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 ة  ي  الحس   المستقبالت  
عور  المستمرُّ باألشياء  وجمال  مخلوق   عبقري ة  خلق  ، الشُّ

 Sensory Receptors 
 
 

،باألشياء لتشعر   الحس ي ةِ  المستقبالتِ  عمِل ة  لمشاهدة فيلم  قصير  يشرح  تفصياًل آلي    بشكل  مستمرٍّ
ابط  انقر على هذا الر 

ُة أيًَّا يُك الفكُر الذي تعتدُّ به   ، وأيًَّا تُك المدرسُة التي تنتمي إليها، فالجميُع يقوُل بيُتم  ولحظيَّة  الفعل الذي تمارسهُ المادَّ

ُة إذا ما وقَعت   على المستقبالت   يَّة .  فالمادَّ من فورها  لى سطح  الجلد ، طال زمُن وصال ها أم َقُصر، أحدَثت  ع الحسِّ

ُة قدرتَها على إطالق  عمل  المستقبالت  من جديد. رغم ذلك تبقى  أثرًا يتيمًا على هذه المستقبالت. بعده، تفقُد المادَّ

ُة على تماسٍ معها. هو شعو ة  مادامت  المادَّ ل ألنَّ العضويَُّة الحيَُّة تشعُر بوجود  المادَّ عور األوَّ ٌر يختلُف عن الشُّ

ل. في هذه المفردات  سأبحُث، وفي عبقريَّة  وجمال  التَّفصيل  سأخوض.  مفردات ه تختلُف عن مفردات  األوَّ

 Functional Anatomyالـ  الوظيفيُّ  شريح  الت  

  جميعاً  فقُ ها تتَّ لكنَّ  ،المرصود األثر   كل وطبيعة  في الشَّ  Sensory Receptorsالـ  ةُ الحسيَّ  المستقبالتُ  تختلفُ 

 واحدٌ  هو Neural Fiberالـ  العصبيُّ  يفُ . اللِّ الحسِّيَّ  يرفُد المستقبلَ  ليٌف عصبي   بنيان ها عمادُ ها. عمل   ة  ي آليَّ ف

 .Sensory Neuronالـ  يِّ الحسِّ  للعصبون   Dendritesالـ  ة  االنتهائيَّ  ة  العصبيَّ  عات  فرُّ التَّ  كثير  من 

ض   العامل   من أفعال  واحدًا  أثراً  حسِّي   مستقبلٍ كلُّ  يرصدُ  هه، لون   )مثلَ الُمحرِّ هذا  لُ وِّ حيُ  ثمَّ  ه، الخ(.، حرارت  ملمس 

عند جذر . Wave Unitالـ  ةَ الموجيَّ  يها الوحدةَ أسمِّ  ؛العصبيِّ  ليف  تسري في الِّ  جزئيَّةٍ  ضغطٍ  إلى موجة األثرَ 

 الوحدةُ  تندمجُ ، العصبيِّ  المحور   بدايةَ  معلنةً  لياُفهاأ تجتمعُ  حيثُ  ،Root of Dendritesالـ  ة  العصبيَّ  فرعات  التَّ 

ما  األخيرةُ هذه . Active Pressure Waveالـ  وحيدةٍ  عاملةٍ  في موجة ضغطٍ   لهااتٍ مع أخرياتٍ مشابه ةُ الموجيَّ 

 بعضٍ منأو في  ،وحيد لعصبونٍ  ة  العصبيَّ  عات  فرُّ التَّ  جميع  في  اشئة  النَّ  ة  الموجيَّ  لوحدات  ل الجبريُّ   المجموعُ هي إالَّ 

 .كما سنرى الحقاً  ألياف ه  

يَّةَ ال اإلشارةَ معها  حاملةً  ،العاملة   غط  الضَّ  موجةُ تسري   ةَ العصبيَّ  المشابكَ  لتبلغَ  العصبيِّ  المحور   داخلَ  ،حسِّ

 صة.المراكز العليا المتخصِّ  إلى أخيراً  الحسِّيُّ  نبيهُ التَّ  ، يصلُ إلى آخرَ  عصبي   من وسيطٍ و. Synapsesالـ 

ض  فيكون إحساُسنا بالعامل المُ  ها. ذات   المنطقة   ها وارد  غير   كثيراتٍ مع  العاملة   الموجة  بقراءة  هذه األخيرةُ  تقومُ  ، حرِّ

 (.1انظر الش كل ) ؛أو ذاك هذا المستقبل  ُص ضيه تخصُّ تقما ي ه، وفقَ شخصيت   من جوانب   في جانب  

يَّ  من المستقبالت   الواردة   ت  معطياال جميع   بدمج   المحسوس صورةُ  تتكاملُ   .ماسالتَّ منطقة في  العاملة   ة  الحسِّ

يَّ  مستقبالتٌ  هي صاتٍ  ذاتُ  ةٌ حسِّ ها يتغطِّ  مختلفة ةٍ وظيفيَّ  تخصُّ  .المرصودة ة  لمادَّ ل الفعل   كامَل طيف   بمجموع 

 ةً ذهنيَّ  صورةً  ظهِّرُ تُ نين الغابرة، السِّ  من تجارب   ة  ها لما في مخزون العضويَّ مقاربتُ و، الواردة   يَّة  الحسِّ  ات  المعطيَّ  دمجُ 

 .المرصودللمحسوس  متكاملةً 

https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM
https://youtu.be/IzDQMDAMdfM


 
 (1كل )الشَّ 

 ،الحسِّيُّ  العصبونُ 
 ةُ الموجيَّ  والوحداتُ  ةُ يَّ الحسِّ  المستقبالتُ 

The Sensory Neuron, 
  The Sensory Receptors & The Wave Units 

 
ة  الشعاع  طيٍف واحٍد من  برصد   كلُّ عصبون حسِّي   ختصُّ ي  ماس.عند سطوح التَّ  مبثوثةٌ  ةٌ يَّ أدواُته مستقبالٌت حسِّ  .العاملة  عند سطح  التَّماس قوَّ

َد من غمده النَّخاعينيِّ  عصبي   منها ليفٌ  في كلِّ مستقبلٍ  ُزرعَ   ة  العصبيَّ  عات  فرُّ هو واحٌد من التَّ  العصبيُّ  يفُ اللِّ  .Neural Fiberالـ  ُجرِّ
 .Wave Unitالـ  ةٌ موجيَّ  وحدةٌ  العصبيِّ  يف  ، تنشأ في اللِّ المحسوسة   ة  مع المادَّ  ماس  عند التَّ  .Dendritesالـ 

يَّ  وليدات   ،هامع أخوات   ةُ الموجيَّ  تلتقي الوحدةُ ، Root of Dendritesالـ  ة  عات العصبيَّ فرُّ عند جذر التَّ   األخرى للعصبون ذاته. ة  المستقبالت الحسِّ
 .التنبيه  الحسِّيِّ غط العاملة حاملُة موجُة الضَّ  األخوات ما هو إالَّ  ة  للوحدات الموجيَّ  الجبريُّ  المجموعُ 

 .Terminal Branchesالـ  ة  االنتهائيَّ  هعات  وصواًل إلى تفرُّ  المحور العصبيِّ  داخلَ  تسري الموجُة العاملةُ 
 .من طاقة  الُمنبِّهِّ ومحموَلها  غط العاملة  الضَّ  موجةَ  Presynaptic Fibersتتقاسم األلياُف ما قبل التشابك الـ 

 ات الوسيطة.إلى العصبون اإلشارةُ  ، تنتقلُ Synapsesة الـ عبر المشابك العصبيَّ  ثمَّ 
يَّ  اإلشارةُ  وعبر هذه األخيرة، تصلُ    العليا في نهاية األمر.  ة  إلى المراكز الحسِّ

 

 All-or-none Law شيء ال  الأو  الكل   قانون  

. "حاضر النقل العصبّي، بين موروث قاصر وجديد "  بعنوان   شيء في مقالةٍ الَّ الأو  عن قانون الكلِّ ُت ثقد تحدَّ  تُ كن

 ة  يَّ الحسِّ  . بالمقابل، ليس على العصبونات  اآلمرة   ة  في العصبونات الحركيَّ  طبيق  صحيحًا واجَب التَّ  يبقى هذا القانونُ 

 .بهذه األخيرةُة المنوطُة وظيفاله تحكمُ  . وهذا منطقيُّ التَّنفيذ   بُ واج اقلة  النَّ 

ض، يتنبَّ المُ  ة  وشدَّ  طبيعة   ًة. حسبَ وشدَّ  طبيعةً  المختلفةَ  نبيهات  التَّ  ةُ يَّ الحسِّ  العصبوناتُ  ًا، تنقلُ وظيفيَّ   هذا الكمُّ  هُ حرِّ

 ةُ الموجيَّ  الوحداتُ  ه. تجتمعُ ت  خاصَّ  ة  الموجيَّ  الوحدة   تشكيل   واجبُ  مستقبلٍ  أو ذاك. على كلِّ  ة  يَّ من المستقبالت الحسِّ 

غط الضَّ  ، هي موجةُ وحيدةُ  عاملةً  موجةً  لَ لتشكِّ  Root of Dendritesالـ  ة  العصبيَّ  عات  فرُّ عند جذر التَّ  الوليدةُ 

 ؛االنتهائيَّ  لتبلَغ المشبكَ  لعصبيِّ عبر المحور ا تسري هذه األخيرةُ  . ثمَّ Action Pressure Waveالـ  العاملةُ 

  (.1الشكل ) انظرِ  

صةٌ  Sensory Receptorsالـ  ةُ يَّ حسِّ  ال، المستقبالتُ بيعةَ الطَّ  فيما يخصُّ   ًا.  لكل  منها عنصُر تشغيلٍ وظيفيَّ  متخصِّ

ٌد أزاًل. هي حسَّاسٌة لهُ، به  تعمُل وال  لمستقبالت عنَد ا ةً حرارهذا عنصُر التَّشغيل  ويكوُن بدًا. أ تهتمُّ بما سواهُ ُمحدَّ

 القائمة. .. وتطولُ ة  لمستقبالت البصريَّ ا وضوءًا في غط،مستقبالت الضَّ  عندَ  ضغطاً ، ة  الحروريَّ 

َص ُمستقبالت ها علمت   هو رهٌن  .له معنى وحيد الُمستقبالت  من  هذه   اقة  الطَّ  أدركت  أنَّ واردَ و، العضويَُّة تخصَّ

صاً  إليها المعطاة   بالوظيفة   مستقبالت  َر صاد أنَّ  ، كماال يكوُن إال حرارةً منطقاً  ة  . فصادُر المستقبالت الحروريَّ تخصُّ

 .بداهةً  هو حسُّ ضغطٍ  غط  الضَّ 

ض، من جهة. وتاليًا بعدد العصبونات الحسِّ في تلقِّ  المشاركة   ة  يَّ بعدد المستقبالت الحسِّ  فرهنٌ  ةُ دَّ ا الشِّ أمَّ   ة  يَّ ي المحرِّ

ٍ  اقة  أخرى. فشعاُع الطَّ  ، من جهةٍ قل  االستقبال والنَّ  ة  في عمليَّ  المشاركة   المتشابهة   ض عدٍد  بتنبيهٍ  سيقومُ  لكلِّ محرِّ

(N1 ِّمن المستقبالت الحس ) َّة  ي( عدٌد مماثٌل .N1 من الوحدات ) َّسيقوُم عدٌد وهذه.  نبيه  التَّ  ة  حاصُل عمليَّ  وه ة  الموجي

 العليا. إلى المراكز   اقة  الطَّ  وارد   (، بنقل  N1) ة  يَّ من عدد المستقبالت الحسِّ  (، أقلُّ N2) ة  من المحاور العصبيَّ 

( أن N1(. يمكن لهذا العدد )N2ه العدد )قيمة تابع  و(، ومنطقًا N1) العدد   طردًا وقيمةَ  هذا يتناسبُ  اقة  وارُد الطَّ 

 ( فصاعدًا.  0يكون صفرًا )

https://drive.google.com/file/d/1VgBIzuENBBYXnteVsLOJv6eXY35aJg9p/view?usp=sharing


 
 (2كل )الشَّ 

 المستقبالت في حالة الّراحة
Inactivated Sensory Receptors 

عات العصبيَّةمن التَّ  واحدٍ  عصبي   بليفٍ  حسِّي   يحيط كلُّ مستقبلٍ   . Dendritesالـ  فرَّ
يَّة في حالة الرَّ   .على سكونها الوظيفيِّ  اللة  للدَّ  األزرقَ  ونَ احة. لذلك منحتها اللَّ المستقبالت الحسِّ

 
 

 
 (A- 2كل ) الشَّ 

يَّ  المستقبالتُ   (كل  من  بعضٌ في حالة العمل ) ةُ الحسِّ
Partially Activated Sensory Receptors 

 ةٍ موجيَّ  خمُس وحداتٍ  لُ تتشكَّ  .ة  العصبون الحسِّيِّ خاصَّ مستقبالتٍ  ثمانية  ( من أصل الحمراءُ  )الكراتُ  سوى خمسةٍ  تفعيلَ  رصودةُ الم ةُ المادَّ  لم تستطع  
 الجبريَّ  تكافئ في طاقتها المجموعَ  وحيدةٍ  عاملةٍ  في موجة ضغطٍ  الخمسُ  ةُ الوحداُت الموجيَّ  . تندمجُ ناشطٍ  مستقبلٍ  لكلِّ  ، واحدةٍ Wave Unitsالـ 

نات   يَّ  اإلشارةُ  تصلُ . الخمسة هالمكوِّ في حالة  خاملةً  مستقبالتٍ  بقيت ثالثةُ  بالمقابل،فقط.  ةٍ موجيَّ  وحداتٍ  خمس   بطاقة   ة  العلويَّ  ة  إلى المراكز الحسِّ
  (.رقاءُ الزَّ  )الكراتُ  وظيفي   سكونٍ 

 
 

 

 

 

Neuron 1 

Neuron 2 

Neuron 3 



 

 
 (B -2) كلالشَّ 

يَّ  المستقبالت   جميع   تفعيلُ  يَّ  عصبوناتٍ  لخمس   ة  الحسِّ  ةٍ حسِّ
Totally Activated Sensory Receptors of a Group of 5 Sensory Neurons 

يَّ  تفعيلَ  رصودة  الم ة  للمادَّ  اقة  الطَّ  استطاع شعاعُ   ًا.أربعين مستقباًل حسِّ
 عاملةٍ  لت موجة ضغطٍ شكَّ  ةٍ جيَّ مو وحداتٍ  يكلُّ ثمانابقة(. )حسب فرضيتنا السَّ  احدٍ و من هذه المستقبالت إلى عصبون حسِّي   انتمى كلُّ ثمانيةٍ 

يَّ  عصبوناتٍ  خمس  ل ة  المحاور العصبيَّ  داخلَ  الخمسُ  العاملةُ  غط  الضَّ  انتشرت موجاتُ  وحيدة. يَّ  اإلشارة   ةُ هنا، قوَّ  .ةٍ حسِّ إلى المراكز  الواردة   ة  الحسِّ
يَّ   .   ةٍ موجيَّ  أربعين وحدةٍ  ، أو طاقةَ عاملةٍ  ضغطٍ  موجات   خمس   العليا تكافئ طاقةَ  ة  الحسِّ

 

صة   ة  يَّ ب  لدينا عددًا من العصبونات الحسِّ من الوضوح، هَ  لمزيدٍ  من  نةٍ معيَّ  من منطقةٍ  غط  الضَّ  في نقل حسِّ  المتخصِّ

عات  العصبيَّ التَّ  الجلد. وأنَّ  يَّ  لكل  منها انتهت بثمانية   Dendritesالـ  ةَ فرُّ قنا ضغطًا خفيفًا على طبَّ  . ثمَّ ةٍ مستقبالتٍ حسِّ

ض   فَ ( أن تتلقَّ N1=5احية. واستطاعت خمسٌة من هذه المستقبالت )جلد النَّ  . عندها، سيقوم الخارجيِّ  ثقَل المحرِّ

 مشكلةً  ة  العصبيَّ  عات  فرُّ الخمُس ستلتقي عند جذر التَّ  ةُ الموجيَّ  به. الوحداتُ  ةٍ خاصَّ  ةٍ موجيَّ  وحدةٍ  بخلق   كلُّ مستقبلٍ 

إلى المراكز العليا.  العاملةُ  غط  الضَّ  موجةُ  (، تنتقلُ N2=1وحيد ) عصبي   عبر محورٍ  وحيدة. ثمَّ  عاملةٍ  ضغطٍ  موجةَ 

 تابعةٍ  ثمانيةٍ  من أصل   مستقبالتٍ خمسُة ها. هنا، تَ ها وشدَّ طبيعتَ  دُ قة، وتحدِّ اوارَد الطَّ  ةُ العلويَّ  صةُ المتخصِّ  تقرأ المراكزُ 

  (.A -2انظر الشكل )؛ العصبيِّ  قل  النَّ  ة  عمليَّ  قامت بكامل   وحيدٍ  لعصبونٍ 

ض الجديد  N1=40أربعون مستقباًل ) تنبَّهُ فيق ضغطًا أعلى قيمًة. نطبِّ لبعدها،   .، على سبيل  المثال( للمحرِّ

هذا. هنا، استنفرت  غط الجديد  ضَّ ال في الوظيفة في نقل قيمة ( متشابهةٍ N2=5) ستقوم خمُس عصبوناتٍ عندها 

 . لذلكَ ة  إلى المراكز العلويَّ  نبيه  (، في نقل التَّ N1(، بكامل مستقبالتها األربعين )N2) ةٍ يَّ حسِّ  خمُس عصبوناتٍ 

)أربعون مستقباًل  اتٍ مرَّ  يأكبَر من شعورنا به في الحالة األولى بثمان انية  في الحالة الثَّ  غط  الضَّ  ة  كان شعوُرنا بشدَّ 

 (.B -2كل )الش   انظرِ فقط في األولى(؛  مقابل خمسةٍ  انية  ًا في الثَّ يَّ حسِّ 

يَّ  إذًا، ال يمكن للعصبونات   ختفي الكثيُر شيء. فبه، ت الَّ الأو  قانون الكلِّ  رمَ أن تحت Sensory Neuronsالـ  ة  الحسِّ

 قيقة  الدَّ  ة  البينيَّ  ها للفروق  في قياسات   ةُ العضويَّ  يضًا، تفشلُ أ. وبه ة  الحيَّ  ة  رصد العضويَّ  عن شاشات   الوجود   ة  من مادَّ 

 المادِّي. بين عناصر الوجود  

ي   المستقبالتِ  تنسيق     Arrangement of Sensory Receptorsالـ  ةِ الحس 

يَّ  المستقبالتُ  تنتشرُ   ها حيثُ وجودُ  يتعاظمُ ها المادِّي. ومحيط   ة  الحيَّ  ة  بين العضويَّ  ماس  على كامل سطوح التَّ  ةُ الحسِّ

بوجه  الوجودَ  مثاًل، يستقبلُ  فاإلنسانُ أن يكون.  يندرُ  حيثُ  ها، ويقلُّ ومحيط   ة  بين العضويَّ  صال  االتِّ  تواترُ  يرتفعُ 

يَّ  المستقبالت   وجودُ ف، ه حينًا آخر. لذلكحينًا ويداعبُ  قيه  يتَّ  ه بيديه.ويداورُ    .كها هنا عظيمٌ  ة  الحسِّ

يَّ  المستقبالتُ  تنتظمُ   فتشكيُل معظم   األفقيُّ  سقُ ا النَّ . فأمَّ ها على نسقين؛ شاقولي  وأفقي  في وظيفت   المتشابهةُ  ةُ الحسِّ

ترتيب  هو نسقُ ًة. أهميَّ  أثير  التَّ  المساحُة عمَق شعاع  فيه  تغلبُ  مكانٍ ه في كل نجدُ عند اإلنسان.  ة  يَّ الحسِّ  المستقبالت  

وكثيٌر  ،ةُ يَّ مساللَّ  المستقبالتُ ، وق  الذَّ  مستقبالتُ ، ائحة  الرَّ  مستقبالتُ ، كذلك. العين ة  في شبكيَّ  ون  واللَّ  وء  الضَّ  مستقبالت  

 ماس  التَّ  سطح   ي كاملَ تغطِّ  ،بعض بعُضها بجانب  ًا وظيفيَّ  المتشابهاتُ  تصطفُّ إذ . ةٍ أفقيَّ  بصورةٍ  تنتشرُ جميعًا  ،هاغيرُ 

Neuron4 

Neuron 5 



 ة  ها بقوَّ من انشغال   ، أكثرَ ة  بينها وبين العضويَّ  ماس  التَّ  سطح   ، بمساحة  ة  المادَّ  بشكل   تنشغلُ  هي مستقبالتٌ . توجد حيثُ 

 عندَ  ها متساوي القيمة  ، فجميعُ عادلٍ  من هذه المستقبالت على نحوٍ  اقة  الطَّ  واردُ  ؤخذُ يُ في المراكز العليا،  ها.تأثير  

 صنيف.والتَّ  المعالجة  

ٍ  ال الحصر. المثال   على سبيل   غط  الضَّ  فتشكيُل مستقبالت   اقوليُّ الشَّ  سقُ ا النَّ وأمَّ   في بناءٍ  حيث يعلو بعُضها فوق بعض

حيث العليا.  ة  تقديرًا في المراكز المختصَّ  هي األكثرُ  ماس  التَّ  عن سطح   األبعدُ  غط  الضَّ  تكون فيه مستقبالتُ  .طابقي  

 في منزلة   طحلسَّ من ا قرباً  كثرُ األ يسقطُ بينما  ما.ربَّ  أو اآلالف   المئات   في منزلة  هي  .من مثلٍ  وارُدها بأكثرَ  ضربُ يُ 

  األرقام. في عالم   اآلحاد  

اًل باحثًا مطوَّ  عندها سأقفُ  .منها بشكل خاص ة  بشكل عام، والجلديَّ  غط  الضَّ  حسِّ  مستقبالت   دراسةَ فيما يلي  سأتابعُ 

 ة  ضغَط المادَّ  التقاط  ب ها،، كما يوحي به اسمُ تنشغلُ الخلق.  فهي بديعٌة من بدائع   .ديدةها الشَّ لخصوصيِّت   قاً دقِّ ومُ 

 ةِ ة بوجود الماد  العضوي   هي تستمرُّ بتنبيهِ من ذلك،  األهمُّ و. ة  الحيَّ  ة  هذه األخيرة مع العضويَّ  عند احتكاك   رصودة  الم

يَّ  من غير هافي واضحًة ها أجدُ  وهذه ميزةٌ  معها واقعاً. االحتكاكِ  فعل   مادام   وإن اختلفت معها في  ةالمستقبالت الحسِّ

 آليَّات  الحدوث. منكثيرٍ أم قليٍل 

ي     Sensory Receptorsالـ  ةالمستقبالت الحس 

 ولو لبرهةٍ  وء  الضَّ  . ولندع  جانبًا مستقبالت  ، الخمِّ الشَّ  الحرارة، مستقبالت   األلم، مستقبالت   مثااًل مستقبالت   لنأخذُ 

 . هنفس   المستقبل   عمل   ة  آليَّ  ، وليس الختالف  رصودة  الم ة  المادَّ  طبيعة   الختالف   ها مختلفٌ فأمرُ 

 وحدةً  لُ ها فيشكِّ بشعاعٍ من طاقت   رُ . يتأثَّ رصودة  الم ة  مع المادَّ  األولى ماس  تَّ ال من لحظة  ه عملَ الحسِّيُّ يبدأ المستقبُل 

. عاملةٍ  ضغطٍ  موجة   في تشكيل   وليدات  المستقبالت  األخرى،، ها لمع أخواتٍ  هذه األخيرةُ  شاركُ ت. تمفردةً  ةً موجيَّ 

 مباشرةً إلى المراكز العليا في نهاية المطاف  لتصلَ  المحور العصبيِّ  داخل العاملة   غط  الضَّ  تسري موجةُ 

 لها القرارُ  فيكونُ  ة  باحتكاكها مع المادَّ  ةُ العضويَّ  عندها، تشعرُ . ال يهمُّ  ،وسيطةال عصبونات  ال دٍد منأو عبر ع

 المناسبة. الفعل   ة  في ردَّ 

يَّ  المستقبالتُ  تفشلُ س. عندها، ما يزالُ  قائماً  رصودة  الم ة  والمادَّ  ة  الحيَّ  ة  بين العضويَّ  ماسَ التَّ  هَب    في تشكيل   ةُ الحسِّ

 ابقة  للسَّ  ، مشابهةٌ مستقبالٌت حسيَّةٌ أخرى تة. هنا، إذا لم تستنفرُ مؤقَّ  ةٍ وظيفيَّ  عطالةٍ  جديدة. هي في حالة   ةٍ موجيَّ  وحداتٍ 

ها ،وظيفيَّاً  غافلًة كماً حُ  ةُ ى العضويَّ ، ستبقة  مع المادَّ  ماس  نبُّه الستمرار التَّ في التَّ ، بقليلمن ذلك  أو أبعدَ  في المنطقة نفس 

 ألم. ومضة   ل  نا بعد أوَّ اخترقت جلَد يد   إبرةٍ  شعوُرنا بوجود   لذلك يغيبُ  ها. ا يجري في محيط  عمَّ 

طح عن س بعدَ  وأأعمقَ  ها بلغ مستوياتٍ شعاَع حرارت   إذا ما سقطت علينا ألنَّ  الجمرة   بينما يستمرُّ شعوُرنا بحرارة  

   لم يسبق لها أن  احترقت. جديدةً  حروريّةً  مستقبالتٍ  ماس، ونالَ التَّ 

 اقة، هي الفوتوناتطَّ تٍ من النبضا وُء يأتيها على شكل  . فالضَّ  أبداً وء فإحساُسها به ال ينقطعُ ا مستقبالُت الضَّ أمَّ 

 تباعًا، الفوتوناتُ  . تتالحقُ وئيَّ ضَّ ال همستقبلَ واحدةٍ  ةٍ  لمرَّ لَ فعِّ يستطيع كلُّ فوتون أن يُ   .Photonsالـ 

 مضى وآخَر قادم. العمل بين فوتونٍ ها على قدرت   تجديدَ  ةُ العينيَّ ه مستقبالتُ  وتستلحقُ 

 Pacinian Corpusclesالـ  (مستقبالت  الض غط)جسيمات  باسيني 

غط فت  تكيَّ  ضجيَج  اعتادت  و .ةاخليَّ ها الدَّ ، كما غيُرها، مع بيئت  Pacinian Corpusclesالـ  مستقبالُت حسِّ الضَّ

ه يضرُب جدراَن قنوات ه هي تعرفُ  م  دَّ نشأتها. وحفيُف ال هي تسمُعه منذُ  فنبُض القلب  المكان.  ها شركاء  لجيران   الحركة  

اخب   هماوجود   أمَرها على واقع   نظَّمت   وكانت. أن كانَ  منذُ  ينتهيان.  من حيثُ عمَلها هي تبدُأ ف. بقربها ائم  الدَّ و الصَّ

ه األمرُ  ه إلى منبلغُ ه. تُ هي ترصدُ  عن ذلك ما رابَ  ها.عليه من جور  جيران   اعتادت   صفُرها ما  إلجراء ما يلزمُ  يهمُّ

 .من جواب األمر  



غط  هُ ، تتنبَّ اهك. من لحظ  يد   على راحة   جثمَ  (Pm) ّهب  ثقالً   سريعًا،و. الوافدهذا  بثقل  مستقبالُت حسِّ الضَّ

لُ  يء ُمقتضاه هاءت  قر الوارَد حقَّ  ةُ وارَدها بهذا الخصوص إلى المراكز العليا. تقرأ العضويَّ  ُترس  ؛ فيُبنى على الشَّ

 (.4& 3) ينكلالش   انظرِ 

 

 

 (3كل )الشَّ 
غط )جسيمات باسيني( مستقبالتُ   الضَّ

Pressure Receptors (Pacinian Corpuscle) 

 
غط هي مستقبالتٌ   خاعينالنُّ  من غمد   عارٍ  Central Neuriteالـ  مركزيِّ  عصبي   من ليفٍ  فُ واألصابع. تتألَّ  في اليدِّ  نجدها بكثرةٍ  ،للضَّ

 .Neurolemmocyt Cellsالـ  ةشوان العصبيَّ خاليا من  طبقاتٌ . تحيط به Myelin Sheathالـ 
 ،Capsuleالـ  مرنةٌ  ةٌ ليفيَّ  محفظةٌ  . ويغلِّف المجموعَ Fluid-filled Lamellaeًا الـ نسبيَّ  لزجٌ  خارج خلوي   سائلٌ  للخاليا ةَ البينيَّ  يمأل المسافات  

 ة.مغذيَّ  ةٌ دمويَّ  ة أوعيةٌ الليقيَّ  المحفظةَ  يستبطنُ  المتماسك. ه البيضويَّ شكلَ  تعطي المستقبلَ 
 .المركزيَّ  العصبيَّ  يفَ اللِّ  ترافقُ  هذه األوعية   كما نجد بعضَ 

ل هذا األخيرُ المركزيِّ  إلى اللِّيف العصبيِّ  ائل البينيِّ عبر المحفظة والسَّ  المحسوسة   ة  المادَّ  ضغطُ  ينتقلُ   به. ةً خاصَّ  ةً موجيَّ  وحدةً  . يشكِّ
 .Ranvier Nodeرانفيه الـ  عقدة   لَ أوَّ  إلى أن تصادفَ  يف العصبيِّ عبر اللِّ  Wave Unitالـ  ةُ الموجيَّ  الوحدةُ  تنتقلُ 

 .Na+ القطبيَّة   وديوم موجبة  شاردة الصُّ  على استدعاء   ة  الموجيَّ  للوحدة   المتذيِّلُ  Rarefactionالـ  سَّالبُ ال غطُ الضَّ  يعملُ 
 ،ة  قطبيَّ ال موجبَ  ة  الموجيَّ  الوحدة   ذيلُ  بها.  بدخولها، يصبحُ  ةٍ خاصَّ  ةٍ جداريَّ  عبر أقنيةٍ  يف العصبيِّ اللِّ  إلى داخل   Na+وديوم الصُّ  شواردُ  قُ تتدفَّ 

 الكهربائيِّ  عمل  ال ارُ تيَّ  دُ أساسًا، يتولَّ  قطبيَّة  ال سالب   اكتسابًا، ومهبطٍ  قطبيَّة  ال موجب   . ما بين مصعدٍ قطبيَّة  ال ه سالبَ ها على أصل  أمامَ  بينما يبقى الوسطُ 
لَ مع أخوات   الموجيَّةُ  ، تلتقي الوحدةُ Dendritesة الـ العصبيِّ  عات  فرُّ بهذا المستقبل. عند جذر التَّ  الخاصِّ  جميعًا  ها من المستقبالت األخرى لتشكِّ

 .Synapsesالـ  ةالمشابك العصبيَّ تبلَغ منتهاها في حتى  عبر المحور العصبيِّ  خيرةُ األ تنتشُر هذه. عاملةَ ال غط  ضَّ ال موجةَ 
 

غط مجدَّ يتزحزح   ولمَّازمنًا  هَب  الجاثمَ ركنَ اآلَن،   على رصد   ها. هي مفطورةٌ دًا بثقل  ضيف  . لن تشعَر مستقبالُت الضَّ

 الحال في راحة   معطيات  واقع   ٍة لتجديد  في حاجةٍ مستمرَّ  ةَ العضويَّ  لكنَّ ابتة. ه الثَّ غط ال على قيمت  الضَّ   قيمة  رات  تغيُّ 

ُتها راح هُ إذا لم تشعر   .مزاياه حواذ  على است وتحرصُ فيه،  ةُ العضويَّ  ا ترغبُ ممَّ  فقد تكون المادُة المحسوسةُ يدها. 

 والحالة هذه؟ ما العملُ  سجاياه. من يدها وتخسرُ  يسقطُ 

ة للمادَّ  وعيُّ قُل النَّ الثِّ  ومادامَ  ،هي الحاجةُ غط الض  َّ  الُت قيمة  تبدُّ  دامت  مافالمخلوق.  وجمالُ  الخلق   ةُ ى عبقريَّ هنا، تتجلَّ 

ابُت الذي المدروس      ة  لَ  ذاك هاذات  إذًا ب العض      ويَّةُ  فلتخلق   ،رال يتغيَّ هو الثَّ  كاَن لها أن وجدت  ف  لزوَم العمل.المتحوِّ

تَها في ضغط  النَّبضة  الـ   .Pulse Pressureضالَّ

 غط  من الض      َّ  موج  ةٌ  )راح  ة الي  د في مث  الن  ا( مس      تقبالتالفي بيئ  ة  األنس      ج  ةَ  تجت  احُ ، ةٍ قلبي  َّ  مع ك  لِّ دورةٍ ف

صدرُ  شرايين النَّ الدَّ  ةُ ها حركيَّ م ضَّ  ُح قيمةُ احية. تترنَّ م في  صغريَّ  ةٍ بين أعظميَّ غط ال َص األولى تقلُّ  ة. توافقُ وأخرى أ

 قيمة  ال رقُ اف هو (P∆) لنفرض أنَّ  .Diastoleالـ            احتَهااس    تر انيةُ الثَّ  ، وتوافقُ Systoleالـ            القلب عض    لة  

بط   وهذا؛ االثنتينبين   .Pulse Pressureما نسمِّيه بضغط  النَّبضة  الـ بالضَّ

(∆P   غِط الش رياني غِط الش رياني   –= القيمة األعظمي ة للض   (القيمة األصغري ة للض 

 ها على هذا األس   اس.مقياس   َ  الحاض   نة. وبنت   ة  س   يجيَّ النَّ ها بيئتَ  في غط  الض   َّ  قيمة  غط على الض   َّ  مس   تقبالتُ  اعتادت  

غط  لهذه الحاض   نة  ها هو فص   فُر مقياس       مقياسٍ  على هيئة   غط  مس   تقبَل الض   َّ  اآلن معي ل  . تخيَّ النَّس   يجيَّة  قيمُة الض   َّ

سطرةٍ  سيَّ  بم سَّ  إبرةٍ بو جةٍ درَّ مُ  ةٍ قو سةٍ ح ضَّ  رات  لتغيُّ  ا شيرُ ال ست في أوقات  صفر  قم  المقياس إلى الرَّ  إبرةُ  غط. عندها، 

احة  الوظيفيَّة  لهذه المستقبالت   .الرَّ



ضغطًا  ُة  ُسها القيمَة mPحقيقيًَّا قيمُتهُ )تمارُس المادَّ ة  ويعطي مقيا غط  بثقل  المادَّ ضَّ ستقبالُت ال شعُر م (. من فور ها، ت

غط  الجديدة ، كما ويعيُد  (.mPالحقيقيََّة ) ة ، س     يعتاُد المس     تقبُل على قيمة  الض     َّ  دوزنةَ بعَدها، ومع طول  إقامة  المادَّ

غطِ بفمتى غا من جديد. "ص  فر"مقياس  ه  إلى القيمة  ا   المسََّّتقبِل  ، لم يسََّّت عالواقعِ عليه تِ الفروق  في قيمةِ الضََّّ  حسََّّ 

ًا   كأن ه لم يكن.و يغيب  إحسا   العضوي ةِ بهذا الث قيِل الجاثِم عليهابعد  القراءةِ األولى له، لوجود ثانيًة.  فلرصد 

غط  قادرًة على رصد  تذبذبًا ما  عمَّا وصفُت أعاله.  فما زالت  لكن لحسن  التَّدبير ، يختلُف واقُع الحال   مستقبالُت الضَّ

غط  الواقع  عليها. وما زالت   انيُة فجديدٌة  في قيمة  الض  َّ إبرُة المقياس  تترنَُّح بين قيمتين أحُدها ص  فُر المقياس ، وأمَّا الثَّ

 (.4انظرِ الش كل ) كان ذلك؟  ال توافُق القراءةَ األوليََّة في حاٍل من األحوال. فكيفَ 

     
 

5 4 3 2 1 0 
كل )  (4الشَّ

 القيمُة الُمضافةُ 
 

ة  المرصودة ،  لضغط  بعَد القراءة  األولى ( 1) ُة تغيُب ( 2)المادَّ .المادَّ عور  واإلدراك   كليًَّا عن ساحة  الشُّ
هور  ثانيُة لكن بقيمةٍ جديدةٍ ( ث3) غط  مَّ تعوُد للظُّ كلُّ  ،تباعاً  تظهرَ للتختفي ثمَّ القراءةُ بعدها، تعوُد ( 5&  4. )تختلُف عن القراءة  األولى الحقيقيَّة  للضَّ

 .، أو تكاد(P∆) الُمضافةَ  تكافُئ القيمةَ  والتي Pulse Pressureذلك بفعل  ضغط  النَّبضة  الـ 
 Pm  غط  )هو القيمُة الحقيقيَُّة ُة المرصودة . (ملمتر زئبقيالبـللضَّ  الذي تمارسهُ المادَّ
∆P  ة  ذات ها. لغط  ضَّ قيمة  القيمَة القراءات  التَّالية  لتقريبًا هو ضغُط النَّبضة  وهو يكافُئ  لمادَّ

 

غط  تجتاُح بيئَة ه الحدثيَّة . فمع كلِّ نبض    ة  قلب، ُل عن هذأإنَّه ض    غُط النَّبض    ة  ما يُس     ُتخلُق قيمٌة إض    افيٌَّة من الض    َّ

 (P∆) القيمةُ حيُث  .(P∆و ) (0قيمتين )البين  ذات  اإليقاع  على  حُ رنَّ تت  المقياس  إبرةَ  نجدُ المس  تقبالت . وبس  ببها، س  

 (Pm+∆P)يمارُس على المس    تقبالت  ض    غطًا قيمُته  ة  المادَّ النَّبض    ة  كما أش    رنا س    ابقًا. وكأنَّ بثقل   ض    غطُ  يه

ل.القلب   حين اس   تراحة  ( Pm) وآخَر قيمُته ،تقّلص عض   لة القلبحين  ةَ هي ذاُتها لم تتبدَّ في الواقع،  . علمًا أنَّ المادَّ

 به المستقبالت. هو ما تشعرُ  ∆(P) بين القراءتين القيمة   فارقُ 

  في حالٍ ال تعكسُ  قةٌ ختلَ هي قيمٌة مُ (. ∆P) س    وى القيمةُ  رص    ودة  الم ة  المادَّ  ال يبقى من ض    غط   قراءة، ل  بعد أوَّ إذًا 

∆(  Pالمض  افُة )ُتض  اُف القيمُة . قلب وتختفي مع كلِّ رعش  ة   تظهرُ  القلب، ة  حركيَّ  . هي وليدةُ ةَ الحقيقيَّ  غط  الض  َّ  قيمةَ 

ة  ) غط  الحقيقيِّ للمادَّ ه، فتش     عُر يُدنا بثقل  mPعلى قيمة  الض     َّ ص  القلب ، وتعوُد لُتطرَح منها عند انقباض      
( حين تقلُّ

ة    (.5انظرِ الش كل )؛ على حد  سواءوالطَّرح  حين عمليتيِّ الجمع  الُمحدث  الجديد  المادَّ
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 (5الّشكل )

يَّة  المستمرِّ لعمل  الأساُس ضغُط النَّبضة    لمستقبالت  الحسِّ
Pulse Pressure is the Basis for Continuous Function of Sensory Receptors 

 
يَّة  وبين المركز   سائُل العصبيَُّة بين المستقبالت  الحسِّ ماُغ ال يحتمُل الفراغَ ال تنقطُع الرَّ احة  كما العمل. فالدِّ  ،هو في ُشغٍل دائمٍ  .الحاكم، في حالة  الرَّ

ُد من جاهزيَّة  عناصر ه المبثوثة  في كلِّ مكان. ووسيلُته بسيطٌة وعبقريٌَّة. هو يجنُِّد لذلك أكثَر عناصره نشاطًا وو .يرصُد المحيطَ  جودًا كما ويتأكَّ
 .Pulse Pressure موجَة ضغط  النَّبضة الـ
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غط  األنسجة حيُث تقيُم المستقبالتُ  صد  االلكترونيَّة  الـ أتمامًا كما تمسُح موجاُت  فمع كلِّ نبضة  قلبٍ، تمسُح موجٌة من الضَّ  جواءَ األ Radarجهزة  الرَّ
ماغ  رسالةً  المستقبالتُ كشفًا واستقصاًء. تتلقى  ة  الموجة. الموجة كأمر عمل. فترسل إلى الدِّ  جوابًا مناسبًا لشدَّ

ة  ضغط النَّبضة، وهو أدرى بطاقة  النَّبضة  الواردة  يستقبُل  يء مقتضاه. هو أعلُم بشدَّ ماُغ بدوره الوارَد الحسِّيَّ ويبني على الشَّ   الجواب. الدِّ
من )  (0في الز 

احة ، ف تماماً  ينقطعُ  ،Cardiac Diastoleواالسترخاء القلبيِّ الـ  حين الرَّ القلُق واإلرتياُب حاَل المراكز  كوُن يالوارُد الحسِّيُّ من المستقبل  الحسِّيِّ
ماُغ ال يقبُل الفراَغ ال ماغيَّة  المسؤولة . فالدِّ  في حدود  ملكيَّت ه  وسيطرت ه. أو صمَت األنسجة  دِّ

من )  (1في الز 
، وحيُث  ماغُ  يستدعيال وارَد من المستقبل الحسِّيِّ  المكاَن موضوَع القلق .أمواجًا تمسُح  Pulse Pressureالنَّبضة  الـ  ضغطَ  الدِّ

سالَة الموجيَّةَ المستقبُل الحسِّيُّ   يتلقَّى . ح يرسُل إلى المركز  ف. الرِّ ماُغ ويعلُم أن ال عيَب في عمل  جوابًا على أن ال تبديَل في واقع  الحال  ينها يطمئنُّ الدِّ
يََّة عيون ه  المبثوثة    .من جهةٍ أخرى ويعلُم أن ال وجوَد لدخيٍل طارئٍ ، من جهةٍ  في المكان   المستقبالت  الحسِّ

 . Habitual Afferent Impulseالـ  عمرهَن ييها سناعتاَد علتمامًا كما  فقد جاءته اإلشارةُ 
من )  (2في الز 

يَّة   Functional Afferent Impulseالـ بالغًا إنذارًا ، فيرسُل من فوره  (Pmبثقل  الجسم المرصود  )يستشعُر الُمستقبُل   .إلى المراكز الحسِّ
 (.Pm) ، أي  أو كاد التَّقديُر ُمطابقًا لواقع  الحال الوارَد الحسِّيَّ حقَّ قراءته . ويكونُ  تقرأ هذه األخيرةُ 

من )  (3في الز 
كما يجُب وأبلَغ. الجسُم على التَّماس ما يزاُل،  ال تكراَر له. تحسََّس المستقبُل هذا الفعلَ  يتيٌم لحظي  أحدَث ثقُل الجسم  المرصود  فعاًل ومضى. هو فعٌل 

 لكن ما من قرينة  وجوٍد لدى المستقبل  الحسِّيِّ فال يشعُر.
، وينقطُع ثانيًة الوارُد الحسِّ هنا،  يَّة . القلُق واإلرتياُب ليسيطرَ معهُ يعوُد يُّ  على المراكز  الحسِّ

من )  (4في الز 
ازَح تحت ثقل  الجسم  الدَّخيل .ضغَط النَّبضة  وأمواَجها الماسحةَ والنُّجعُة كما دائمًا تأتي   . تصدُم موجُة ضغط  النَّبضة  المستقبَل الحسِّيَّ الرَّ

ت ها عن كلتا اإلشارتين؛ اإلعتياديَّة  . هي إشارٌة مختلفٌة في Occasional Afferent Impulseفيطلُق المستقبُل إشارةَ بياٍن إلى المراكز  العليا الـ   شدَّ
ًة من تلك  حتماً  . وهيحين ال وجوَد لجسٍم طارٍئ يُقلقُ  إشارٌة أقوى من تلك اإلعتياديَّة   بالتَّأكيد   والوظيفيَّة . هي ل  مع أقلُّ قوَّ الوظيفيَّة  حين التَّماس  األوَّ

. خيل  ماُغ هذه الفروق  في شدَّ  هذا الدَّ  .(P∆) ة  النَّبضة  الواردة  فتكوُن له القراءةُ المناسبةُ يستبيُن الدِّ
من )  (5في الز 

مُت واقعًا ثقياًل بانسحاب  موجة  ضغط  النَّبضة  حين استرخاء العضلة  القلبيَّة  الـ   .Cardiac Diastoleيعوُد الصَّ
من )  (6في الز 

ماءبيضجُّ المكاُن صخبًا  المستقبالت  الحسيَّة  كما إلى قنوات  تعوُد الوظيفُة إلى و. Cardiac Systoleتقلِّص  العضلة  القلبيَّة  الـ حين  ثانيةً  تدفِّق  الدِّ
ماغ .  اتِّصال ها مع الدِّ

 

وقوُد عمل   والمس    ؤوُل عن ش    عور نا المزمن  باألش    ياء  في يدنا. ه هو .القيمُة المض    افةُ ض    غُط النَّبض    ة  هو إذًا، 

غط   اس  ات  الض  َّ ة  حس  َّ  اإلش  ارة وس  كون   ة  المادَّ  على ركود   ب  غلُّ للتَّ  ةُ الحيَّ  ةُ العض  ويَّ  هُ ابتكرت. متى طاَل زمُن إقامة  المادَّ

ادرة  عنها صَّ شارةُ  غابت  فمتى . ال ة  من  اإل ها، المادَّ شر  ضويَُّة  ُتبا ستقبالتُ تتلقَّ ها. بأخرى من ذات  الع ضَّ  ى م هذه  غط  ال

ها. إنَّهُ إحس   اٌس جديٌد ف ها.ها وغياب  ظهور   بتناوب   اإلش   ارة. هي تش   عرُ  ة  على س   طح  ُس اآلَن وجوَد المادَّ هي تتحس   َّ

ة   ليَّ بالمادَّ عوَر األوَّ ص   د  والمحاس   بة.بهاال يتوافُق والش   ُّ ها ش   عورَ  نَّ أ هي تدركُ  ، لكنَّهُ مع ذلك هو ش   عوُر قابٌل للرَّ

 ما كان.لعلى سطحها وإاّل  ة  المادَّ  إقامة   طول   ، مناسبة  المناسبة   هو وليدُ  هذا الجديدَ 

ؤيا  الن تيجة  الرُّ

يَّةُ  احة  كما أثناَء العمل، وهذا ضرورةُ  عاملةً  Sensory Receptorsالـ        ال تنفكُّ المستقبالُت الحسِّ  في أوقات  الرَّ

يَّةُ  المس    تقبالتُ  بقاٍء ال غنى عنه. كما ال تنقطعُ  س    االت  العص    بيََّة  الحس    ِّ   Afferent Impulsesالـ          ُترس    ُل الرِّ

ماغ   لدِّ حة  وحين العم ل إلى ا ا ه هو ض      غُط النَّبض       ة  زمَن الرَّ لك كل ِّ ها في ذ جٌب ال فك اَك من ه. وقوُد هذا وا   ، و

ُد مع كلِّ التي  Differential Valueالـ       القيمُة الُمضافُة  ضغُط النَّبضة  هذا هو . Pulse Pressureالـ        تتجدَّ

اتي في عمل  هذه  ض     ربة  قلب. القيمُة الُمض     افُة التي جادت بها العض     ويَُّة الحيَُّة في س     عيها لرأب القص     ور  الذَّ

 المستقبالت .

صد  الكم اً تمام ، تمسُح موجُة ضغط  النَّبضة  األنسجَة األجواَء كشفًا واستقصاءً  ماسحةً  Radar ـ      وجات  أجهزة  الرَّ

ص    د  الحيََّة مع كلِّ رعش    ة  قلب ها بوقود  عمل ها المس    تمرِّ في الرَّ يََّة على اختالف  أنواع  ُد المس    تقبالت  الحس    ِّ . تزوِّ

يَُّة فُتطلُق إنذارًا بذلك. اقة  تس  تش  عُره المس  تقبالُت الحس  ِّ يكوُن اإلنذاُر كاذبًا في  واالس  تقراء. ُتحدُث فرقًا في قيمة  الطَّ

احة   غط  داخَل هذه المس    تقبالت   حالة  الرَّ َر لها عند النَّش    أة  حين تكوُن قيمُة الض    َّ . ويكوُن اإلنذاُر حقيقيًَّا تمامًا كما ُقدِّ

غط  داخلَ  قيمةُ  حين تكونُ العمل   أثناءَ  ةٍ جاثمةٍ على السَّطح . بسبب قد ارتفعت    المستقبالت  الضَّ  وجود  مادَّ

ماُغ، ال أحَد غيرُ   ص      فتَه. فهو قد خبَر اإلنذارات  الكاذبةَ  Afferent Impulseالـ             ه، من يعطي اإلنذاَر هو الدِّ

وأحاَط بظروف   خبَر الحقيقيََّة منها بمثل  ما نشأت ها طبيعتَها وظروفَ  وعلمَ  Habitual Afferent Impulsesالـ    

هانتجهُ تممَّا  Functional Afferent Impulsesالـ  األساسَ  ةَ الحقيقيَّ  اإلنذارات  أيضًا عرَف . خلقت ها ُة بتماسِّ  المادَّ



انويَّةَ اإلنذارات   وعرفَ ، المس  تقبالت  مع  وافدَ  الثَّ موجُة ممَّا تنتجهُ  Occasional Afferent Impulsesالـ          الرَّ

ة  حين استمرار تماسِّها مع  ضغط  النَّبضة    المستقبالت. هذه رصدًا للمَّادَّ

 ،بشكل  مستمر  باألشياء لتشعر   س ي ةِ الح المستقبالتِ لمشاهدة فيلم  قصير  يشرح  تفصياًل آلي ة  عمِل 

ابط  انقر على هذا الر 

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

 ، أنصح بقراءة المقاالت الت الية:أخرى سياقات  في 

، الفيزيولوجيا المرضيَُّة لألعراض  والعالمات  السَّريريَّة   - ك  العلويِّ  أذيَّاُت العصبون  الُمحرِّ
Upper Motor Neuron Injuries, Pathophysiology of Symptomatology 

يَّة ؟هل يفيُد ا - وكيِّ وذيل  الفرس الرضَّ  لتَّداخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّات  النخاع  الشَّ
 النقل العصبّي، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -

International ViewThe Neural Conduction.. Personal View vs.  

 
غط  العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsالنقل العصبي، كموناُت العمل  في

 
 وظيفُة كمونات  العمل والتيَّارات  الكهربائيَّة  العاملة

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 الثة  للنقل العصبيِّ 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 Ranvierوظائُف عقدة  رانفيه 

 
 وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبط  معايير الموجة  العاملة  

 
انية في ضبط  مسار الموجة  العاملة    وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 
الثُة في توليد  كمونات  العمل  وظائُف عقدة  رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل  -
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -
 ربائي، بين الحقيقي والموهومتخطيط األعصاب الكه -

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

 ,The Spinal Injuryأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث  -

The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorاتِّساُع باحة  المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

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

its Sensory Axons 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدٌة   w)Wallerian Degeneration (Innovated Vieالتَّنكُّ

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّ
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 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيُم القديمة 

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 ُخلقت  المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجاز  العلميّ 

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

 
وُح والنَّفُس.. َعطيَُّة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ   الرُّ

 
  النَّاس.. في المرامي والَدالالتخلُق السَّماوات  واألرض  أكبُر من خلق  

 
لُع آدَم، وجهان لصورة  اإلنسان.   ُتفَّاحة آدم وض 

 
اُء.. هذه  حــــــــــوَّ

 
 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص

 
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريد  والتَّنفيذ رحلة ألف  عام

 
  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل

 
ة   ة  الفكر  وفكر  القوَّ  فقهُ الحضارات ، بين قوَّ

 
ُة االختالف بين ُمطلَّقةٍ وأرملٍة ذواتَي عفاف لَّ ُة وع  دَّ  الع 

 
وجات  وملُك ال ُد الزَّ  يمين.. المنسوُخ اآلجلُ تعدُّ

 
 الثَّقُب األسوُد، وفرضيَُّة النَّجم  السَّاقط  

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجيَّة  الخلق  

 
ُر!  صبي  أم بنٌت، األمُّ ُتقرِّ

 
 القدُم الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 

 
اَء من ضلع  آدَم، حقيقٌة أم أسطورٌة؟  خلُق حوَّ

 
فيرة  العضديَّة  الوالديُّ   Obstetrical Brachial Plexus Palsyشلُل الضَّ

 
يَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ضَّ  ( التَّشريُح الوصفيُّ والوظيفيُّ 1) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصاب  المحيطيَّة  األذيَّا ضَّ  ( تقييُم األذيَّة  العصبيَّة  2) ُت الرَّ

 
يَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ضَّ  ( التَّدبيُر واإلصالُح الجراحيُّ 3) األذيَّاُت الرَّ

 
يَُّة لألعصاب  المحيطيَّة   ضَّ  ( تصنيُف األذيَّة  العصبيَّة  4) األذيَّاُت الرَّ

 
رة    Pronator Teres Muscle Arcadeقوُس العضلة  الكابَّة  الُمدوَّ

 
 Struthers ...like Ligament -Struthersشبيهُ رباط  

 
 Tendon Transfers for Radial Palsyعمليَّاُت النَّقل  الوتريِّ في تدبير شلل  العصب  الكعبريِّ 

 
ُر جنَس الوليد )ُمختصٌر(  من يُقرِّ

 
فات  والمآالت   .. بحٌث في الصِّ ، واالصطناعيُّ ، اإلنسانيُّ كاُء الفطريُّ .. زاُد مسافرٍ! الذَّ كاء   ثالوُث الذَّ

 
فريَُّة.. الحداثُة، مالها وما عليها  المعادالُت الصِّ

 
 Posterior Interosseous Nerve Syndromeمتالزمة العصب بين العظام الخلفي 

 
، فيزيولوجيا جديدٌة   وكيُّ  Spinal Reflex, Innovated Physiologyالُمنعكس  الشَّ

 
، في الفيزيولوجيا المرضيَّة   وكيُّ االشتداديُّ  Hyperreflex, Innovated Pathophysiologyالُمنعكس  الشَّ

 
وكيُّ االشتداديُّ )  ة  المنعكس 1الُمنعكس  الشَّ  ,Hyperreflexia(، الفيزيولوجيا المرضيَّة لقوَّ

Pathophysiology of Hyperactive Hyperreflex 

 
وكيُّ االشتداديُّ )  (، الفيزيولوجيا المرضيَّة لالستجابة  ثنائيَّة  الجانب  للمنعكس 2الُمنعكس  الشَّ

Response Hyperreflex -Hyperreflexia, Pathophysiology of Bilateral 
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وكيُّ االشتداديُّ )  ,Extended Hyperreflex(، الفيزيولوجيا المرضيَُّة التِّساع  ساحة  العمل 3الُمنعكُس الشَّ

Pathophysiology 

 
وكيُّ االشتداديُّ ) (، الفيزيولوجيا المرضيَُّة للمنعكس  عديد  اإلستجابة  الحركيَّة  4الُمنعكُس الشَّ

Response hyperreflex-of Multi Hyperreflexia, Pathophysiology 

 
مع )  (، الفرضيَُّة األولى في الفيزيولوجيا المرضيَّة  1الرَّ

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

 
اُء  ه كانت حوَّ اَء، ومن ضلع   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 لليد  المخلبيَّة 

 
 Mitosisاالنقساُم الخلويُّ الُمتساوي الـ 

ب - ُة الصِّ بغيُّ الـ المادَّ ، الجسُم الصِّ بغيُّ  Chromatin, Chromatid, Chromosomeغيَّة، الصِّ

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

 
ف الـ   Meiosisاالنقسام الخلويُّ الُمنصِّ

 
ائمitamin DVفيتامين د  باب  الدَّ  ، ضمانُة الشَّ

 
اً 6Vitamin B 6بفيتامين   ، قليُلهُ مفيٌد.. وكثيُرهُ ضار  جدَّ

 
 َوالمهنُة.. شهيٌد، من قصص  البطولة  والفداء

 
 الثَّقُب األسوُد والنَّجُم الَّذي هوى

 
 خلُق السَّماوات  واألرض ، فرضيَُّة الكون  السَّديميِّ الُمتَّصل  

 
 Circulating Sweepersالـ الجواري الُكنَُّس 

 
ُم المجتمُع.. لمن تتجمَّلين هيفاُء؟  عندما ينفص 

 
اتي لمفصل  المرفق   التَّصنيعُ   Arthroplasty -Elbow Autoالذَّ

 
وفاُن األخيُر، طوفاُن بال سفينة    الطُّ

 
كاية   ُف الَمسُتور .. َمَع االسم  تَكوُن الب َدايُة، فتَكوُن الهَويَُّة َخات مَة الح   َكش 

 
 ُمجتمُع اإلنسان! أهَو اجتماُع فطرة، أم  اجتماُع ضرورة، أم ا جتماُع مصلحةٍ؟

 
خرة  الهوائيُّ   Pneumatic Petrousعظُم الصَّ

 
نديِّ   Congenital Bilateral Ulnar Nerve Dislocationخلٌع والدي  ُثنائيُّ الجانب  للعصب  الزَّ

 
اءُ   حقيقتان ال تقبُل بهُنَّ حوَّ

 
 Oocytogenesisإنتاُج البُويضات  غير  الُملقَّحات الـ 

 
 Spermatogenesisالـ  إنتاُج النِّطاف  

 
هات؟!أمُّ البنات، حقيقٌة   هَي أم  هَي محُض ُترَّ

 
لين  أمُّ البنين! حقيقٌة لطالما َظننُتها من هفوات  األوَّ

 
اُء هذه  تل ُد كثيَر بناٍت وقليَل بنين  ّغّلبُة البنات، حوَّ

 
اُء هذه  تل ُد كثيَر بنيَن وقليَل بنات  َغَلبَُة البنين، حوَّ

 
اُء هذه يكافُئ عديُد بنيها عديَد بُنيَّات ها !وال أنفي عنها العدَل أحياناً   حوَّ

 
! يدعُم وظيفَة الكالسيوم، وال يطيُق مشاركتَه  المغنيزيوم باٍن للعظام 

 
اَء حفُظ التَّكوين!  آلدَم فعُل التَّمكين، ولحوَّ
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https://drive.google.com/file/d/11Yiijuu4vyGMKng2qy939jcbNHvx31Of/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vrePVH2bVUt8pr__ZyVwYylPc70ToEkL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cr7zoAK5nncZirIYWxqYAF5m7tDYOvtf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RMV3EDBPb-8cBcDR2IeiWNyotGaECJzE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/139HNMOSu-QSXW7iTpMTLzI4T0tg7fILm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g_qnPN1QPxh4JmWttni2TUeI4khX9j44/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15jWaygVs_l_HPmQ5ZvZ6BfApJdJTUlhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nx5XqYAgPiywSRkeIeRnhrrWP5WcfJ_o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jltDJhKD31ZPpd9u6mT47pQsTYlO-XEt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Cj6FqXxSJltlOIK1yOsm36mRDQo2kQL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uPZY8-mBwODosBFsKmVVqf-mC3FfhiP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DbdzDSTBNVDZb-rUqeeokW8Ps9R2Dk7s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_u-UMheEDLBYHzFPhebeFIp4QypRWRSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6FNZPfiI1lstceScXPA4gMidlKBmWwq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIX3UTOCN_UAMo3U12yVM8_J-irvMq3c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16lQI2vnjMYcfyPYLOfY6VitzYzCZz34i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGQK4TFDyGTnnVaLZlQ4YIPojRR-ysQR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FDg-IPXi6WDrCqjIjwFDsipfjB7XouBx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1th8q1vZP3wvaE0-3a7rk2N0ExTNIvL8-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I_9Gfqo9sUCZeO92Uyg7OYtqgPX8h-WE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HjEt9lSlN3bpREyrDhbWeMSL0EVkSdYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1879__uADR7GNvF8jNk5DJJP3gJO-1-uL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vHSGQB5Lp9WCs9soeToZiO6PP9tdN9Pe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qbOdP92kfEOKpc0Smp2qsuK0o_YfaQtA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jOQbajBrb0g-Krwu9xTR8TAXtMjOkVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18BVHPDeNyKmk0tdrgR-Z5NxAAAw2VJIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KpE_IsX_axu3nlBPOIe0iZqhs66fq9O9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akh3_lBS2IeDXWx9Pvcs_PkwmWH_gnz-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O7GLdLUmFjKnHrLtq9XmvYhMJxoaw7bG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17HUzsFJW5-QTSNdM-KrrMb3VDi9erYyp/view?usp=sharing
https://youtu.be/IlwIIchcGWo
https://youtu.be/PcU55yCgqVo
https://youtu.be/HNvL7FCHBXc
https://youtu.be/BEAUpiBfEP4
https://youtu.be/s_47expfFmI
https://youtu.be/e8ZxIN-xv-w
https://youtu.be/9h5i6cS4Gbg
https://youtu.be/_NPGc18ybNo
https://youtu.be/2dbV9mHH7M0
https://youtu.be/IylX4S38cqU
https://youtu.be/V44fzBLsGpE
https://youtu.be/oLKO7_2ZgIU
https://youtu.be/gIVAbxdDv8Q
https://youtu.be/5e6x5JQaBAM
https://youtu.be/8mG-t8MuaMM
https://youtu.be/4xiJWBeKoR8
https://youtu.be/6OUn2TwUe9w
https://youtu.be/DAGt5V2tt9A
https://youtu.be/WIrIYXXjWyA
https://youtu.be/L_K9vy0qLjw
https://youtu.be/s4CwWOFOCdI
https://youtu.be/6JptFH8LTFE
https://youtu.be/qKEa6ZLzh1Y
https://youtu.be/r-cz0mweM58
https://youtu.be/fIt5Riu28n8
https://youtu.be/lcec4fKlCgI
https://youtu.be/Uv4HWBD-tIA
https://youtu.be/g0X18fpw01Y
https://youtu.be/cb0n4S82Qk0
https://youtu.be/S22nchFpGBo
https://youtu.be/LZQ8O5Gj2Rc
https://youtu.be/ZsVIPfF-DFk
https://youtu.be/Q06Qfs9CCVo
https://youtu.be/3XhRGGL-uLg


 
 (: هََذياُن االقتصاد1المفاهيم )هََذياُن 

 
 (، معلوماٌت ال غنى عنها2المغنيزيوم )

 
 ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة(

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
ٌع(  ُمعالجُة تناذر  العضلة  الكمثريَّة  بحقن  الكورتيزون )مقاربٌة شخصيٌَّة() عرٌض موسَّ

Piriformis Muscle Injection (Personal Approach) 

 
فات   ، عيُنهُ على الصِّ لوك  .. من بعد  السُّ  فيروُس كورونا الُمستجدُّ

 
 (: هََذياُن اللَّيل  والنَّهار2هََذياُن المفاهيم )

 
 كاَدت  الَمرأُة أن  تَل َد أخاهَا، قوٌل َصحيٌح لكن  بنكهٍَة َعربيَّة

 
 Fibromyalgiaمتالزمُة التَّعب  المزمن 

 
 طفُل األنبوب ، ليَس أفضَل الُممكن  

 
 الُحروُب العبثيَُّة.. َعذاٌب دائٌم أم  ا متحاٌن ُمستداٌم؟

 
ُد.. في الق ياس  قُصوٌر، َوفي التَّجريد  وُصولٌ   الَعقُل القيَّاُس َوالَعقُل الُمجرِّ

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

 
 بحقن  الكورتيزون موضعيَّاً  Trigger Fingerعالُج اإلصبع القافزة الـ 

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

 
  Claw Hand (Brand Operation(اليُد المخلبيَُّة، اإلصالُح الجراحيُّ )عمليَُّة براند(

 
  سعاُة بريٍد حقيقيُّون.. ال هواُة ترحاٍل وهجرةٍ 

 
دُّ )كوفيد  فات  19-فيروُس كوُرونَا الُمستَج  ، َعيُنهُ َعلى الصِّ لوك   (: من  بَعد  السُّ

 
 Hoffman Signعالمة هوفمان 

 
طوَرُة الَحق يَقُة الهَر َمةُ   شمشوُن الحكايُة، وسيزيُف اإلنسانُ .. اأُلس 

 
د  العصبيِّ  ُس الفاليري التَّالي لألذيَّة  العصبيَّة ، وعمليَُّة التَّجدُّ  التَّنكُّ
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https://youtu.be/BBRN2pqYH38
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