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بي  النقل العصبي  في المشبك العص
تُلقي الحويصالت محمولها منالر احة كما أثناء العمل، في وضعية 

الشق المشبكي  داخلالعصبي  النقل وسيط 

تُلقي في حالة الرّاحة، كما في وضعية العمل، 
الحويصالت المجهريّة حمولتها من وسيط النقل 

.العصبّي داخل فضاء الشّق المشبكيّ 

االنتفاخ
ما قبل المشبك

Presynaptic Knob

الشق  المشبكي  
Synaptic Cleft

االنتهائي  التفر ع 
ما بعد المشبك

Postsynaptic Dendrite

أقنية شاردة الكالسيوم
Ca++ Channel

وسيط النقل
العصبي  

Neurotransmitter

Ca++

حويصل
Vesicle



النقل العصبي  في المشبك العصبي  
الر احة كما أثناء العمل،في وضعية 

شق  المشبك العصبي  وسيط النقل العصبي  يمأل 
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 ،ًير غشّق المشبك العصبّي أساسا
.ناقل للكهرباء

 ،في وحالة الرّاحة كما أثناء العمل
ها تُلقي الحويصالت المجهريّة محمول

من وسيط النقل العصبي داخل الشق
.المشبكيّ 

 يعمل وسيط النقل العصبّي على
طاً ترطيب الشق المشبكّي وجعله وس

.ناقالً للكهرباء، وذلك على الدوام

 إذاً، الشق المشبكّي في حالة
.يجهوزيّة دائمة لنقل التيار الكهربائ



النقل العصبي  في المشبك العصبي  
في وضعية الر احة،

العصبي   في حالة ههويي ة كاملة لنقل تي ار النقلالشق المشبكي  

في وضعية الر احة،

تكون الشحنة سالبة في االنتفاخ ما قبل
نة والسبب الرئيس شح. المشبك العصبيّ 

.البروتينات الّسالبة

ّي ولذات السبب، تكون شحنة التفرّع العصب
.ما بعد المشبك العصبّي سالبة هي األخرى

هرباء يكون شّق المشبك العصبّي ناقالً للك
وفي حالة جهوزيّة كاملة لنقل تيّار النقل

.العصبّي الكهربائّي إلى الضّفة األخرى



النقل عبر المشبك العصبي  
حنموهبقطبوالدةالعمل،أثناء ةالش 

اثناء العمل،
وعند وصول موهة ضغط العمل إلى 
االنتفاخ ما قبل المشبك العصبي  

 يعمل الضغط السلبي لذيل موجة الضغط
على فتح أبواب Rarefactionالعاملة الـ 

األقنية الناقلة لشاردة الكالسيوم موجبة 
.الشحنة

 يعمل الضغط السلبي لذيل موجة الضغط
على شفط شاردة Rarefactionالعاملة الـ 

الكالسيوم إلى داخل لمعة االنتفاخ ما قبل 
.المشبك العصبيّ 

 ،نتفاخ إيجابيّاً الوسط الداخلي لالُيشحن عندها
.ما قبل المشبك

 يبقى الوسط الداخلي لما بعد المشبك
.العصبّي سالب الشحنة

هرباء شّق المشبك العصبّي هو ناقل جيّد للك
ّي في كّل األزمنة بفضل وسيط النقل العصب

.الذي يمأل فضاء الشّق على الدوام

 ّالكهربائّي لذلك كلّه، يمكن لتيّار النقل العصبي
.أن يعبر إلى الضّفة األخرى بكّل سهولة

ضغط الر احة
Resting Pressure

Wave’s Trough 

(Rarefaction)

Wave’s Crest 
(Compression)

االنتفاخ
ما قبل المشبك

Presynaptic Knob
التفرع االنتهائي  
ما بعد المشبك

Postsynaptic Dendrite



النقل عبر المشبك العصبي  
:بي  ، تكتمل العناصر الثالثة لوالدة تي ار النقل العصأثناء العمل

قطب موهب، قطب سالب، ووسيط ناقل بينهما 

أثناء العمل،

بّي يكون االنتفاخ ما قبل المشبك العص
اردة قد ُشحن إيجابًيّاً بفعل تراكم ش

.الكالسيوم الموجبة داخله

فرّع بالمقابل، يبقى الوسط الداخلي للت
لى العصبّي ما بعد المشبك العصبّي ع

حاله سلبّي الشحنة بسبب شحنة 
.البروتينات أساساً 

 ّبينهما، يوجد شّق المشبك العصبي ،
ط وهو ناقل جيّد للكهرباء بسبب وسي

.  النقل العصبّي دائم التواجد ههنا

بنتيجة ذلك كلّه، يولد تيّار النقل
الكهربائي بين قطب موجب قبل 

المشبك العصبّي، وقطب سالب بعد
يساعده على ذلك. المشبك العصبيّ 

.هرباءشّق المشبك العصبّي الناقل للك



في سياقات مشابهة
أنصح بقراءة رؤى هديدة 

النقل العصبي ، بين مفهوم قاصر وهديد حاضر
The Neural Conduction.. Personal View vs. International View

  عرض تمثيلي  آللية النقل العصبي  في الليف العصبيInnovated View of Neural Conduction

المستقبالت الحسي ة، عبقري ة الخلق وهمال المخلوق
The Sensory Receptors, The Genius of Creation and the Beauty of Creature

 النقل في المشابك العصبي ةThe Neural Conduction in the Synapses

 عقدة رانفييه، ضابطة اإليقاعThe Node of Ranvier, The Equalizer

  عرض مصو ر لدور عقدة رانفييه كضابط إيقاع في النقل العصبي
Node of Ranvier, The Equalizer (PowerPoint)

  ًفي فقه األعصاب، األلم أوالThe Pain is First

الضرورة .. في فقه األعصاب، الشكلThe Philosophy of Form

تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم

 (   مفهوم هديد)الصدمة النخاعي ةThe Spinal Shock (Innovated Conception)

أذي ات النخاع الشوكي ، األعراض والعالمات السريري ة، بحٌث في آليات الحدوث
The Spinal Injury, The Symptomatology

ي ة.. التنك س الفاليريني، يهاهم المحاور العصبي ة الحركي ة للعصب المحيطي ويعف  عن محاوره الحس 
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves its Sensory Axons
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