّ

 

 



َّا َّالخلوي  اخل  َّعلىَّالد  احة ،َّتسيطر  ،Negative Polarityَّقطبي ة َّكهربائي ة َّسالبة َّالـIntracellular Spaceََّّلـَّففيَّحالة َّالر 

َّالقطبي َّ َّالـPositive Polarityََّّة َّالموجبة َّالـَّبينماَّتهيمن  َّ.Extracellular Spaceَّعلىَّالخارج َّالخلوي 

َّ وارد َّالموجبة َّال وديومPositive Ionsَّتراكم َّالش  ،َّالَّسي ماَّشاردة َّالص 
+Naَّأعطاه َّالقطبي ةََّالموجبة.َّيَّا،َّف لحي ز َّالخارج َّخلوي 

َّ َّفيَّالحي ز َّداخل  َّجمعًاَّكبيرًاَّطاغيًاَّمنَّالعناصر َّسالبة َّالقطبي ة ،َّكالبروتينات َّمثلبالمقابل،َّنجد  ََّّ.الخلوي 

لي   2-2  Preliminary Action Potentialالـ  كمون  العمل  األو 

َّداخَلَّهذهَّيحد َّ،Axon Hillockَّالـََّّالت حفيز ََّّإلىَّمنطقة ََّّويصل َّ،Thresholdَّالـََّّمر َّعتبةََّاألَّالت نبيه ََّّيبلغ َّحينَّ َّمفاجئ  َّانفراغ  ث 

َّكتلة َّاألنابيب َّالمجهري ة َّالـَّ َّالخلي ة Microtubules' Montageََّّالمنطقة .َّفتقل ص  العصبي ة ،َّوانسحاب هاَّالس ريع َّإلىَّداخل َّجسم 

َّقحد َّي َّ َّفي َّفانقالبًا َّخالًء َّفبعث  َّفيها. غط  َّالض  َّيمة  َّالـ احة  َّالر  َّضغط  َّتح Resting Pressureَََّّد َّسلبية َّالموجب ، َّل 

ك َّ َّاألوضاَعَّوتحر  َّتقلب  غط  َّ(.A( & )5-B-5انظر  الش كلين )؛َّالس واكنَََّّفيَّالض 

غط َّ َّفيَّمنطقة ََّّالض  َّالوليد  الب  ََّّالت حفيز ََّّالس  َّأقنية َّسAxon Hillockَّالـ َّبوابات  َّفيها،َّالص َّشاردة ََّّيفتح  َّالت واجد  َّكثيفة  َّوديوم

وديومسهذاَّمنَّجهة .َّو َّشوارَدَّالص  ََّّيسحب  َّالخلوي  اخل  اخل ،َّمنَّجهة َّأخرى.َّهيَّقطبي ة ََّّجديدة ََّّقطبية َّبَّإعالناًَّإلىَّالد  لهذاَّالد 

َّ َّالخلوي  اخل  َّقطبي َةَّباقيَّالد  َّتعاكس  َّموجبة  َّجلي ًا.َّقطبي ة  َّعلىَّماَّيظهر  الموجبة  َّناشئة ََّّأساسًا.َّبةََّالس  َّموجبة  فيََّّماَّبينَّقطبية 

َّ ََّّالت زخير َّمنطقة  Axon Hillockَّالـ َّداخَل َّأساسًا َّمسيطرة  َّسالبة  َّوقطبية  َّأسميت َّ، َّعمل  َّكمون  َّي خلق  ، َّالعصبي  َّهالل يف 

َّالـَّ َّاألولي   (.C-5انظر  الش كل  )؛Preliminary Action Potentialَّكموَنَّالعمل 

َّألن ه َّ ليٌّ َّشَّهوَّأو  ل  َّألو  َّواألساس  َّالعصبي ََّّرارة َّاألصل  َّفعلََّكهربائي ة َّفيَّعملي ة َّالن قل  اًل.َّوألن  َّهَّينتهيَّعندَّ،َّهذاَّأو  ل  أعتاب َّأو 

َّبالقيمة َّعم اَّسيأتيَّبعدهَّمنَّكمونات َّعمل َّ،َّهذاَّثانيًا.َّوألن ه Node of Ranvier st1َّالـََّّهرانفيَّعقدة َّ ََّّيختلف  قياسي ة َّستكون 

َّ.قًةَّفيماَّبينها،َّثالثاًَّمتطاب

ق ََّّمباشرةًَّ َّماَّبينَّقطبي ة َّموجبة َّطارئة َّه َّبعَدَّتخل  َّكهربائيٌّ َّانفراغ  ل ها،َّيحدث  َّالخلوي ََّّوقطبي ة َّسالبة َّمقيمة ََّّيمث  اخل  ل هاَّباقيَّالد  .َّيمث 

َّاالرتدا غط  َّموجة َّالض  ََّّالعمل .ََّّوالدةََّموجة َّضغط َّجهري ة َّمعلنةًَّاألنابيب َّالمَّي ة َّقدَّصدمتَّعنيفًاَّكتلةََّدفيَّالوقت َّذاته،َّتكون 

َّالعمل َّ َّكموَن َّأن  َّالقول  َّالواحدة،َّأخيرًا،َّصحيح  َّالعصبي  َّالن قل  َّفيَّعملي ة  َّالعاملة  َّالعمل  َّلجميع َّكمونات  ابق  َّهوَّالس  َّاألولي 

َّرانفيهَّاألولى،َّدونَّأنَّيكونَّهوَّسببًاَّفيَّ َّعقدة  َّتأثيَرهَّينتهيَّتمامًاَّعندَّحدود  َّالقادم.لكن  ََّّوالدة َّكمونَّالعمل  وبذلكَّيختلف 

لي ة َّ َّاألو  َّالعمل  ََّّفيَّأسباب َّالت سمية ،َّفاقتضىَّالت وضيح.بالجوهر َّعنَّموجة َّضغط 
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َّ
 (5الش كل )

لي    & وكمونات  العمل  القياسي ة   كمون  العمل  األو 
 Preliminary & Standard Action Potentialsالـ 

َّالعصبون َّالـAxon Hillockََّّالـََّّالت زخيرحجرة َّ َّالـSomaََّّهيَّالمنطقة َّالفاصلة َّبينَّجسم  َّ.Axonومحور هاَّالعصبي 
راسات. َّالد  َّعلىَّماَّانتهتَّإليهَّأحدث  َّتبدأَّمنها،َّأوَّأبعَدَّمنَّذلكَّبقليل  َّالعصبي  َّعملي َةَّالن قل  َّأن  َّي عتقد 

ل هما،َّت تان.َّأو  َّالمجهري ة َّالهذهَّالمنطقةَّخاص  لًةَّماَّيشبه َّالمخروَطَّبقاعدة َّمركزي ة Microtubulesََّّلـَّجتمع َّفيهاَّاألنابيب  َّبكثافة َّمشك 
َّالمحورََّاوقم ة َّمحيطي ة َّتن َّمنَّاألنابيبَّالمجهري ة َّأسميت هَّالـَّالعصبي ََّّظر  َّ.Microtubules' Montage.َّهذاَّالت شكيل 

َّفيهاَّأقنية َّشاردة َّا َّاألبواب َّالعاملة َّبالوثانيها،َّتكث ر  وديومَّذات  َّالـَّلص  غط  َّقناةChannels +Pressure Gated Naَّ(100-200َّ.)ض 
A)   احة  الوظيفي ة ََّّ:في حالة  الر  َّداخلَّالمحور َّلعصبي  َّالوسط  .َّويكون  هاَّفيَّبداية َّالمحورَّالعصبي  َّكتلة َّاألنابيب َّالمجهري ة َّبرأس  تندخل 

اخلي ة َّسالبة َّالقطبي ة َّأساسًا.َّفيَّالحقيقة ،َّمعظم َّعناصر َّسالَبَّالقطبي ة َّبسببَّكتلة َّ َّالـَّالبروتينات َّالد  اخل   Intracellularالد 

Elementsََّّ َّالوسط َّخارَجَّالخالياَّالـَّهيَّسالبة َّتراكم Extracellular Spaceَََّّّالقطبي ة َّكذلك.َّبالمقابل،َّي شحن  وارد ََّّإيجابًاَّبفعل  الش 
وديومَّموجبة َّالقطبي ة ،َّك َّخصوصًا.Naَّ+شاردة َّالص 

B)   َّالت نبيه َّإلىَّمنطقة ََّّ:في مرحلة  الت زخير Axon Hillockَّالـََّّالت زخيرعندماَّيصل  َّكتلة َّاألنابيب َّالمجهري ة َّوتتراجع َّللخلف  ،َّتتقل ص 
َّفراغًاَّالـَّ َّيخلق  َّعلىَّيعملَّالفراغ ََّّفيَّالمنطقة .Rarefactionَّ)الس هم َّاألصفر(.َّتراجع هاَّالخاطف  ََّّالوليد  وديوم  َّشوارد َّالص  شفط 

+Naَّالّسهم(َّ َّالخلوي  اخل  َّاألزرقَّإلىَّالد  َّالكثيف  خول  َّقطبي َّ(.َّالد  وديومَّيقلب  ،َّبوالدة َّقطبية َّلشوارد َّالص  َةَّالمنطقة َّنحوَّاإليجاب.َّفنقول 
البَةَّلباقيَّالمحور َّالعصبي ََّّالت زخيرموجبة َّفيَّمنطقة َّ َّالقطبي َةَّالس  َّ.ت قابل 

َّالـ َّكمون َّالعمل  َّالعملي اتيَّلمفهوم  َّقطبية َّسالبة َّهيَّالت جسيد   .Action Potentialَّوكماَّنعلم،َّقطبية َّموجبة َّمقابل 

C)  في مرحلة  اإلطالق الـFiring:ََّّ َّالمركزي ة َّصادمًةَّكتلَةَّاألنابيب َّالمجهري ة َّفيَّمنطقة غط  َّموجة َّالض  َدَّهذهَّالت زخيرترتد  .َّفتتمد 
َّالـَّيرة َّوتندفَعَّبعيدًاَّاألخ َّالعمل  َّمعلنًةَّوالدةََّموجة َّضغط  .َّماَّبينَّتراجع Action Pressure Waveَّحتىَّحدود َّالمحورَّالعصبي 

َّالـَّ َّكتلة َّاألنابيب َّالمجهري ة َّكذراع َّضاغط  َّالعمل َّهذه.Pistonَّواندفاع َّخاطفينَّ،َّتعمل   لخلق َّموجة َّضغط 
 

َّاألو ََّّمالحظة: َّالعمل  َّكمون  َّايسبق  َّالعمل  َّموجَةَّضغط  َّلي  هاَّاالختصاص  َّهام ة َّيفرض  لي َةَّفيَّالن شأة .َّوهيَّتراتبي ة  ألو 
َّالـَّ َّعناصر َّالبالسماَّداخَلَّالمسار َّالم ستقبلي  َّبتنظيم  ،َّيهتم  ل  َّمنهما.َّفاألو  َّلكلٍّ انية .Future Trajectoryَََّّّالوظيفي  للث 

ياعات َّالط َّوسنرىَّقريبًاَّأهمي َةَّذلكَّفيَّزيادة َّس َّالض  ،َّوفيَّتقليل  َّالعمل  َّسواء.رعة َّموجة َّضغط  َّاقية ،َّعلىَّحدٍّ
َّ
D)  كمونات  العمل  القياسي ة  الـStandard Action Potentials:َََّّّعقدة َّرانفيه،َّوبمشهدية َّمطابقة َّلما ل  عندَّوصولهاَّإلىَّأو 

َّموجة َّضالت زخيرحدَثَّفيَّمنطقة َّ َّلذيل  َّالس لبي  غط  َّعلىَّفتح َّمغاليَقَّأقنية َّشاردةَّ،َّيعملَّالض  وديوم،َّوعلىَّسحبَّهذهَّغطَّالعمل  الص 

َّبوالدة َّقطبية َّموجبة َّجديدة َّ .َّفنقول  َّالخلوي  اخل  َّقيمًةَّمنَّسابقتهاَّداخلَّعقدة َّرانفيهَّاألخيرة َّإلىَّالد  .َّالقطبي ة َّالموجبة َّالجديدة َّأقل 
لي ة .َّالقطبي ة َّالموجبة َّالجديدة َّستكونَّال َّعقدة َّرانفيهَّوصواًلَّإلىَّالمشبكَّاألو  َّعندَّكل  د  َّيتجد  َّقياسيٍّ منطلَقَّلكمون َّعمل 

َّوالدة َّ َّتكون  َّحيث  .القطبي ة َّالموجبة َّاألخيرة ََّّاالنتهائي  ََّّفيَّعملي ة َّالن قلَّالعصبي 
 

َّالعصبي 1َّمالحظةَّ) َّ(َّالقطبي ة َّالموجبة َّاألخيرة َّفيَّعملي ة َّالن قل 
َّاألساَسََّّلكمو َّالـَّستكون  َّالمشبك  َّالعابر َّلشق  َّاالنتهائي  َّ.Synaptic Cleftن َّالعمل 

َّ

َّإلىَّالحي ز َّخارجَّالخاليا،2مالحظةَّ) وديوم  َّدرجة َّخفيفة َّمنَّالقطبي ة ََّّ(:َّبسببَّعدمَّاكتمالَّنزوح َّشوارد َّالص  تستمر 
َّاألخيرَّالت زخيرالموجبة َّفيَّمنطقة َّ َّأن  ابتة َّوبذلكَّندَّفيَّحالة َّعصيان .َّةََّفنقول  َّسبَبَّالوجهة َّالث  ،َّرك  َّالعصبي  َّلعملي ة َّالن قل 

. وام  َّالعصبي ة َّعلىَّالد   وبات جاهَّالمشابك 
 

َّ
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َّمجموعة َّ َّرانفييهَّفيَّالل ََّّمتماثلة ََّّهن  َّعقد  َّعدد  هاَّباختالف  َّعدد  ،َّيختلف  َّالعمل  ل هاَّفيَّعقدمنَّكمونات  َّأو  .َّيبدأ  َّالعصبي  َّة َّيف 

هاَّفيََّّوينتهياألولى،ََّّرانفيه َّمفردة َّمنهاَّآخر  هاَّبعضًاَّفيَّمتوالية َّحركي ة َّمنتظمة .َّكل  .َّيتلوَّبعض  َّالعصبي  آخر َّعقدة َّمنَّالل يف 

َّبشؤونَّالقطعة َّ ََّّبينَّعقدتينَّالموافقة.تهتم 

الب َّوحينَّوصول َّموجة َّضغط َّالعمَّ،فيَّعقدة َّرانفيهَّ غط َّالس  وديوم ََّّل،َّيعمل َّالض  َّلذيل َّالموجة َّعلىَّفتح َّبوابات َّأقنية َّشاردة َّالص 
+Naَّ،َّ البة َّالمسيطرة َّواستدعاء  َّمعَّالقطبي ة َّالس  َّعندهاَّبوالدة َّقطبي ة َّموجبة َّجديدة َّتعمل  .َّنقول  َّالخلوي  اخل  هذهَّاألخيرة َّإلىَّالد 

َّأساساًَّف اخل َّالخلوي  قيقة ََّّ.قياسيٍَّّعلىَّبناء َّكمون َّعمل َّجديد َّالموافقة َّعقدتينََّّبينَّللقطعة َّيَّالد  َّهذهَّالمشهدية َّبتفاصيل هاَّالد  ر  تتكر 

َّ وصوالًَّإلىَّاالنتفاخ َّماَّقبل َّالمشبك َّالعصبي ََّّرانفيهَّعندَّكل َّعقدة َّ َّوالدة Presynaptic Knobََّّال ؛ كمون َّالعمل َّاالنتهائي ََّّحيث 
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َّأيضًا،َّلكن ه َّ َّعمل  ة َّهوَّكمون  َّلتي ار َّ.َّفبمواصفات َّخاص  َّالواحدة .َّوهوَّاألساس  َّالعصبي  َّخالَلَّعملي ة َّالن قل  َّكمون َّعمل  هوَّآخر 

ََّّالكهربائي َّاالنتهائي َّالن قلَّ ؛َّقطبيت ه َّالموجبة َّت بتنىَّفيَّعابر َّعمل ََّّهوَّكمون ََّّ.Terminal Currentال االنتفاخ َّللمشبكَّالعصبي 

َّالعصبي َّ َّو،Presynaptic Knobَّالـََّّماَّقبَلَّالمشبك  اخَلَّالخلوي  َّالد  َّتستوطن  البة  ماَّبعدَّالمشبكََّّالهدف ََّّلعضو َّلقطبيت ه َّالس 

َّ َّالـ Organ Effector Postsynapticَّالعصبي  َّالكالسيوم َّشاردةَ َّيعتمد  َّهو .++Caَّ. َّالموجبة َّالقطبي ة  َّلبناء 

َّالقياسي ة َّ َّلسببين؛َّقطبي ََّّوأخيرًا،َّهوَّأعلىَّقطبيًةَّمنَّباقيَّكمونات َّالعمل  ة َّشاردة َّالكالسيوم 
++Caََّّ أعلىَّقيمًةَّمنَّقطبية َّشاردة

َّ وديوم  اًل.َّوثانيًا،َّهوَّيستدعيَّكم ًاَّأكبَرَّمنَّشاردة َّالكالسيومَّإلىَّداخلَّاالنتفاخ Naَّ+الص  القطرََّّكبير ََّّماَّقبلَّالمشبك ََّّ،َّهذاَّأو 

 (.6انظر  الش كل  )؛َّنسبي اًَّ

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

ََّّ
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َّالـَّاالنتفاخ َّماَّقبلَّاَّت بتنىَّالقطبي ة َّالموجبة َّفي.َّالكمونات َّالعاملة ََّّآخر َّهوَّ َّالقطبي ة َّالس البة َّ.Presynaptic Knobَّلمشبكَّالعصبي  اخل َّوتكون  فيَّالد 
َّللعضوَّالهدفَّبعدَّالمشبكَّالـَّ سمَّعصبونًاَّثان َّكعضو َّهدفPostsynaptic Effector Organَّالخلوي  َّ)اخترتَّفيَّالر 

َّماَّسبقهَّبالت الي:َّ.(Postsynaptic Dendriteالـَّ َّعنَّكل  َّيتمايز 
َّالعابر ََّّكمون َّهوَّ -1 ،َّالوحيد  َّالـََّّبينيٌّ َّالمشبكي   .Synaptic Cleftَّللشق 

َّهوَّ -2 َّاألوحد َّاألساس  َّالن اقل  َّاالنتهائي  َّالكهربائي   .Neural Signalلإلشارة َّالعصبي ة َّالـَّلتي ارَّالن قل 

ًةَّمنََّّ -3 َّشد   .الكمونات َّالقياسي ة َّهوَّأكبر 

4- َّ Caَََّّّ++مَّشاردة َّالكالسيولَّساس َّبالد ورَّاأليتمايز  َّ.yPositive Polaritالموجبة َّالـََّّقطبي ت هفيَّبناء 

ابط  لمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال  كمونات  العمل  حين الن قل  العصبي ، انقر على هذا الر 

َّ

 Electrical Current الـ تيّا ر  الن قل  الكهربائي   -3
لي   ر  الن قل  الكهربائي  اتي   3-1  Preliminary Electrical Current  الـاألو 

َّالكهربائي َّ َّاالنفراغ  ََّّهو Electrical Dischargeََّّالـ َّمنطقة  َّفي َّطارئة  َّموجبة  َّقطبي ة  َّبين َّالت زخيرالخاطف 

َّ Axon Hillockَّالـ َّعقدتين َّبين َّالقطعة  َّداخَل َّفطري ًا َّمقيمة  َّسالبة  َّوقطبي ة  ،َّ َّالـ َّ.Internodal Segment st1األولى

،َّو َّداخلََّتحديدًا،ََّّالت زخير َّفيَّمرحلة َّأثناءَّعملي ة َّالن قل َّالعصبي  غط  وقدَّعلمناََّّ.الت زخيرمنطقة ََّّيتخل ق َّخالء َّفسلبي ة َّفيَّقيمة َّالض 

َّقطبي ة َّموجبة َّماَّلذلكَّ َّفيَّبناء  َّفعل  ،َّمنَّعظيم  رح ََّّيغنيمم اَّ،َّوتاليًاَّكمون َّعمل  َّ.هناَّعنَّإعادة َّالش 

Terminal Action Potential 

Postsynaptic Dendrite Presynaptic Knob 

Dendrite 

++Ca 

++Ca 
++Ca 

++Ca 
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++Ca ++Ca 

Synaptic Cleft 

https://youtu.be/BFpclGTGKqo
https://youtu.be/BFpclGTGKqo


َّاألولي َّسريعًاَّبعدَّنشأة َّ َّالعمل  َّكمون  َّكهربائيٌّ َّتي ار  َّة َّحتىَّأعتاب َّعقدَّكامالًََّّبالسماَّالقطعة َّبينَّعقدتينَّاألولىَّيجتاح َّ،َّينفرغ 

َّيَّ.Node of Ranvier st1الـََّّرانفيهَّاألولى َّوعمل  َّالعمل  َّفيَّرص ََّّعلىَّه َّتي ار َّكمون  ة  َّالماد  َّخلوي َّز َّالحي ََّّجزيئات  اخل  َّالد 

؛ وشيكة َّالوالدة Action Pressure Waveََّّلقدوم َّموجة َّضغط َّالعمل َّالـََّّتمهيداًَّو،َّكثافت ه َّاًَّلفعر،Intracellular Spaceَّالـَّ
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َّ،َّهيَّالمشهدي ة َّذات هاَّفيَّالن شأة َّ ر  وامتتكر  .َّوعلىَّالد  َّالعصبي  َّتسريَّضمنَّلمعة َّالل يف  َّ.َّموجة َّضغط  َّموجةََّضغط َّسلبيٌّ يتذي ل 

َّ، َّالعمل  َّمغاليقََّضغط  وديومََّّأقنية ََّّيفتح  َّالص  ويستدعيَّكم ًاَّمنَّشاردة 
+Naََّّ َّالخلوي اخل  ََّّتنشأ ،َّموجبة ََّّة َّقطبي َّفَّ.إلىَّالد  تقابل 

ََّّسالبةًََّّةًَّقطبي َّ َّالن قل  َّتي ار  َّحتمي ًة،َّويكون  َّالكهربائي  َّاالنفراغ  َّواقعًاَّعملي اتي ًا.مقيمًةَّأساسًا.َّثم َّيكون  َّالكهربائيٌّ

َّفيَّشيء َّعنَّو لي َّوظيفي ًا،َّالَّتختلف  ،َّوتقليل َّضياعات ََّّ.التي ار َّاألو  َّالعمل  َّفهيَّتي اراًتَّوظيفي ة َّتساعد َّعلىَّانتشار َّموجة َّضغط 

َّتي َّ َّكل  َّقياسي ة . َّمواصفات  َّذات  َّلها َّانتشار  َّمسارات  َّبخلق  َّفيها، اقة  َّالط  َّقياسيٍّ َّيار  َّالمسار  َّبشؤون ة .هتم  َّالخاص  َّفيَّقطعته 

َّ َّالكَّالواحدََّوكأن  َّالموجة  َّمساَر َّيصنع  َّهذه َّالقطع َّالجزئي ة  َّتكامل  َّمنه. َّفيَّقطعة  َّالعاملة  غط  َّالض  َّموجة  َّمساَر م  َّينظ  َّل ي َّمنها

َّ.Wave's Trajectoryالـَّ

َّبعض َّالفروق َّ كَل،َّفيمكنناَّتمييز  َّالش  ة َّوجهة َّشعاع َّأم اَّفيماَّخص  د  َّفيَّالش  َّمتماثلة  َّكهربائي ة  َّتي ارات  البسيطة .َّفهيَّمجموعة 

ت ها. َّلتي ار َّمنها.ََّّقو  َّعقدة َّمنهاَّهيَّالمنطلق  َّعديد هاَّعديَدَّعقد َّرانفيه.َّفكل  هاَّبعضًاَّفيَّمتوالية َّحركي ة َّمدهشة .ََّّبعيتبع َّي طابق  ض 

َّانتهىَّ َّمنهاَّمنَّحيث  حق  َّالال  َّيبدأ  ابق َّحيث  َّالـََّّالس  ًةَّمنَّكماَّ.Knobَّوصواًلَّإلىَّاالنتفاخ َّماَّقبلَّالمشبكَّالعصبي  َّشد  هيَّأقل 

َّالن سيجي ة . َّانسجامًاَّمعَّمعايير َّالس المة  ،َّوبالت اليَّأكثر  لي  َّبينَّضرورات ََّّالتي ار َّاألو  َّوالت ناسب  َّاحترامًاَّلمبدأَّالن سبة  هيَّأكثر 
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َّالكهربائي َّ َّللمشبكَّالعصبي ََّّابر َّالعَّالوحيد ََّّهوَّالتي ار  َّمنطلق ه،عصبون َّاللعصبي ًةَّمنَّرةََّااإلشا.َّينقل  الـََّّهدفالَّضو َّالعإلىَََّّّحيث 

Effector Organَّه َّمستقر  َّحيث  .َّ َّناقل َّإذًا، َّالعصبي ة ،َّهو ََّّلإلشارة  عًا َّمسر  َّوليس َّالعمل  َّضغط  َّوحسب.لموج 

 اقٍ وجدارةٍ.االنتهائي  الوحيد  الحامل  لصفة  ناقٍل عن استحق الكهربائي   وبذلك، يكون  تي ار  الن قل  

َّ َّينطلق  َّاالنتهائي  َّالـَّالتي ار  َّماَّبعَدَّالمشبك.Knobَّمنَّاالنتفاخ َّماَّقبلَّالمشبكَّالعصبي  ي بتنىَّقطب هَّ،َّوينتهيَّفيَّالعضوَّالهدف 

َّالكالسيومَّ َّلشاردة  َّسريع َّوكثيف  َّبدخول  الموجب 
++Caَََّّّ َّالخلوي اخل  َّالكالسيومَّوبَّ.إلىَّالد  شاردة 

++Caَََّّّ عم اََّّثانيةًَّيتمايز 

َّالـَّحجمَّمستفيدًةَّمنَّسبقوهَّمنَّتي ارات َّكهربائي ة .َّ الكبيرة ََّّت هاَّالموجبة َّقطبي َّمنَّالكبير َّنسبي ًاَّوَّ،Knobمستوعب هاَّالجديد ،َّأي 

ََّّتخلق َّ،َّأيضاًَّ شاردة َّالكالسيوم 
++Caََََّّّّبقيمة َّكبيرة َّأكبَر .ََّّمنَّسابقات هانسبي ًاَّكموَنَّعمل  ت همنَّكمونات َّالعمل  نختم َّثالثيَّةََّّوبشد 

َّتي ا ََّّرََّالفروق َّالن وعي ة َّالتيَّتمي ز  َّالكهربائي ة ََّّالنتهائي َّاالن قل   (.B-7انظر  الش كل  )؛َّعنَّغيره َّمنَّتي ارات َّالن قل 

َّ
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 (7الش كل )
 Electrical Currents  الـتي ارات  الن قل  الكهربائي ة  

َّثالَثَّتي ارات َّكهربائي ة َّوظيفي ة . َّالعصبي ة َّالواحدة ،َّنمي ز  َّخاللَّعملي ة َّالن قل 

لي  aA-7الش كل ) َّكمون َّالعمل ََّّ:Preliminary Electrical Current( تي ار  الن قل  الكهربائي  األو  َّسريعًاَّبعدَّابتناء  ل ها،َّينطلق  هوَّأو 
َّا لي  َّاألولى.َّوينتهيَّفعل هَّعنَدَّحدود َّعقدة َّرانفيهAxon Hillockَّالـََّّالت زخيرفيَّمنطقة Preliminary Action Potentialََّّلـَّاألو 

َّذات ها.Node of Ranvier st1الـَّ ت هَّقياسًاَّللتي ارات َّالقياسي ة .َّلكن هَّيخضع َّآللي ات َّالن شوء  َّبشد  َّ.َّيتمي ز 
هيَّالت الية ،َّمتطابقة ،َّوعديدة ََّّ:Standard Electrical Currents ارات  الن قل  الكهربائي ة  القياسي ة  تي   (7-Ac& ) (bA-7الش كل )

َّالـَّ َّالعصبي  َّباكورت هاَّفيَّعقدة َّرانفيهَّاألولىNeuraL Fiberبعدد َّعقد َّرانفيهَّفيَّالل يف  َّواحد َّمنهاََّّالعقدة ََّّوينتهيَّفيَّ،.َّيبدأ  انية .َّكل  َّالث  مسؤول 
ة .َّالَّ َّفيَّقطعت هَّالخاص  َّوشيكة َّالقدوم  َّالعمل  َّمسار َّموجة َّضغط  َّالس ابق َّلهَّتمامًا.عنَّتنظيم  َّبعَدَّانقضاء  َّمنهاَّيبدأ  حق  َّأبدًا،َّفالال  َّتتزامن 

هاَّبالمطلق .َّيبدأَّمنََّّ:Terminal Electrical Current االنتهائي   ( تي ار  الن قل  الكهربائي  B-7الش كل ) االنتفاخ َّماَّقبلَّالمشبكَّهوَّآخر 
َّالـَّ َّالـPresynaptic Knobَّالعصبي  َّللعضوَّالهدفَّفيماَّبعدَّالمشبكَّالعصبي  َّالخلوي  اخل  Postsynaptic Effector Organَّ،َّوينتهيَّفيَّالد 

سمَّعصبونًاَّثان َّكعضو َّهدف َّماَّسبقهَّبالت الي:Postsynaptic Dendriteالـََّّ)اخترتَّفيَّالر  َّعنَّكل  َّ(.َّيتمايز 
5- َّ ،َّهوَّتي ار  َّالبينيٌّ َّالـَّالوحيد  َّالمشبكي  َّللشق   .Synaptic Cleftَّعابر 

َّلإلشارة َّالعصبي ة َّالـََّّالوحيد ََّّهو -6 َّالَّأكثَر.Neural Signalَّالن اقل  عات َّللن قل  ابقة َّلهَّهيَّمسر  َّالس   ،َّبينماَّالتيّارات 

ًةَّمنَّالتي ارات َّالقياسي ة .َّهو -7 َّشد   أكبر 

َّبدور َّ -8 َّالقطبي ة َّالموجبة َّالـCaََّّ++شاردة َّالكالسيومَّيتمايز  Positive Polarityََّّاألساسَّفيَّبناء  َّلمصعد  ؛َّأي  َّم نطلق َّأولكمون هَّالعامل 
 .Cathodeالـََّّالتي ار َّ
َّ

 

ابط الكهربائي ة  العاملة   التي ارات  لمشاهدة  فيديو قصير يشرح  تفصيال    حين الن قل  العصبي ، انقر على هذا الر 

 

لي  والقياسي ة  "وظيفة  تي ارات  الن قل  الكهربائي   3-4  ة  "األو 

The Real Function of Preliminary & Standard Electrical Currents 

َّالعَّة َّلموجَّة َّكبيرة َّمنَّأجل َّسرع اقة َّفيها،ومنَّأجَّ،Action Pressure Waveالـََّّمل َّضغط  َّتقليل َّضياعات َّالط  كانَّلزامًاََّّل 

َّالكهربائي ة َّالقياسي ة َّخصوصًاَّالـَّهارفع َّكفاءة َّوسطَّانتشار َّ َّالعمل  Standard Electrical Currentsَّ.َّعملي ًا،َّتقوم َّتي ارات 

َّفيَّذلكَّعبقري َّ َّووسائل ها َّالجليل ، ور  َّالد  َّبهذا َّكل  الة . َّوفع  َّي َّة  َّقياسيٍّ َّالعاملة َّعتي ار  َّللموجة  َّالمستقبلي  َّالمسار  َّمن َّبقطعة  َّنى

َّالقطع َّالجزئي ة Future Wave's Trajectoryَّالـَّ َّيصنع َّمساَرَّالموجة َّالكلي .س.َّتكامل 

َّالقياسي َّ َّالعمل  َّكمون  ل  َّبقطعته َّالـStandard Action Potentialََّّالـََّّفسريعًاَّبعدَّتشك  ،Internodal Segmentَّالخاص 

َّا َّالـَّينطلق  َّماَّتوافَرَّمنَّعناصر َّالبالسماَّالخلوي ة  م  رًاَّمهام ه َّالت نظيمي َة.َّينظ  َّم باش  َّالقياسي  َّالكهربائي   Intracellularلتي ار 

Elements، َّخلوي ة َّداخل  َّوشوارَد َّمنَّبروتينات  َّمنَّجهة َّفيَّتنسيق َّعاليَّالكثافة ََّّ، َّهذا َّويستدعيَّ، َّكما َّإضافي ةًَّ. َّعناصَر

َّموج َّتك  َّفيَّحاللم َّقبل  َّمن احة ََّّة َّودًة َّاألنابيبَّالمجهري ة ََّّ؛الر  نات  َّمكو  ََّّوأعنيَّهنا َّأخرى.Microtubulesالـ َّمنَّجهة  ،َّ

م َّ َّالعمل َّوشيكة َّالقدوم َّي َّث  َّلموجة َّضغط  ََّّ.(A-8انظر  الش كل  )؛َّقحم هاَّجميعًاَّفيَّالمسار َّاالفتراضي 

َّأل َّتت َّأصغرََّف  َّمفردات  َّمن َّالمجهري ة  ََّّ،االنابيب  َّالـ α Tubulinََّّهي & Tubulinβ َّ َّالمجهري ة َّاألنابيب  َّهذه م  َّتتحط  .َّ

ًا،َّعلىَّماَّانتهت َّ َّتركيَبَّذات هاَّدائمًاَّوأبدًاَّوبسرعة َّكبيرة َّجد  َّإليه ََّّومنَّثم َّتعيد  راسات َّاحدث  َّالتي ََّّ.الد  َّيعمل  َّعلىَّفك  َّالقياسي  ار 

نات َّ َّالمكو  َّهذه َّإلىَّ،ارتباط َّيستدعيها َّثم  .َّخل َّداَّومن َّالقدوم  َّوشيكة  َّالعمل  َّضغط  َّلموجة  َّالمفترض  َّالمستقبلي  َّالمسار

وافع َّالهام ة َّلسرع َّاالنتشار َّمنَّالر  َّالعمل َّموضعَّاهتمامنا.َّة َّفزيادة َّكثافة َّوسط  والني ة َّومنهاَّموجة َّضغط  َّانتشار َّالموجات َّالط 

ََّّبعدَّمرور َّخيرًا،َّوأ َّوانقضاء  َّالعاملة  َّت َّة َّوظيفالالموجة  َّجديد، َّمجهريٍّ َّأنبوبيٍّ َّفيَّتنسيق  ها َّبعض  َّتجميَع َّالعناصر  َّهذه  ؛عيد 

 (.B-8انظر  الش كل  )
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 (8الش كل )
َّ الكهربائي ة  وظيفة  تي ارات  الن قل  

َّالـَّ لي  َّاألو  َّالكهربائي  َّالن قل  َّتي ار  َّالكهربائي ة َّ،َّوPreliminary Electrical Currentيعمل  َّالن قل  َّأساسيٍََّّّالقياسي ة ََّّتي ارات  َّبشكل 
َّالعمل ََّّ،Standard Electrical Currentsالـَّ عات َّلموجة َّضغط  َّيتينَّاثنتين:وذلكَّبآلَّ.Action Pressure Waveالـََّّكمسر 

َّ

ال :Aالش كل ) م َّعناصَرَّالبالسماَّالخلوي ة َّالـََّّ( أو  َّانتشارIntracellular Elementsَّهيَّتنظ  هاَّجنبًاَّإلىَّجنب،َّرافعًةَّبذلكَّكثافة َّوسط  ،َّوترص 
َّالعاملة .َّ غط  َّموجة َّالض  َّوتعبيد َّقطعة َّمنَّالمسار َّالمستقبلي  َّبرصف  َّتي ار َّمنهاَّيهتم  َّكل  للموجة َّالعاملة Future Wave's Trajectoryََّّالـَّوكأن 

ََّّ. َّيعلمونَّماَّلذلكَّمنَّعظوشيكة َّالقدوم  ع َّالنتوالفيزيائي ون  َّمسر  َّفعل  والني ة َّخصوشيم  َّالعمل َّاألصاًَّار َّالموجات َّالط  َّساس َّ،َّومنهاَّموجة َّضغط 
َّالعصبي ََّّفيَّعملي ة َّالن قل َّالعصبي َّ ًََّّا.َّكماَّأراه َّشخصي َّعبرَّالل يف 

م َّاألنابيَبَّالمجهري َةَّالـَّهيََّّ( وثانيا :Bالش كل ) ت قحم َّومنَّث م ََّّ، Tubulinَّαَّ& َّTubulinَّβإلىَّمفردات هاَّاألساسي ة َّمنMicrotubulesََّّتحط 
َّالـَّهذهَّالعناصَرَّالوليدًةَّ َّوشيكة Future Wave's Trajectoryََّّفيَّالمسار َّالمستقبلي  َّالعمل  َّ.َّالقدوم َّالم فترض َّلموجة َّضغط 

ه َّتجميَعَّبعض  نات  َّهذهَّالمكو  ،َّت عيد  َّالعمل  ابقة َّقبلَّحالة َّاالستنفارَّحالت هااَّللعودة َّإلىَّبعَدَّمرور َّموجة َّضغط  َّ.الوظيفي ة ََّّالس 
َّ 

 Myelin Sheathغمد  الن خاعين الـ  -4

َّعملي َّ َّالعصبي ََّّقل َّالن ََّّة َّأثناء َّالمحور ََّّغط َّالض ََّّرتفع َّي، َّبقيم ََّّأكبرَََّّةًَّقيمَّبلغََّيلَّالعصبي ََّّداخل َّاصطالحًا َّضغطَّالعمل ََّّة َّندعوها

َّ Action Pressureَّالـ ََّّالعمل ََّّضغط ََّّموجة ََّّتجتاح َّ. َّبَّمعةََّل Action Pressure Waveََّّالـ َّالعصبي  َّالمشبكَّالل يف  اتجاه

َّ.Synapseَّالـََّّاالنتهائي ََّّالعصبي َّ

َّقدَّينجح َّوأساسًا.َّكما،ََّّالمرتفعةَََّّاحة َّضغطَّالر َََّّّقيمََّوحيداًََّّلََّأنَّيتحم Axon Membraneََّّالـََّّيمكنَّلغشاءَّالمحورَّالعصبي َّ

َّإضافي ََّّبات َّفيَّالث ََّّالعصبي ََّّقل َّالن ََّّة َّأثناءَّعملي َّ األعلىَّقيمًةََّّالعمل ََّّلَّضغوط َّكمًاَّفيَّتحم َّح ََّّيفشل ََّّه َّأن ََّّ.َّبيدََّصغيرة ََّّة َّأمامَّأحمال 

َّالن َّ َّت مارس َّالس ََّّالعصبي ََّّقل َّلزوم  َّشو َّم ََّّفعالًََّّاقة َّالط ََّّعالية ََّّغط َّالض ََّّموجات ََّّريع. َّالمحور َّغشاء َّعلى َّ.العصبي َّهًا
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َّر َّعبورها.َّهذاَّماَّيفس ََّّهاَّوجزءًاَّمنَّسرعة َّزخمَََّّالعصبي ََّّقل َّالن ََّّنتيجتهاَّموجة ََّّد َّتفقوَّ،هلمعت ََّّخارجًاَّوتنتفخَََّّهذاَّاألخير ََّّد َّيتمد َّف

َّقل َّ،َّفيَّالن Unmyelinated Axonsَّالـََّّةخاعيني َّالن ََّّغير ََّّة َّالعصبي ََّّر َّالمحاوَّالجدار،َّأي ََّّوحيدة ََّّة َّالعصبي ََّّالمحاور ََّّص َّلناَّتخص َّ

َّسرعة َّالحمولةَّصغير ََّّالعصبي َّ َّ.العصبي ََّّقل َّالن ََّّ،َّبطيء 

ََّّباستدعاء ََّّقيصة َّتلكَّالن ََّّحل ََّّة َّالعضوي ََّّرت َّكماَّدومًا،َّتدب َّ َّالث َّومنتج Schwann Cellsََّّخالياَّشوانَّالـ َّخاعينالن ََّّغمد ََّّمين َّها

َّ َّيشك Myelin Sheathَّالـ َّالعصبي ََّّبغشاء ََّّتحيط ََّّثانيةًََّّخاعينَّطبقةًَّالن ََّّغمد ََّّل َّ. َّغمد َّالمحور َّالبنية َّالن ََّّ. َّذو َّالقاسية ََّّخاعين،

َّأعلىَّمنَّضغوط ََّّأعلىَّمنَّضغوط ََّّقيم ََّّل َّعلىَّتحم ََّّالجدار ََّّقدرةَََّّ،َّيرفع َّة َّالهام ََّّماكة َّوالس َّ احة َّوقيم  َّبابتناء ََّّيسمح َّ.َّكماَّالعمل ََّّالر 

ََّّاًَّقطرَّة َّأوسعََّمحاوَرَّعصبي َّ َّالعصبي  َّ.الس ريع َّلزومَّالن قل 

ه على و قطر  الل يف العصبي   -5  الن قل  العصبي   سرعات  تأثير 

َّماَّبينَّأعلىَّكماَّموج َّالبحر ،َّ َّأعظمي ة َّوأخرىَّأصغري ة.َّالمسافة  َّبقيمة َّضغط  َّعلىَّشكلَّموجة َّطوالني ة  َّالعمل  َّضغط  ينتقل 

َّالـأصغر َّوَّقيمة َّ َّالموجة  َّسعَة َّتمث ل  َّالكامنة Wave's Amplitudeََّّها َّطاقت ها َّمعها َّازدادت َّالموجة  َّسعة  َّازدادت َّكل ما .

ة َّبالموجة َّوالحركي ة َّ ،َّفلندرسََّّ.،َّكماَّبقي ة َّالمناسيب َّالخاص  َّالعصبي  اخل  َّالعاملة َّهوَّالد  غط  َّفضاَءَّعمل َّموجة َّالض  أبعاَدَّوبماَّأن 

َّالعَّهذاَّالفضاء َّ .وأثَرهَّعلىَّعملي ة َّالن قل  َّصبي 

َّثانيةًَّ َّالـََّّ،هيَّالفيزياء  َّفعاًلَّضاغطًا ة  َّالماد  َّجزيئات  Pressure Potentialََّّتمارس  َّلهاَّيتناسب  علىَّجدارَّالوعاءَّالحافظ 

ة َّهذهَّكمي ةَّوَّطرداًَّ ََّّبذلك،َّ.الماد  احة َّيكون  َّالر  ََّّضغط  Resting Pressureََّّالـ ََّّالل يف َّداخَل َّهذاََّّإذاًََّّمرهوناًَّالعصبي  بقدرة 

ا َّمرهوناًَّبسعته .الد  ة ،َّأي  َّارتفعََّوَّ،ارتفعتَّقدرت هَّالت خزيني ة ََّّ،العصبي ََّّالمحور َّات سعََّمتىَّفَّخل َّعلىَّاحتواءَّوتخزين َّعناصر َّالماد 

احة ََّّضغط َّهاَّمع .َّالر  َّالعصبي  َّفيَّالن قل  اخلي  َّالد  َّ.ي َّالعصبَّالن قل ََّّسرعة ََّّفيَّتعاظم َّكماَّعلمناهاََّّوالن تيجة ََّّكماَّكفاءة َّالوسط 

َّالس ريع،َّ َّالَعصبي  َّالقطر َّبالن قل  َّصغير  َّالعصبي  َّالمحور  َّمنَّفعملي ًا،َّالَّيسمح  َّالمتوافر  ها. َّالَّيمكنَّتجاوز  َّواضحة  الحدود 

احة َّأساساًََّّفضاء َّعناصر َّالمادة َّفيَّ َّالر  َّعالية َّمنَّضغوط  َّبتأسيس َّقيم  َّمنَّاألحوال  َّفيَّحال  َّ.َّوالَّيسمح َّمحدود َّالس عة َّالَّيسمح 

َّ َّموجات َّضغط  َّتاليًا.العالية ََّّوالس رعات ََّّذات َّالس عات ََّّالعمل َّبابتناء 

َّبتحقيق َّاالثنينَّمعاًَّ َّالقطر َّتسمح  َّكبيرة  َّالعصبي ة  ََّّعاليَّالقيمة ،َّوراحة ََّّ؛َّضغط َّبالمقابل،َّالمحاور  َّعالية َّموجات  َّعمل  َّضغط 

َّالعصبي َّوالَّيخفىَّماَّلهذاَّاألخير َّمنَّكبير َّأثر َّعلىَّسرعات َّاالس عة .َّ ََّّ.لن قل  َّسرعَةَّالن قل ََّّ،جميعاًََّّهذهَّالعناصراجتماع  ر  يفس 

راسات َّالمقارنة َّ َّالد  دتَّعليهَّجميع  َّالكبيرةََّفيَّالمحاور َّالعصبي ة َّكبيرة َّالقطر َّالن خاعيني ة َّوالذيَّأك  َََّّّ.العصبي 

َّالعاملة ،َّ غط  َّلموجة َّالض  َّالفراغ َّالم تذي ل  َّبتومنَّجهة َّأخرى،َّولملء  َّللمحور َّالعصبي  َّالواسعة  معة  َّالل  َّكمي ة َّأكبَرَّمنَّتسمح  افد 

وديومََّّشاردة َّ َّيعنيَّموجات َّعمل Naََّّ+الص  َّللمحورَّالعصبي  َّأكبر  َّالعمل.َّبالنتيجة،َّقطر  َّكمون  َّالد ور َّاألساس َّفيَّبناء  ذات 

َّسواء؛ َّعاليَّالقيمة َّعلىَّحدٍّ َّ.(9كل )الش   انظر   أكبَرَّسعًةَّوكموَنَّعمل 

َّ
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 (9كل )الش  
َّالعصبي   قل  الن   وسرعة   بين قطر المحور العصبي   العالقة  

َّ
َّ
َّ
َّ
َّ

َّالـَّ َّبموجة َّضغطَّالعمل  Axon Hillockََّّالـََّّالت زخير،َّحينَّانتشارهاَّمنَّحجرة Action Pressure Waveَّوكأن  َّاالنتهائي  إلىَّالمشبكَّالعصبي 
َّاألنبوبي َّ،َّترسم َّشكاًلَّأنبوبي ًاَّاSynapseالـَّ كل  .َّهذاَّالش  َّالعصبي  ََّّسطواني ًاَّمعل قًاَّداخَلَّبالسماَّالل يف  َّالموجة َّالحقيقي  َّماَّهوَّفيَّالحقيقة َّإالَّمسار 
ه،َّأم اَّمساحة َّمقطعه Wave's Trajectoryَّالـَّ َّنفس  َّالعصبي  َّالل يف  َّالمسار َّهوَّطول  د َّ.َّطول  ناَّالعالقَةَّوقدَّعلمالموجة َّالعاملة .ََّّارتفاع َّبَّفيتحد 

والني ة (.)راجعَّسرعتهاَّالوثيقَةَّبينَّارتفاع َّالموجة َّوطولها،َّوتاليًاَّ َّخصائَصَّالموجات َّالط 
َّجلي اًَّ َّموجة َّطوالني ة َّطويلة َّالموجة َّوسريَّإذًاَّيصبح  ،َّأن ه َّالَّإمكانيَةَّإلقحام  َّعصبيٍَّّصغير َّالقطر .َّعة َّالقول  َّاالنتشار َّفيَّليف 

َّعصبيٍَّّصغير َّالقطر .َّإمكانية ََّّد َّتوجَّبكلمات َّأخرى،َّال َّسريع َّفيَّليف  َّعصبيٍّ َّلنقل 

َََََََّّّّّّّبتمريرَّغير َّالص ََّّالعصبي ََّّالمحور ََّّقطر ََّّالَّيسمح َّ: ا  نسبي   صغير   R1الـ  القطر   ث  حي ة  خاعيني  الن   غير   ة  العصبي   األلياف  في ( Aكل )الش  
ًَّا.نسبي ََّّفيهاَّصغيرةًََّّالعصبي ََّّقل َّالن ََّّالي،َّتكونَّسرعات َّ.َّبالت َّالعرض ََّّ،َّووسيعة َّوجة َّالمَّ،َّطويلة َّاقة َّالط ََّّعالية ََّّة َّطوالني ََّّضغط ََّّموجات َّ

َّالموجة،َّعالية ََّّطويلة ََّّضغط ََّّموجات ََّّبتمرير َّهذاََّّالكبير ََّّالقطر ََّّيسمح ََّّ:R2قطرا  الـ  األكبر   ة  خاعيني  الن   ة  العصبي   األلياف  في ( Bكل )الش  
َّ.ََّّالعصبي ََّّقل َّفيَّالن ََّّرََّأكبَّاَّيعنيَّسرعات َّاالرتفاع،َّمم َّ

َّ:َّة َّياللت َّاَّة َّهبي َّالذ ََّّالعالقة ََّّتصح ََّّقل َّالن ََّّوسرعات ََّّة َّالعصبي ََّّالمحاور ََّّبينَّقطر ََّّالعالقةَََّّإذًا،َّفيماَّخص َّ
َّR1 ˂ R2ََََََّّّّّّV1˂ V2   َّ

سم  الحمراء   مالحظة: الكرات    .ةٍ داخل خلوي   ت، وشواردٍ من بروتينات، حويصال العصبي   الل يف   داخل   هي العناصر    في الر 
 

َّ

وديوم ة  أقني -6  غطبفرق الض   العاملة   األبواب   ذات   شوارد  الص 

 hannelsC +ated NaG-Pressureالـ 

َّيدل َّ َّاألقنية ََّّاسم ها،َّكما َّبمرورََّّم َّتتحك ََّّة َّص َّخاَّبوابات ََّّلهذه وديوم  َّالص  شوارد 
+Naََّّ َّموضع َّالت ََّّة َّداخلي ََّّهذهَّالبوابات َّعبرها.

َّاإلشارة َّالعصبي ة َّمنََّّقريب َّمنَّجانبهاَّالَّمعَّاألقنية ََّّلة َّفصمومت َّكانت َّاإلشارة َّالعصبي ة َّأمرًاَّبالحركة َّ.َّجهة َّقدوم  ،َّمثالًََّّفيَّحال 

ََّّالتموضع .َّمركزي ةَََّّالبوابات ََّّمفصالت ََّّ.َّعندها،َّتكون َّجاهَّالمحيطمنَّالمركزَّبات َّالعمل ََّّضغطَّموجة ََّّتهب َّ

َّالمو َّجبهة  ،َّتعمل  َّالفعل  َّعلىَّإغالق َّاألقنية .َّبعدهاَّمباشرًة،َّعنَد َّالعاملة  لبي ََّّغط َّالض ََّّيعمل َّجة  علىَّفتحََّّللموجة ََّّل َّتذي َّالم ََّّالس 

َّ،البوابات ََّّعلىَّجانبيَّغط َّالض َّقيمة ََّّباختالف ََّّالعاملة ََّّبواب َّاألَّذات ََّّهذهَّالقنواتَّبالقنوات ََّّتسمية ََّّأكثرَََّّلذلكَّيصح َّمصاريعها.َّ

َّي اًَّكهربائَّالعاملة ََّّبالبوابات ََّّال َّتسميت ها َّفتكون  .َّ َّعملها.channels +Pressure gated Naَّبالـ َّمعَّطريقة  َّانسجامًا َّأكثَر

َّالت َّأي َّو َّتكن َّسمية ًَّا َّالص ََّّتعمل َّ، َّشاردة Naََّّ+وديوم َّالوافدة  َّموجبة َّعلى َّقطبي ة  ََّّخلق  َّيجب،Positive Polarityَّالـ َّحيث 

َّالـَّ َّ(.10) كل  الش   نظر  ا؛َّتالياAction Potentialsًََّّوخلقَّكمونات َّالعمل 

Axon Diameter (R2) 

Myelinated Axon Soma 

Longitudinal Pressure Wave 2 

Crest 
Trough  

Myelin Sheath 

Wave's Trajectory (2) 

Axon Hillock 
Wavelength (2) 

 (V(ََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّسرعةَّالموجةَّ)Lطولَّالموجةَّ)َََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّ(Eََّّطاقةَّالموجةَّ)

 َّAmplitude (A)(َََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّارتفاعَّالموجةَّالـLَّطولَّالموجةَّ)َََََََََّّّّّّّّّ

 



 َّ

َّ
 (10كل )الش  

 غط  الض   بفرق   العاملة   األبواب   ذات   األقنية  
 hannelsC+ ated NaGressure Pالـ 

 
معََّّ،َّويتمفصل Cytoplasmَّفيَّالـََّّالعصبي ََّّالل يف ََّّلمعة ََّّ،َّينتأَّداخلPolypeptideََّالـََّّبروتيني ََّّد َّق َّمعَّالبوابة ََّّ:الت شريح الوصفي( Aكل )الش  

َّفيَّالعصبونات َّالحركي ة ََّّراء(مالحَّجمة َّ)الن َّإلىَّجسمَّالعصبونََّّاألقرب ََّّمعَّالجدار ََّّي َّأَّ،قرب َّلجهة َّالن قل َّالعصبي َّاألَّجدار َّال
َّ.رقاء()الكراتَّالز Outside Cellََّّالـََّّخلوي ََّّارج َّالخَّز َّفيَّالحي ََّّبكثافة Naََّّ+وديومَّالص ََّّشوارد َّتتواجدَّ.Motor Neuronsَّالـَّ

احة، كما  (Bل )كالش   َّتنحنيَّالبوابة َّ،َّمستوى القناةإلى َّ(األحمر   هم  )الس   ضغط العمل   موجة  جبهة   وصول   في العمل  وحين  في حالة  الر 
َّالمرتفعة َّلموجة َّالعمل ،َّتحتَّبات جاهَّالجدار غط  َّ.العبور ََّّبذلكَّقناةَََّّمغلقةًََّّتأثير َّقيمة َّالض 

َّالقيمة ََّّغط َّالض ََّّيعمل ََّّلقناة،ل موجة  الجبهة   بعد تجاوز   (C) كل  الش   َّومنَّثم َّ،ََّّالخلوي َّاخل َّنحوَّالد ََّّابة َّالبو ََّّعلىَّشفط ََّّغط َّالض ََّّلموجة ََّّل َّالمتذي ََّّسالب 
ًةَّوالدةََّالقطبي ة َّمعلن(َّقطي َّاألسودَّالن ََّّهم َّ)الس ََّّاخلالد ََّّإلىNaَّ+وديومَّشاردةَّالص ََّّق َّتتدف َّعلىََّّهذات ََّّلبي َّالس ََّّغط َّالض ََّّكماَّيعمل ََّّ.علىَّفتحَّقناةَّالعبور

َّفيَّالمنطقة . َّالموجبة َّلكمون َّالعمل 
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ََّّتستخدم َّ َّالـ َّالبيني ة  َّالمسافات  ي َّتخط  َّأجل  َّمن َّالكهربائي َة َّالتي ارات  َّالعصبي ة  َّتفصلهاInterspacesَّالخلي ة  َّالتي

َّقدَّيكونَّخلي ةًََّّنَّغيرهاَّمنَّعناصرََّع  Effectorعصبي ًةَّأخرى،َّوقدَّيكونَّعضوًاَّهدفًاَّالـََّّوظيفي ة .َّوهذاَّالغير 

Organsَّ َّتستخدم َّهي َّاخرى، َّبكلمات  َّأي  َّالش ََّّ. َّتجاوز  َّأجل  َّمن َّالمشبكي َّالكهرباَء ََّّق  Synaptic Cleftََّّالـ

ق َة.َّاختالف ََّّعلى َّأنواعه،َّإذاَّماَّأردناَّالد 

َّوبالم َّقابل، َّالـ َّمحاوَر َّمن َّالبنيوي ة نات ها َّمكو  َّداخَل َّالعصبي ة  َّاإلشارة  َّنقل  َّأجل  َّعصبي ة Axonsََّّمن عات  َّوتفر 

َّالـََّّالعضوي ة ََّّ،َّتستعمل Dendritesَّالـَّ غط  راته َّالمنطقي ة َّدونَّغير هاPressure Wavesَّموجات َّالض  .َّولهذاَّمبر 

َّبينَّموقع َّا َّما َّفالمسافات  َّأرى. َّلذلكَّكانَّأسهلََّلقرار َّعلىَّما َّنسبي ًا. َّالهدفَّهيَّطويلة  َّواألعضاء  ماغ ، َّفيَّالد 

ََّّىَّالعضوي ة َّعل َّالكهربائي ة . َّالتي ارات  َّبدل غط  َّالض  َّموجات  نات ََّّفاألولىاستعمال  َّالمكو  َّلسالمة  َّوحفظًا َّأمانًا أكثر 

َّاستخدامًاَّوضبطًاَّمنَّالتي ارات َّالكهربائي َّ َّة .َّكمالبنيوي ة .َّوهيَّأسهل  َّتساهاًلَّمنَّشروطَّعمل  َّشروَطَّعمل هاَّأكثر  اَّأن 

َّالتي ارات َّالكهربائي ة .

َّمنَّنظام َّ َّأكثَر غط  َّالض  َّموجات  َّلعمل  َّالعصبي ة  َّالخلي ة  َّمحكم ََّّالَّتحتاج  َّمرتفعة ََّّأنبوبيٍّ َّعلىَّقيمة  َّيحافظ  َّاإلغالق 

َّالعصبي َّ َّالخلي ة  َّسل حت  َّإذًا َّذلك َّألجل َّداخَله. غط  َّالض  َّمن َّالـ َّالن خاعين َّبغمد  َّاستطاالت ها Myelin Sheathَّة 

وارد َّ َّالش  َةَّبنقل  دت َّاألقنيَةَّالجداري َةَّالخاص  َّداخَلها.َّوللغرض َّذات هَّأيضًا،َّزو  غط  الت َّالض  َّذيَّالمقاومةَّالعاليةَّلتبد 

َّت َّداخلي ة  َّببوابات  َّكما احة  َّالر  َّأوقات  َّفي َّتلقائي ًا َّتسَّحينََّنغلق َّحين .العمل  اخلي  َّالد  غط  َّالض  ة َّقيم  َّفي َّإيجابي ة  َّود 

َّعندَّات جاه َّقيم َّإال  لبي ة .َّة َّهذاَّاألخير َّوالَّت فتح  َّنحوَّالس 

َّذلكَّمن اَّوقفًةَّتأملي ًةَّلمراجعة َّآلي ات َّالن َّ ،َّأالَّيحتاج  اهنةَّوصواًلَّإلىَّآلي ات َّإذاَّكانتَّالحالة َّكماَّوصفت  َّالر  قل َّالعصبي 

َّجديدة َّت َّأكثَرَّانسجامًاَّمعَّعفوية َّالحياة َّوسالسة َّمنطق ها؟نقل  ََّّكون  َّحقيقة َّالَّجداَلَّفيه.َّفعين  َّالعصبي  َّالبنيان  تشريح 

َّاإلنسان َّفيَّتوظيف َّمخرجات َّ َّاآللة َّالفاحصة َّوصلتَّحد َّاالتقان َّصورًة.َّبالمقابل،َّبقيتَّإرهاصات  َّالبصري  َّالكشف 

َّاإلقناع . موح َّوحد 
َّدونَّعتبة َّالط 

ابط ، انقر على هذا الر   لمشاهدة فيديو قصير يشرح  تفصيال  األطوار  الث الثة  للن قل  العصبي 

 

https://youtu.be/bLHVP9oZci0
https://youtu.be/bLHVP9oZci0


َّة:يالت ال المقاالت   بقراءة   ، أنصح  سياقاتٍ أخرىفي 

،َّالفيزيولوجياَّالمرضي ة َّلألعراض َّوالعالمات َّالس ََّّ- َّالعلوي  ك  َّالم حر  َّالعصبون  َّريري ة َّأذي ات 
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

-ََّّ وكي  َّفيَّأذي ات َّالنخاع َّالش  َّالفوري  َّالجراحي  َّالت داخل  ي ة ؟هلَّيفيد  َّالفرسَّالرض  َّوذيل 
َّالنقلَّالعصبّي،َّبينَّمفهومَّقاصرَّوجديدَّحاضرَّ-

View vs. International ViewThe Neural Conduction.. Personal َّ

َّ
َّالعاملةَّ غط  َّالض  Action Pressure Wavesَّفيَّالنقلَّالعصبي،َّموجات 

َّ
َّا Action Potentialsَّلعملَّفيَّالنقلَّالعصبي،َّكمونات 

َّ
َّوظيفة َّكمونات َّالعملَّوالتي ارات َّالكهربائي ة َّالعاملة

َّ
َّالكهربائيةَّالعاملة َّ Action Electrical Currents فيَّالنقلَّالعصبي،َّالتي ارات 

َّ
َّالث َّ َّللنقلَّالعصبي ََّّالثة َّاألطوار 

َّ
َّالمستقبالتَّالحسيّة،َّعبقريّةَّالخلقَّوجمالَّالمخلوق

 
l Conduction in the SynapsesThe Neuraَّلنقلَّفيَّالمشابكَّالعصبيّةَّا

The Node of Ranvier, The Equalizerَّعقدةَّرانفييه،َّضابطةَّاإليقاعََّّ-

 
َّعقدة َّرانفيهَّ The Functions of Node of Ranvierَّوظائف 

 
َّمعاييرَّالموجة َّالعاملة َّ َّعقدة َّرانفيه،َّالوظيفة َّاألولىَّفيَّضبط  َّوظائف 

 
َّعقدة َّر َّمسارَّالموجة َّالعاملة َّوظائف  انيةَّفيَّضبط  َّانفيه،َّالوظيفة َّالث 

 
الثة َّفيَّتوليد َّكمونات َّالعمل َّعقدة َّرانفيه،َّالوظيفة َّالث  َّوظائف 

The Pain is Firstَّفيَّفقهَّاألعصاب،َّاأللمَّأواًلََّّ-
The Philosophy of Formَّفيَّفقهَّاألعصاب،َّالشكل..َّالضرورةَّ -
 ربائي،َّبينَّالحقيقيَّوالموهومتخطيطَّاألعصابَّالكه -

 
 The Spinal Shock (Innovated Conception)الصدمةَّالنخاعيّةَّ)مفهومَّجديد(َّ

َّفيَّآلياتَّالحدوثَّ -  ,The Spinal Injuryأذيّاتَّالنخاعَّالشوكّي،َّاألعراضَّوالعالماتَّالسريريّة،َّبحث 

The Symptomatologyَّ

 
 Clonusالّرمعَّ

 
َّالمنعكسَّالشوكيَّ  Hyperactive Hyperreflexiaاشتداد 

 
َّباحة َّالمنعكسَّالشوكيَّاالشتداديَّ  Extended Reflex Sectorات ساع 

 
Bilateral Responsesَّستجابةَّثنائيةَّالجانبَّللمنعكسَّالشوكيَّاالشتداديَّاال

 
 Multiple Responsesاالستجابة َّالحركي ة َّالعديدةَّللمنعكسَّالشوكيَّ

َّالتنّكسَّالفاليري،َّيهاجمَّالمحاورَّالعصبيّةَّالحركيّةَّللعصبَّالمحيطي..َّويعّفَّعنَّمحاورهَّالحّسيّة -
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

ensory Axonsits S 

 
َّالفاليري،َّرؤية َّجديدة َّ س   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالت نك 

 
،َّرؤية َّجديدة َّ َّالعصبي  د  wNeural Regeneration (Innovated Vieَّ(الت جد 

 
َّالشوكي ة ،َّالمفاهيم َّالقديمةَّ s, Ancient ConceptionsSpinal Reflexeَّالمنعكسات 

 
َّالمفاهيمَّ وكي ة ،َّتحديث  َّالش   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكسات 

 
لقت َّالمرأة َّمنَّضل  عَّالّرجل،َّرائعة َّاإليحاءَّالفلسفّيَّوالمجاز َّالعلميَّّخ 

 
َّجنَسَّوليدها،َّوالّرجلَّيّدعيالمرأة َّتقر َّ  !ر 

 
..ََّعطي ة َّخالق َّوَصنيعة َّمخلوق َّ َّوالن فس  وح   الر 

 
َّمنَّخلق َّخ َّالس ماوات َّواألرض َّأكبر   َّالن اس..َّفيَّالمراميَّوالَدالالتلق 
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َّآدَم،َّوجهانَّلصورة َّاإلنسان.َّ لع   ت ف احةَّآدمَّوض 

 
..َّهذهح اء   ــــــــــو 

 
َّسفينة َّنوح،َّطوقَّنجاةَّالَّمعراَجَّخالص

 
َّعام  المصباحَّالكهربائي،َّبينَّالت جريد َّوالت نفيذَّرحلةَّألف 

 
ََّّهكذاَّتكّلمَّابراهيم َّالخليل

 
ة َّ ة َّالفكر َّوفكر َّالقو   فقه َّالحضارات ،َّبينَّقو 

 
قة َّ ة َّاالختالفَّبينَّم طل  ل  ة َّوع  د  ََّّوأرملة َّذواتَيَّعفافالع 

 
َّاآلجل َّ َّاليمين..َّالمنسوخ  وجات َّوملك  َّالز  د   تعد 

 
َّاأل َّالس اقط َّالث قب  ،َّوفرضي ة َّالن جم  َّسود 

 
َّأحجي ة َّالخلق َّ سيم َّبار،َّمفتاح  َّج 

 
! ر  َّت قر  ،َّاألم  َّأمَّبنت   صبيٌّ

 
 القدم َّالهابطة،َّحالة َّسريري ة َّ

 
اَءَّمنَّضلع َّآدَم،َّحقيقة َّأمَّأسطورة ؟ َّحو   خلق 

 
َّ فيرة َّالعضدي ة َّالوالدي  َّالض  s PalsyObstetrical Brachial Plexuَّشلل 

 
ي ة َّلألعصاب َّالمحيطي ة َّ ض  َّالر  َّالوصف1)َّاألذي ات  َّوالوظيفي َّ(َّالت شريح   ي 

 
ي ة َّلألعصاب َّالمحيطي ة َّ ض  َّالر   (َّتقييم َّاألذي ة َّالعصبي ة 2َّ)َّاألذي ات 

 
َّ ي ة َّلألعصاب َّالمحيطي ة َّاألذي ات  ض  َّالجراحي 3َّ)َّالر  َّواإلصالح   (َّالت دبير 

 
ي ة َّلألعصاب َّالمحيطي ة َّ ض  َّالر  َّاألذي ة َّالعصبي ة 4َّ)َّاألذي ات   (َّتصنيف 

 
رة َّ َّالعضلة َّالكاب ة َّالم دو  Pronator Teres Muscle Arcadeَّقوس 

 
َّ Struthers..َّ.like Ligament -Struthersَّشبيه َّرباط 

 
َّ َّفيَّتدبيرَّشلل َّالعصب َّالكعبري  َّالوتري  َّالن قل   Tendon Transfers for Radial Palsyعملي ات 

 
) َّجنَسَّالوليدَّ)م ختصر  ر   منَّي قر 

 
فات َّوالمآالت َّ َّفيَّالص  ..َّبحث  ،َّواالصطناعي  ،َّاإلنساني  َّالفطري  كاء  َّمسافر !َّالذ  ..َّزاد  كاء  َّالذ  َّثالوث 

َّ
فري ة ..َّالحداثة ،َّمالهاَّوماَّعليها َّالص   المعادالت 

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمةَّالعصبَّبينَّالعظامَّالخلفيَّ

 
،َّفيزيولوجياَّجديدة ََّّ وكي   Spinal Reflex, Innovated Physiologyالم نعكس َّالش 

َّ
،َّفيَّالفيزيولوجياَّالمرضي ةَّالم نعكس َّالَّ َّاالشتدادي  وكي   Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyش 

 
َّ(َّ َّاالشتدادي  وكي   ,Hyperreflexiaة َّالمنعكسَّ(،َّالفيزيولوجياَّالمرضي ةَّلقو 1َّالم نعكس َّالش 

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflexَّ

 
َّ(َّ َّاالشتدادي  وكي  جانب َّللمنعكسَّ(،َّالفيزيولوجياَّالمرضي ةَّلالستجابة َّثنائي ة َّال2الم نعكس َّالش 

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 

 
(َّ َّاالشتدادي  وكي  َّالش   ,Extended Hyperreflexحة َّالعملَّ(،َّالفيزيولوجياَّالمرضي ة َّالت ساع َّسا3الم نعكس 

Pathophysiology 

 
(َّ َّاالشتدادي  وكي  َّالش  (،َّالفيزيولوجياَّالمرضي ة َّللمنعكس َّعديد َّاإلستجابة َّالحركي ة 4َّالم نعكس 

Response hyperreflex-of Multi flexia, PathophysiologyHyperreَّ

َّ
معَّ) َّ(،َّالفرضي ة َّاألولىَّفيَّالفيزيولوجياَّالمرضي ة 1َّالر 

 
معَّ) انيةَّفيَّالفيزيولوجياَّالمرضي ة 2َّالر  َّ(،َّالفرضي ة َّالث 

 
َّ اء  هَّكانتَّحو  اَء،َّومنَّضلع  َّحو  َّآدمََّوخلق   Adam & Eve, Adam's Ribخلق 
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َّ اهد  Barr Body, The Witnessَّوالبصيرة َّجسيم َّبار،َّالش 

 
معنى َّجدلي ة َّالمعنىَّوالال 

 
َّلليد َّالمخلبي ةَّ َّالجراحي  َّSurgical Treatment of Claw Hand (Brand Operation)الت دبير 

 
َّالم تساويَّالـَّ  Mitosisاالنقسام َّالخلوي 

بغي َّ - ،َّالجسم َّالص  بغي  بغي ة،َّالص  ة َّالص   Chromatin, Chromatid, Chromosomeَّالـَّالماد 

 
َّالغذائي ة َّالـَّ ًاَّمفيدة َّألجسامنا؟Nutritional Supplementsالم تم مات  َّ،َّهلَّهيَّحق 

 
فَّالـَّ َّالم نص   Meiosisاالنقسامَّالخلوي 

 
باب َّالد D Vitaminَّفيتامينَّدَّ َّائم،َّضمانة َّالش 

 
ا6َّ6Vitamin Bًَّفيتامينَّب َّجد  ه َّضارٌّ ..َّوكثير  ه َّمفيد  َّ،َّقليل 

 
،َّمنَّقصص َّالبطولة َّوالفداء  َوالمهنة ..َّشهيد 

َّ
َّوالن جم َّال ذيَّهوى َّاألسود   الث قب 

 
َّالس ماوات َّوا َّالم ت صل َّخلق  َّألرض ،َّفرضي ة َّالكون َّالس ديمي 

 
َّ ن س  Circulating Sweepersَّالـَّالجواريَّالك 

 
..َّلمنَّتتجم لينَّهيفاء ؟ م َّالمجتمع  َّعندماَّينفص 

َّ
َّالمرفق َّالت صن اتيَّلمفصل  َّالذ  Arthroplasty -Elbow Autoَّيع 

 
َّبالَّسفينة َّ ،َّطوفان  َّاألخير  وفان   الط 

 
كاية َّ َّالهَوي ة ََّخات مَةَّالح  َّالب َداية ،َّفتَكون  َّتَكون  َّالَمست ور ..ََّمَعَّاالسم  ف  ََّكش 

 
َّاإلنسان!َّأهَوَّاجتم َّمصلحة ؟م جتمع  َّاجتماع َّضرورة،َّأمَّا جتماع  َّفطرة،َّأم  َّاع 

 
َّ خرة َّالهوائي  Pneumatic Petrousَّعظم َّالص 

 
َّ ندي  َّالجانب َّللعصب َّالز  َّث نائي   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلع َّوالديٌّ

 
َّبه ن َّ اء َّحقيقتانَّالَّتقبل  ََّّحو 

 
َّالب ويضات َّغي Oocytogenesisَّر َّالم لق حاتَّالـَّإنتاج 

 
َّالـَّ َّالن طاف   Spermatogenesisإنتاج 

 
هات؟! َّت ر  َّهَيَّمحض  َّالبنات،َّحقيقة َّهَيَّأم  َّأم 

 
َّالبن لينأم  َّين!َّحقيقة َّلطالماََّظننت هاَّمنَّهفوات َّاألو 

 
َّكثيَرَّبنات َّوقليلََّ َّهذه َّتل د  اء   بنينَّّغّلبة َّالبنات،َّحو 

 
َّكثيَرَّبنيَنَّوقليَلَّبنات َّهذه َّتل د  اء   َغَلبَة َّالبنين،َّحو 

 
َّبنيهاَّعديَدَّب ني ات ها َّعديد  اء َّهذهَّيكافئ   والَّأنفيَّعنهاَّالعدَلَّأحيانًا!َّحو 

 
َّمش !َّيدعم َّوظيفَةَّالكالسيوم،َّوالَّيطيق  َّللعظام   اركتَهالمغنيزيومَّبان 

 
َّالت كوين! اَءَّحفظ  َّالت مكين،َّولحو   آلدَمَّفعل 

َّ
َّالمفاهيمَّ) َّاالقتصاد1هََذيان   (:َّهََذيان 

 
َّالَّغنىَّعنها(،2َّالمغنيزيومَّ) َّمعلومات 

 
َّم عالجة َّتناذر َّالعضلة َّالكمثري ة َّبحقن َّالكورتيزونَّ)مقاربة َّشخصي ة (

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach)َّ

 
َّموس ع (م عال َّجة َّتناذر َّالعضلة َّالكمثري ة َّبحقن َّالكورتيزونَّ)مقاربة َّشخصي ة ()َّعرض 

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach)َّ

 
َّكوروناَّالم ستجد َّ فات َّفيروس  ،َّعين ه َّعلىَّالص  لوك   ..َّمنَّبعد َّالس 
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َّ
َّالمفاهيمَّ) َّوالن هار2هََذيان  َّالل يل   (:َّهََذيان 

 
َّبنكهَة ََّعربي ة َّلكن  ََّصحيح  َّتَل َدَّأخاهَا،َّقول  َّكاَدت َّالَمرأة َّأن 

 
 Fibromyalgiaمتالزمة َّالت عب َّالمزمنَّ

 
َّاألنبوب ،َّليسََّ  أفضَلَّالم مكن ََّّطفل 

َّ
َّالعبثي ة ..َّ روب  َّم ستدام ؟الح  َّا متحان  َّدائم َّأم   َعذاب 

َّ
ول َّ ،ََّوفيَّالت جريد َّوص  ور  ..َّفيَّالق ياس َّقص  د  َّالم جر  ََّوالَعقل  َّالقي اس   الَعقل 

َّ
ََّمفازًةَّالَّمحَضََّقرار ! د  َّالت وح  ،َّحيَنَّي صبح  َّالم نفرد  ئب   الذ 

َّ
َّاإلصبعَّالقافزةَّالـَّ  بحقن َّالكورتيزونَّموضعي اًَّ Trigger Fingerعالج 

 
َّفمنكوب ه َّأنَتَّأساسًاَّأي هاَّاإلنسان! ،َّوأم اَّالجديد  ..َّالقديم َّنكَبَّاألرَضَّوماَّيزال  َّفرانكنشتاينَّالجديد  َّوحش 

َّ
َّ)عملي َّ َّالجراحي  َّالمخلبي ة ،َّاإلصالح    Claw Hand (Brand Operation(ة َّبراند(اليد 

 
 َّسعاة َّبريد َّحقيقي ون..َّالَّهواة َّترحال َّوهجرة َّ

َّ
َّ)كوفيدَّ د  ونَاَّالم ستَج  َّكور  فات 19َّ-فيروس  ،ََّعين ه ََّعلىَّالص  لوك  َّبَعد َّالس   (:َّمن 

 
Hoffman Signَّعالمةَّهوفمانَّ

 
س َّ َّاإلنسان َّ..َّطوَرة َّالَحق يَقة َّالهَر َمة َّاأل  َّالحكاية ،َّوسيزيف  َّشمشون 

 
د َّالعصبي َّ َّالفاليريَّالت اليَّلألذي ة َّالعصبي ة ،َّوعملي ة َّالت جد  س   الت نك 

َّ

َّ

 

َّ

14/5/2018 
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