
 د. عمَّـــار ياسين منصور

 عقدُة رانفيه،
 (رؤيٌة جديدةٌ ) بحٌث في الوظيفة  

The Functions of Node of Ranvier  

(Innovated) 

 من عظيِم فعٍل في تسريعِ النَّقِل العصبي   Nodes of Ranvier ال يخفى على أحٍد ما لُعقِد رانفيه الـ

 .Myelinated Neural Fiberفي الليِف العصبي  النُّخاعيني الـ  Neural Conduction الـ

ون في هذا الميدان، وهذا ما خُلصُت إليه شخصيًَّا.  كِل ف هذا ما أجمَع عليه المختصُّ ما يجمُعنا هو ات فاٌق على الشَّ

ومفهومي في النَّقِل العصبِي هو  واألهميَّةِ فقط، لكنَّهُ يخفي دوَن ذلك تباينًا عميقًا في آليَّاتِ الحدوثِ. كيف ال؟

مها لكم فيما يأت ِخالُف ما يدَّعون.  ي.شخصيًَّا، أميَُّز ثالَث آليَّاتٍ لعمِل هذه العقد أقد 

ابِط التَّالي:   شاهِد التَّفاصيل على الرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفُة األولى: عقدُة رانفيه، 

غِط العاملةِ الـ موجةِ  Parametersالـ  هي ضبُط مناسيبِ  والحفاُظ عليها  ،Action Pressure Wave الضَّ

فبعَد مرورها في عقدةِ رانفيه األولى،   .Wave's Trajectory ضمن المعايير القياسيَّةِ على طوِل المسار الـ

غِط العاملُة مناسيَب قياسيًَّة جديدة. رانفيه على صيانةِ هذه ومن ثمَّ، يعمُل ما يتلوها من عقِد  تكتسُب موجُة الضَّ

ابِط التَّالي: .في المشبك العصبي   المناسيبِ حتى تبلَغ الموجُة العاملُة منتهاها  شاهِد التَّفاصيل على الرَّ

 

 

 الوظيفة الثَّانيُة: عقدُة رانفيه،

غِط العاملةِ، هذا من جهةٍ. وتعليُق هذا المسارِ في مركزِ الليِف  Trajectoryالـ  هي ضبُط مسارِ   موجةِ الضَّ

حيحة.لعصبي  من جهةٍ ثانيةٍ. فقد يحدُث أن ا هو المروُر التَّالي في  ينحرَف مساُر الموجةِ العاملةِ عن وجهته الصَّ

غِط العاملةِ.  عقدةِ رانفيه ما يكفُل تصحيَح المسار. في الحقيقة، عقُد رانفيه هي روافُع مسارِ موجةِ الضَّ

https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/G1jlNrtktFg
https://youtu.be/hZ_bzG8kiFE


. تكوُن عقُد ران وافعِ له، والمثب تاُت له فمساُر الموجةِ يأخُذ شكَل أنبوبٍ معلَّقٍ في مركزِ الليِف العصبي  فيه بمثابةِ الرَّ

ابِط التَّالي:  .في قلبِ هكذا فضاء  شاهِد التَّفاصيل على الرَّ

 

 

 الوظيفُة الثَّالثُة:عقدُة رانفيه، 

اٌت لتوليِد كموناتِ العمِل القياسيَّةِ الـ زُم النفراغ تيَّاراتِ  Standard Action Potentials هي محطَّ األساُس الالا

هِ من جليِل دورٍ في تعبيِد مسارِ وقد شرحُت  .Standard Action Currents العمِل القياسيَّةِ الـ اًل ما لهذا كل  مطوَّ

غِط  غِط العاملةِ وتاليًا في تسريعِ حركتها. في عقدةِ رانفيه، يصبُح التَّماُس أعظميًَّا بين ذيِل موجةِ الضَّ موجةِ الضَّ

غِط الـ اِن شواNegative Pressure العاملةِ سلبيَّةِ قيمةِ الضَّ وديوِم. فال يبقى ، والوسِط الخارجي  خزَّ رِد الصُّ

اتِ العبورِ. وهذه وفيرٌة على ما علمناه من مخرجاتِ التَّكبيرِ  اخِل الخلوي  سوى ممرَّ لدعوةِ هذه األخيرة إلى الدَّ

اباتِ العاملةِ  وديوِم ذاتِ البوَّ رورةِ أقنيَة شوارِد الصُّ قَّةِ للغشاء الخلوي  لعقِد رانفيه. وأعني هنا بالضَّ  على عالي الد 

غطِ  ابِط التَّالي: .فرق الضَّ  شاهِد التَّفاصيل على الرَّ

 

 

 

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

 ي سياقاتٍ أخرى، أنصُح بقراءة  المقاالت  التَّالية:ف

يَّةِ؟ - وكي  وذيِل الفرس الرضَّ  هل يفيُد التَّداخُل الجراحيُّ الفوريُّ في أذيَّاتِ النخاعِ الشَّ
، بين مفهوم قاصر وجديد حاضر -  النقل العصبيا

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 

 
غِط العاملة في النقل العصبي، موجاُت ا  Action Pressure Wavesلضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
 وظيفُة كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملة

 
  ntsAction Electrical Curre في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الثَّالثةِ للنقل العصبي  

 
 المستقبالت الحسياة، عبقرياة الخلق وجمال المخلوق

 
 The Neural Conduction in the Synapsesالمشابك العصبياة لنقل في ا

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

 
 The Functions of Node of Ranvierوظائُف عقدةِ رانفيه 
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 العاملةِ وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ 

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

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

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

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

، األعراض والعالمات السريرياة، بحٌث في آليات الحدوث  -  ,The Spinal Injuryأذياات النخاع الشوكيا

The Symptomatology 

 
مع   Clonusالرا

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorات ساُع باحةِ المنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Bilateral Responsesاالستجابة ثنائية الجانب للمنعكس الشوكي االشتدادي 

 
 Multiple Responsesاالستجابُة الحركيَُّة العديدة للمنعكس الشوكي 

ياة - س الفاليري، يهاجم المحاور العصبياة الحركياة للعصب المحيطي.. ويعفا عن محاوره الحسا  التنكا
Wallerian Degeneration, Attacks the Motor Axons of Injured Nerve and Conserves 

ensory Axonsits S 

 
ُس الفاليري، رؤيٌة جديدةٌ   wWallerian Degeneration (Innovated Vie( التَّنكُّ

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ  Neural Regeneration (Innovated View(التَّجدُّ

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيُم القديمة 

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
جل، رائعُة اإليحاء الفلسفيا والمجازِ العلميا   ُخلقتِ المرأُة من ضلع الرا

 
ُر جن جل يداعيالمرأُة تقر   !َس وليدها، والرا

وُح والنَّفُس.. َعطيَُّة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ  -  الرُّ

 خلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ النَّاس.. في المرامي والَدالالت -

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

اُء.. هذه -  حــــــــــوَّ

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص -
  عامالمصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألفِ  -

م ابراهيُم الخليل -   هكذا تكلا
ةِ  - ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ

قةٍ  - ُة االختالف بين ُمطلَّ ُة وِعلَّ   وأرملٍة ذاتِ عفافالِعدَّ
وجاتِ وملُك اليمين.. المنسوُخ اآلجلُ  - ُد الزَّ  تعدُّ

 
 الثَّقُب األسوُد، وفرضيَُّة النَّجِم السَّاقطِ 

 
 ُجسيُم بار، مفتاُح أحجيَّةِ الخلقِ 

 
ُر!  صبيٌّ أم بنٌت، األمُّ ُتقر 

 
 القدُم الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 
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