
 د. عمَّـــار ياسين منصور

 األطواُر الثَّالثُة للنَّقِل العصبي  

 )مفهومٌ حديٌث(
The Three Steps of Neural Conduction (Innovated) 

ي المسافاتِ   التي تفصلها عن  Interspaces الـ البينيَّةِ تستخدم الخليَُّة العصبيَُّة التيَّاراتِ الكهربائيََّة من أجِل تخطِّ

 وهذا الغيُر قد يكون خليًَّة عصبيًَّة أخرى، وقد يكون عضوًا هدفا غيرها من عناصرٍ وظيفيَّةٍ.

 تخدم الكهرباَء من أجِل تجاوزِ الشقِّ المشبكيِّ أْي بكلماتٍ اخرى، هي تس  .Effector Organs الـ 

قََّة. على أنواعه، Synaptic Cleft الـ  إذا ما أردنا الدَّ

ناتِها البنيويَّة من محاوَر الـ عاتٍ عصبيَّةٍ  Axons أمَّا من أجِل نقِل اإلشارةِ العصبيَّةِ داخَل مكوِّ  وتفرُّ

غِط ال ،Dendrites الـ راتهُ المنطقيَُّة على ما أرى. Pressure Waves ـفهي تستعمُل موجاتِ الضَّ  ولهذا مبرِّ

ؤيا، وإليكم فيما يلي كلُّ التَّفا ابط التَّالي:هي النَّتيجُة الرُّ  صيل على الرَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماغِ، واألعضاِء الهدف هي طويلٌة نسبيًَّا.ا  لمسافاُت ما بين موقعِ القرارِ في الدِّ

غِط بدل التيَّاراتِ الكهربائيَّةِ. ناتِ فهي أكثُر أمانًا وحفظًا لسالمةِ المكوِّ  لذلك كان أسهَل عليها استعماُل موجاتِ الضَّ

كما أنَّ شروَط عملِها أكثُر تساهاًل من شروط  البنيويَّةِ. وهي أسهُل استخدامًا وضبطًا من التيَّاراتِ الكهربائيَّةِ.

غِط أكثَر من نظاٍم أنبوبيٍّ محكِم اإلغالقِ  عمِل التيَّاراتِ الكهربائيَّةِ. فالخليَُّة العصبيَُّة ال تحتاُج لعمِل موجاتِ الضَّ

غِط داخَله. فألجل ذلك سلَّحتِ الخليَُّة العصبيَُّة استطاالتِها بغمِد النُّخاعينيحافُظ على   قيمةٍ مرتفعةٍ من الضَّ

دتِ األقنيَة الجداريََّة  Myelin Sheath الـ غِط داخَلها. وللغرضِ ذاتِه، زوَّ ذي المقاومة العالية لتبدُّالتِ الضَّ

وارِد ببواباتٍ داخليَّ  َة بنقِل الشَّ احةِ كما اثناء العمِل حين تسوُد إيجابيٌَّة في قيِمة الخاصَّ ةٍ تنغلق تلقائيًَّا في أوقاتِ الرَّ

لبيَّةِ. . وال تفتُح إالَّ عند اتِّجاهِ قيمتهِ نحو السَّ اخليِّ غِط الدَّ  الضَّ

اهنة وصواًل إلى إذا كانت الحالُة كما وصفُت، أال يحتاُج ذلك منَّا وقفًة تأمليًَّة لمراجعةِ آليَّاتِ النَّقِل ا لعصبيِّ الرَّ

 ؟آليَّاتِ نقٍل جديدةِ تكوُن أكثَر انسجامًا مع عفويةِ الحياةِ وسالسةِ منطقِها

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

 المقاالتِ التَّالية:في سياقاتٍ أخرى، أنصُح بقراءةِ 

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

The Neural Conduction.. Personal View vs. International View 
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غِط العاملة   Action Pressure Wavesفي النقل العصبي، موجاُت الضَّ

 
 Action Potentialsفي النقل العصبي، كموناُت العمل 

 
  كموناتِ العمل والتيَّاراتِ الكهربائيَّةِ العاملةوظيفةُ 

 
  Action Electrical Currents في النقل العصبي، التيَّاراُت الكهربائية العاملة

 
 األطواُر الثَّالثةِ للنقل العصبيِّ 

 
 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  -

 
  RanvierThe Functions of Node ofوظائُف عقدةِ رانفيه 

 
 وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة األولى في ضبِط معايير الموجةِ العاملةِ 

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

 
الثُة في توليِد كموناتِ العمل  وظائُف عقدةِ رانفيه، الوظيفُة الثَّ

 The Pain is Firstفي فقه األعصاب، األلم أواًل  -
 The Philosophy of Formفي فقه األعصاب، الشكل.. الضرورة  -
 تخطيط األعصاب الكهربائي، بين الحقيقي والموهوم -

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

 The Spinalأذيّات النخاع الشوكّي، األعراض والعالمات السريريّة، بحٌث في آليات الحدوث  -

Injury, The Symptomatology 

 
 Clonusالّرمع 

 
 Hyperactive Hyperreflexiaاشتداُد المنعكس الشوكي 

 
 Extended Reflex Sectorاتِّساُع باحةِ 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 

ensory AxonsConserves its S 

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

 
، رؤيٌة جديدٌة  ُد العصبيُّ   Innovated ViewNeural Regeneration)(التَّجدُّ

 
 Spinal Reflexes, Ancient Conceptionsالمنعكساُت الشوكيَُّة، المفاهيُم القديمة 

 
وكيَُّة، تحديُث المفاهيم   Spinal Reflexes, Innovated Conceptionالمنعكساُت الشَّ

 
 ُخلقتِ المرأُة من ضلع الّرجل، رائعُة اإليحاء الفلسفّي والمجازِ العلميّ 

 
ُر جنَس وليدها، والّرجل يّدعي  !المرأُة تقرِّ

وُح والنَّفُس.. َعطيَُّة خالقٍ وَصنيعُة مخلوقٍ  -  الرُّ

  النَّاس.. في المرامي والَدالالتخلُق السَّماواتِ واألرضِ أكبُر من خلقِ  -

 
 ُتفَّاحة آدم وِضلُع آدَم، وجهان لصورةِ اإلنسان. 

اُء.. هذه -  حــــــــــوَّ

 سفينُة نوح، طوق نجاة ال معراَج خالص -
 المصباح الكهربائي، بين التَّجريِد والتَّنفيذ رحلة ألِف عام -

  هكذا تكّلم ابراهيُم الخليل -
ةِ  - ةِ الفكرِ وفكرِ القوَّ  فقهُ الحضاراتِ، بين قوَّ
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قةٍ  - ُة االختالف بين ُمطلَّ ُة وِعلَّ   وأرملةٍ 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 ُتقرِّ

 
 القدُم الهابطة، حالٌة سريريَّةٌ 
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