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بخش اول  

مقدمات فيزيولوژي سيستم عصبي 

 

بطور كلي عمل سيستم عصبي هماهنگ كردن بدن با محيط و همچنين تنظيم و هماهنگ نمودن عملكرد دستگاههاي مختلف بدن 

جهت حفظ هوموستاز. 

دو سيستم براي كنترل اعمال دستگاههاي مختلف بدن وجود دارد: سيستم عصبي و سيستم هورموني.  

سيستم عصبي از ميليون ها سلول عصبي تشكيل شده كه با هم ارتباط پيچيده اي داشته و پاسخ مناسب موجود را به تحريكات 

محيطي و داخلي كنترل مي كند. 

شباهت هاي سيستم عصبي و هورموني: 

- كنترل، هماهنگي و تنظيم سيستمهاي مختلف و ايجاد و نگهداري هوموستاز  1

تفاوت: 

- ميانجي هاي مورد استفاده.  4- مدت اثر سيگنال  3- نحوه انتقال پيام 2- سرعت انتقال پيام 1

 

عملكرد سيستم عصبي: 

 از درون بدن يا محيط اطراف. دريافت اطالعات توسط سلول هاي گيرنده(رسپتورها)انجام مي گيرد. رسپتورها دريافت اطالعات-1

هرگونه تغييري را شناسايي مي كنند. به اين تغييرات استيمولوس يا تحريك گفته مي شود. 

 كه شامل پردازش سري و موازي است. در سطوح باالي سيستم عصبي اطالعات تفسير مي شود. اين تفسير و پردازش اطالعات-2

 يكي از مهم ترين اطالعات تفسير شده نوع پاسخ فرد به محرك را تعيين مي كنند (و براي پاسخ هاي بعدي نيز ذخيره مي شود).

عملكردهاي دستگاه عصبي، پردازش اطالعات ورودي است به گونه اي كه پاسخ هاي حركتي و ذهني مناسب اتفاق بيفتند. بيش از 

 درصد از كل اطالعات حسي توسط مغز، نامربوط و غير مهم تلقي مي شوند. براي مثال، در حالت عادي فرد نسبت به بخشهايي 99

از بدن كه با لباس ها در تماس هستند يا تحت فشار صندلي است در حين نشستن ، بي توجه است. همين طور، توجه شخص تنها به 

ندرت به اجسام موجود در ميدان ديدش جلب مي شود و حتي سر و صداي دايم محيط اطراف معموالً به بخش ناخودآگاه مغز 
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فرستاده مي شود. ولي وقتي اطالعات حسي مهم، مغز را تحريك مي كنند، فوراً به طور مناسب به مناطق جمع بندي كننده و مناطق 

حركتي مغز فرستاده مي شوند تا پاسخ هاي مورد نظر ايجاد شوند. انتقال و پردازش اطالعات، عمل جمع بندي كننده دستگاه عصبي 

 نام دارد.

 در پاسخ به يك تحريك اطالعات در مغز تفسير شده و خروجي اين پردازش به صورت يك عمل حركتي و يا بسته واكنش:-3

 به طور حافظه اي در مغز باقي مي ماند. حافظه به ما كمك مي كند در موقعيت هاي مشابه بعدي، پاسخ مناسبي را بروز دهيم.

معمول تنها تعداد كمي از اطالعات حسي بسيار مهم، پاسخ هاي حركتي فوري ايجاد مي كنند ولي اكثر اطالعات براي تنظيم 

 فعاليت هاي حركتي در آينده و پردازش افكار ذخيره مي شوند.

 

سطوح مختلف سيستم عصبي مركزي: 

گيرنده ها در سراسر بدن اطالعات را دريافت سپس اين اطالعات وارد نخاع شده  و بعد در ساقه مغز و سطوح باالتر پردازش مي 

شود. معموالً رفتارهاي انعكاسي و رفلكسي در نخاع پردازش شده ولي فعاليت هاي خودآگاه ما در قشر مخ پردازش مي شود. 

 

تقسيم بندي سيستم عصبي: 

: شامل مغز و نخاع CNSسيستم عصبي مركزي

 جفت) و 31(شامل باقي قسمت هاي سيستم عصبي كه در مغز و نخاع نيستند): شامل اعصاب نخاعي(PNSسيستم عصبي محيطي

 جفت) 12اعصاب مغزي يا كرانيال(

 خود داراي دو بخش مي باشدسيستم عصبي محيطي: 

) motor-بخش حركتيsensory)                         (2)-بخش حسي1

بخش حسي، اطالعات را از گيرنده هاي حسي به سيستم عصبي مركزي منتقل مي كنند .  

گويند. Afferent به آن دسته از فيبرهاي عصبي كه اطالعات را از محيط به مركز منتقل مي كنند فيبرهاي آوران 

را داريم كه فرمانهاي سيستم عصبي مركزي را به اندام هاي مجري مي برد. efferent در بخش حركتي فيبرهاي وابران 

 

 كه خود داراي تقسيم بندي استبخش حسي: 
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:اطالعات حسي را از پوست،عضله اسكلتي،مفاصل و...مي آورد. سوماتيك بخش حسي- 1

اطالعات حسي را از احشاء مثل دستگاه گوارش، دستگاه قلب و عروق و... مي اورد. ويسرال: بخش حسي- 2

مانند بخش حسي داراي دو جزء سوماتيك واحشايي است بخش حركتي: 

- سوماتيك: شامل نواحي از سيستم عصبي مركزي كنترل كننده عضالت اسكلتي و فيبرهايي است كه اطالعات را از مغز به عضله 1

اسكلتي و مفاصل (بخش پيكري) بدن منتقل مي كند. 

- اتونوم يا خودمختار: شامل نواحي از سيستم عصبي مركزي مي باشد كه كنترل اندام هاي احشايي را بر عهده دارد. 2

 

بخش اتونوم(خودمختار): 

-انتريك(شبكه عصبي داخل لوله گوارش) 3-پاراسمپاتيك 2-سمپاتيك 1

سمپاتيك:بخشي از سيستم عصبي اوتونوم كه در شرايط ستيز و گريز فعال است  و با فعال شدن اين سيستم بدن آمادگي الزم براي 

شرايط بحراني را پيدا مي كند.  به عنوان مثال ضربان قلب زياد شده،تنفس زياد شده، فعاليت كلي سيستم گوارش كاهش مي يابد. 

پاراسمپاتيك:در شرايط استراحت،فعاليت مي كند.تنفس و ضربان قلب كاهش يافته  ولي فعاليت سيستم گوارشي افزايش مي يابد. 

 

ارگانيزاسيون كلي بخش حركتي سيستم سوماتيك و اوتونوم 

در سيستم سوماتيك: آكسون نورون حركتي پس از خروج از سيستم عصبي مركزي به طور مستقيم به عضله مي رسد. 

در سيستم اوتونوم: آكسون نورون اول (پيش گانگليوني) پس از خروج از سيستم عصبي مركزي به يك گانگليون رسيده با نورون 

پس گانگليوني سيناگس داده و بعد اكسون نورون دوم (پس گانگليوني) به اندام هدف مي رسد. 

جسم سلولي نورون پيش گانگليوني در ساقه مغز و يا نخاع وجود دارد. 

 گانگليونهاي سمپاتيك شامل زنجيره سمپاتيك در طرفين مهره ها وعقده هاي جلو مهره اي مي باشد. 

گانگليون هاي پاراسمپاتيكي در اندام هدف يا نزديك به آن وجود دارد. 

 

محل ارتباط يك سلول (معموال عصبي) به سلول هدف آن را سيناپس گويند. سيناپس:

الكتريكي و شيميايي  انواع سيناپسها:
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 : تقريباً همه سيناپس هايي كه براي انتقال سيگنال در دستگاه عصبي مركزي انسان وجود دارند از نوع سيناپس هاي شيميايي- 1

شيميايي هستند. در اين سيناپس ها، اولين نورون، يك ماده شيميايي در سيناپس انتهاي عصبي ترشح مي كند كه ناقل عصبي 

)neurotransmitter يا به طور ساده ماده ناقل ناميده مي شود و اين ناقل به نوبه خود بر پروتئين هاي گيرنده موجود در غشا (

 نورون بعدي اثر مي كند و باعث تحريك يا مهار نورون يا تغيير حساسيت آن مي شود

-الكتريكي: بين دو غشاء تماس مكانيكي مستقيم از طريق اتصاالت شكاف دار برقرار مي شود و ارتباط الكتريكي مستقيمي را بين 2

سلول پيش سيناپسي و پس سيناپسي برقرار مي كند. اين نوع سيناپس را در ماهيچه صاف و يا قلبي مي بينيم و در سيستم عصبي 

مركزي تعداد اين سيناپس ها محدود است. 

سيناپس هاي شيميايي يك خصوصيت بسيار مهم دارند كه آنها را براي انتقال اكثر سيگنال هاي دستگاه عصبي بسيار مطلوب 

مي كند: آنها هميشه سيگنال ها را در يك جهت منتقل مي كنند يعني از نوروني كه ماده ناقل را ترشح مي كند و نورون پيش 

سيناپسي ناميده مي شود به سمت نوروني كه ماده ناقل بر آن اثر مي كند و نورون پس سيناپسي نام دارد. اين روند همان اصل 

هدايت يك طرفه در سيناپس هاي شيميايي است و اين روند با هدايت دو طرفه سيگنال ها كه در سيناپس هاي الكتريكي رخ مي دهد 

كامالً متفاوت است.  

 

انواع نوروترانسميترها: 

ماده شيميايي شناخته شده وجود دارد كه به صورت  ناقلين سيناپسي عمل مي كنند. يك گروه شامل ناقلين سريع   50بيش از 

اثر كوچك مولكول هستند و گروه ديگر شامل تعداد زيادي  از نوروپپتيدهاي داراي اندازه مولكولي بزرگ  تر مي شود كه معموالً 

 آهسته تر عمل مي كنند.

A :ميانجي ها با مولكولهاي كوچك شامل -

(سروتونين) و هيستامين HT-5-آمين ها:دوپامين،نوراپي نفرين،اپي نفرين، 1

-آمينواسيدها:گابا(مهاري) گلوتامات(تحريكي) آسپارتات(تحريكي)،گليسين(مهاري) 2

 ATP-نوكلوتيدها:آدنوزين،3

 NO-مولكول هاي گازي:4

B :دسته دو نوروترانسميترها مولكول هاي نوروپپتيدي هستند -

الف:اوپيوئيد:انكفالين ، اندروفين 
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ب:اكسي توسين(جزء پپتيدهايي است كه از هيپوفيز ترشح مي شود.) 

 ، سوماتوستاتين _PمادهCCK, ج:پپتيدهاي دستگاه گوارش:

*بسته به اين كه سلول چه نوع گيرنده اي داشته باشد،پاسخ آن به نوروترانسميتر آزاد شده در سيناپس متفاوت است.براي انواع 

نوروترانسميترهاي ذكر شده گيرنده وجود دارد. 

فعال شدن برخي گيرنده هاي پس سيناپسي باعث مي شود كه نورون پس سيناپسي را مهار مي كنند. وجود گيرنده هاي مهاري عالوه 

بر گيرنده هاي تحريكي يك بعد ديگر به فعاليت هاي دستگاه عصبي مي افزايد و جلوگيري از عمل نورون را عالوه بر تحريك آن 

امكان پذير مي كند.  

 

در اينجا فقط دو دسته از گيرنده ها توضيح داده مي شود:  

): Ach-گيرنده هاي استيل كولين يا كولينر ژيك(1

الف-نيكوتيني:در گانگليون هاي اتونوم،روي جسم سلولي نورون پس سيناپسي  و در عضله مخطط وجود دارد. 

ب-موسكاريني:روي ماهيچه صاف،قلبي، و غدد ترشحي وجود دارد. 

 ):epi_ nepi-گيرنده هاي نوراپينفرين/اپينفرين يا آدرنرژيك(2

) β)             ب-بتا(αالف- الفا(

 

*فيبر گابارژيك به اين معناست كه انتقال دهنده عصبي ترشح شده از پايانه فيبر عصبي گابا مي باشد. 

رهايش نوروترانسميترها: در پايانه پيش سيناپسي،وزيكول هايي داريم كه به آن وزيكول سيناپسي مي گوييم،كه در آن 

نوروترانسميتر ذخيره مي باشد. 

در بسياري از موارد ، انواع كوچك مولكول ناقلين در سيتوزول پايانه پيش سيناپسي ساخته مي شوند  و از طريق انتقال فعال به 

درون وزيكول هاي ناقل موجود در پايانه جذب مي شوند. سپس، هر زمان كه پتانسيل عمل به پايانه پيش سيناپسي مي رسد، 

تعدادي از اين وزيكول ها در يك زمان، ناقل درون خود را به داخل شكاف سيناپسي تخليه مي كنند . اين فرايند معموالً در يك 

هزارم ثانيه يا كمتر با همان مكانيسمي كه قبالً توضيح داده شد رخ مي دهد . 

*محل سنتز نوروترانسميترهاي پپتيدي جسم سلولي بوده ولي انتقال دهنده هايي آن را به پايانه پيش سيناپسي منتقل مي كند. 

*تعداد زيادي كانال ولتاژي كلسيمي در پايانه آكسون وجود دارد. 
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وارد سلول شده و وقتي غلظت Caوقتي موج دپالريزاسيون به انتهاي عصبي رسيده، ولتاژ غشاء تغيير و كانال كلسيمي باز شده و 

Ca درون زياد شد،وزيكول ها به غشا چسبيده،و غشاي آن با غشاء سلول يكي شده و محتويات وزيكول به فضاي سيناپسي آزاد مي 

شود(اگزوسيتوز). 

براي جلوگيري از تحريك بيش از حد و مجدد سلول، بايد نوروترانسميتر از فضاي سيناپسي برداشته شود. اين عمل به سه روش 

صورت مي گيرد: 

-انتشار به محيط ميان بافتي اطراف و ورود به گردش خون و وارد شدن به كبد كه يا قابل حل در آب مي شود و از كليه دفع مي 1

شود و يا خود قابل حل است و مستقيما از كليه دفع مي شود. 

(بازجذب) مي شود. reuptake -بخشي از نوروترانسميتر ترشحي 2

-تجزيه شدن به وسيله آنزيم هاي موجود در فضاي سيناپسي مثال استيل كولين توسط آنزيم كولين استراز تجزيه مي شود. 3

استيل كولين در اثر عمل انزيم كولين استراز به دو ماده تجزيه مي شود: 

 مورد استفاده قرار مي گيرد  Ach-كولين:بازجذب به پايانه پيش سيناپسي و دوباره در توليد استيل كولين1

-استات:انتشار پيدا كرده وارد گردش خون شده و يا توسط سلول هاي اطراف مصرف مي شود. 2

*آنزيم كولين استراز به خصوص در سيناپس بين عصب و عضله وجود دارد. 
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سيستم حسي 

اطالعات ورودي به دستگاه عصبي به وسيله گيرنده هاي حسي تأمين مي شوند. به كمك اين گيرنده ها ، محرك هاي حسي نظير 

لمس ،نور،درد،سرما و گرما را درك مي گردد. انواع اين گيرنده ها مكانيسم هاي پايه اي  به كار مي برند تا محرك هاي حسي را به 

سيگنال هاي عصبي تبديل كنند كه بعداً به دستگاه عصبي هدايت و در آنجا پردازش شوند. 

 

انواع گيرنده هاي حسي: 

-مكانورسپتورها: فشرده شدن يا تحت فشار قرار گرفتن مكانيكي گيرنده يا بافت هاي مجاور گيرنده را درك مي كنند . مثل 1

بارورسپتورهاكه گيرنده هاي مكانيكي در ديواره عروق اند. 

-ترمورسپتورها: كه تغييرات دما را درك مي كنند ،برخي نسبت به سرما و برخي نسبت به گرما حساس هستند.  2

-نوسي سپتور(درد): كه آسيب هاي شيميايي و فيزيكي وارده به بافت ها را درك مي كنند  3

-الكترو مغناطيس(فتورسپتورها):گيرنده هاي نوري 4

-گيرنده هاي شيميايي(كمورسپتورها): كه طعم غذا در دهان،بو در بيني،سطح اكسيژن خوني شرياني،اسموالليته مايعات بدن 5

،غلظت در اكسيد كربن و ....درك مي كنند. 

هر گيرنده به يك نوع محرك خاص كه براي آن طراحي شده است .بيشترين حساسيت را دارد و نسبت به ساير محرك ها تقريباً 

پاسخ نمي دهد 

*وجه اشتراك تمام گيرنده ها اين است كه نوع خاصي از انرژي را تبديل به يك سيگنال الكتريكي مي كند. 

 

كليه گيرنده هاي حسي يك خصوصيت جريان هاي الكتريكي موضوعي در پايانه هاي عصبي-پتانسيل هاي گيرنده اي: 

واحد دارند هر نوع محرك كه گيرنده را تحريك كند ،باعث مي شوند كه پتانسيل الكتريكي غشاء گيرنده تغيير كند.اين تغيير 

) نام دارد. receptor potentialپتانسيل ،پتانسيل گيرنده (

مكانيسم هاي ايجاد پتانسيل گيرنده:گيرنده هاي مختلف به روش هاي مختلف مي توانند تحريك شوند و پتانسيل گيرنده ايجاد 

)اثر يك ماده 2)تغيير شكل مكانيكي گيرنده كه باعث مي شوند غشاء گيرنده كشيده شود و كانال هاي يوني باز شوند. 1كنند:

)اثر پرتوهاي 4) تغيير دماي غشا كه نفوذ پذيري غشا را تغيير مي دهد. 3شيميايي روي غشا كه كانال هاي يوني را باز مي كند. 
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الكترومغناطيسي(نظير اثر نور بر گيرنده هاي بينايي شبكيه)كه به طور مستقيم يا غير مستقيم خصوصيات غشاء گيرنده را تغيير 

مي دهد و به يون ها اجازه كه به داخل كانال هاي غشاء وارد شوند. 

 در كليه اين مثالها ،علت اصلي تغيير پتانسيل غشاء يك تغيير در نفوذ پذيري غشاء گيرنده است كه به يون ها اجازه مي دهد 

بيشتر يا كمتر از قبل از طريق غشاء منتشر شوند و پتانسيل بين دو سوي غشا را تغيير مي دهند. 

: وقتي پتانسيل گيرنده به باالتر از آستانه ايجاد پتانسيل عمل در رشته هاي عصبي ارتباط پتانسيل گيرنده و پتانسيل عمل

 نشان داده شده است) ،پتانسيل عمل ايجاد مي شود. هر چه پتانسيل گيرنده 1متصل به گيرنده مي رسد(همانطور كه در شكل 

بيشتر از سطح آستانه باشد ،فركانس پتانسيل عمل بيشتر خواهد بود. 

 

- رابطه پتانسيل گيرنده و پتانسيل عمل 1شكل شماره  

 

 

 

 

 

پتانسيل گيرنده جسم پا چيني-نمونه اي از عملكرد گيرنده: 

) :  در مركز جسم پا چيني يك رشته عصبي قرار دارد كه در تمام طول قسمت مياني آن گسترش 2آناتومي جسم پا چيني (شكل 

يافته است .در اطراف اين رشته عصبي چندين اليه هم مركز قرار گرفته اند به طوري كه تحت فشار قرار گرفتن هر نقطه در سطح 

خارجي اين كپسول باعث مي شود كه رشته عصبي مركزي تحت فشار قرار گرفته و تغيير شكل پيدا كند.اين تغيير شكل ممكن 

است به صورت دراز شدن ،دندانه دار شدن يا هر شكل ديگري باشد. 

 

- گيرنده پاچيني 2شكل 
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 تنها رشته عصبي مركزي جسم پاچيني و يكي از اليه هاي كپسول نشان داده شده است.نوك رشته عصبي درون 3در شكل 

كپسول بدون ميلين است ولي رشته عصبي كمي قبل از خروج از جسم پاچيني ورود به عصب حسي محيطي داراي ميلين مي 

 مكانيسم ايجاد پتانسيل گيرنده در جسم پاچيني نيز نشان داده شده است 3شود(صفحات تيره رنگ بر روي عصب). در شكل 

.ناحيه كوچكي از رشته انتهايي كه در اثر فشار تغيير شكل داده است را مشاهده كنيد و توجه كنيد كه باز شدن كانالهاي يوني غشا 

به يون هاي مثبت سديم اجازه داده است كه به درون اين رشته منتشر شوند. به اين ترتيب درون رشته مثبت تر مي شود و 

 ايجاد مي گردد. پتانسيل گيرنده به نوبه خود يك مدار موضعي از جريان يوني ايجاد مي كند(توسط پيكان نشان "پتانسيل گيرنده"

داده شده است) كه در طول رشته عصبي گسترش مي يابد .در اولين گره رانويه كه در داخل كپسول جسم پاچيني قرار گرفته 

،جريان موضعي، غشاء رشته عصبي را دپوالريزه مي كند و به اين ترتيب از اين پس از اين گره پتانسيل هاي عمل توليد و در طول 

رشته عصبي به سمت دستگاه عصبي مركزي حركت مي كند. 

 
 

- نحوه ايجاد پتانسيل عمل در گيرنده پاچيني 3شكل  

 

 

 

 

  نشان داده شده است كه دامنه پتانسيل گيرنده در اثر قوي تر شدن 1در شكلارتباط بين شدت محرك و پتانسيل گيرنده:

) تغيير مي " قدرت محرك"تدريجي محرك فشار مكانيكي كه به طور آزمايشي به محيط جسم پاچيني وارد شده است (افزايش 

كند .  همانطور كه قبال هم ذكر شد فركانس پتانسيل هاي عمل مكرر منتقل شده از گيرنده هاي حسي تقريباً متناسب با افزايش 

پتانسيل گيرنده افزايش مي يابد.  

يكي از خصوصيات ديگر همه گيرنده هاي حسي اين است كه پس از يك دوره زماني نسبت ): adaptationسازش گيرنده ها(

به هر گونه محرك ثابت به طور كامل يا نسبي سازش پيدا مي كنند.يعني اينكه با وارد كردن يك محرك حسي به طور مداوم 

گيرنده در ابتدا با سرعت و سپس ارسال ايمپالس كمتر مي شود تا اينكه در نهايت سرعت ايجاد پتانسيل عمل به يك حد بسيار كم 

مي رسد يا به طور كامل قطع مي شود. 

 نوعند: 3بر اين اساس گيرنده ها به 
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 :گيرنده هايي كه سريع تطابق پيدا مي Rapidly adapting-گيرنده هايي كه دجار تطابق سريع مي شوند(گيرنده هاي فازيك) 1

كنند در شروع اعمال محرك شديدا پاسخ مي دهند و به تدريج پاسخ آن ها افت مي كند مگر اينكه دوباره شدت محرك تغيير كند. 

بنابراين اين گيرنده ها فقط وقتي تحريك مي شوند كه قدرت محرك تغيير كند اما زماني كه يك تغيير ناگهاني ايجاد شود به شدت 

واكنش نشان مي دهند. 

(گيرنده هاي تونيك): تا زماني كه محرك وجود داشته باشد پاسخ (Slowly adapting) -گيرنده هايي كه تطابق آهسته دارند2

مي دهند. يعني تا زماني كه محرك وجود دارد ايمپالس ها را به مغز منتقل مي كنند (يا حداقل چندين دقيقه يا چندين ساعت 

اين كار را انجام مي دهند) بنابراين، اين گيرنده ها پيوسته مغز را از وضعيت بدن و ارتباط آن با محيط  با خبر مي كنند. معموال 

كمورسپتورها و بارورسپتورها از اين نوع هستند 

-بدون تطابق:گيرنده هاي درد تطابق نمي يابند. 3

قسمتي از پديده سازش، ناشي از تنظيم مجدد ساختمان گيرنده و قسمتي نيز به علت يك نوع تطابق الكتريكي در رشته عصبي 

انتهايي است. 

 

رشته هاي عصبي كه انواع مختلف سيگنال را منتقل مي كنند و طبقه بندي فيزيولوژيك آنها: 

الزم است كه برخي سيگنالها  به سرعت به دستگاه عصبي مركزي وارد يا از آن خارج شوند؛ در غير اين صورت آن اطالعات بي 

فايده خواهند بود.يك نمونه از اين اطالعات ،سيگنالهاي حسي اي هستند كه در هر لحظه مغز را از وضعيت پاها طي دويدن مطلع 

مي كنند.از طرف ديگر برخي از اطالعات حسي نظير سيگنالهاي مربوط به درد هاي مبهم و طوالني الزم نيست به سرعت منتقل 

شوند و رشته هاي داراي هدايت كند براي اين منظور كفايت مي كنند. 

 ميكرومتر متفاوت است.هر چه قطر رشته بيشتر باشد سرعت هدايت بيشتر خواهد بود. 20/. ميكرومتر تا 5قطر رشته هاي عصبي از 

 انواع مختلف رشته هاي "طبقه بندي اعصاب حسي" و "طبقه بندي عمومي" 1 طبقه بندي عمومي رشته هاي عصبي: در جدول 

 خود به Aتقسيم مي شوند و رشته هاي نوع C  و A عصبي نشان داده شده است.در طبقه بندي عمومي ،رشته ها به دو نوع 

 تقسيم مي شوند. δ ،دلتاγ، گاما β ، بتا αچندين زير گروه الفا 

 رشته هاي عصبي كوچك C رشته هاي بزرگ و متوسط ميلين دار در اعصاب نخاعي هستند. رشته هاي نوع  Aرشته هاي نوع 

 در كليه رشته هاي پس عقده اي Cبدون ميلين هستند كه ايمپالس هاي عصبي را به كندي هدايت مي كنند. رشته هاي نوع 

خودكار نيز وجود دارند. 
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 نشان داده شده است.توجه كنيد كه تعدادي از رشته 1اندازه سرعت هدايت و عملكرد انواع مختلف رشته هاي عصبي نيز در جدول 

 منتقل كنند(يا به عبارتي فاصله اي كه بيشتر از يك m/sec 120هاي بزرگ ميلين دار مي توانند ايمپالس ها را با سرعت حدود 

/. منتقل مي كنند به m/sec 5زمين فوتبال است را در يك ثانيه طي كنند) . برعكس ،رشته هاي كوچكتر ايمپالس ها را با سرعت 

 ثانيه در راه خواهد بود. 2طوري كه يك ايمپالس از انگشت پا تا نخاع حدود 
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- طبقه بندي فيزيولوژيك فيبرهاي عصبي 1جدول 
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  جمع زماني وفضايي –انتقال سيگنال هاي داراي شدت هاي متفاوت در راه هاي عصبي 

يكي از خصوصيات هر سيگنال كه هميشه بايد منتقل شود شدت آن سيگنال است ، براي مثال، شدت درد. براي ارسال محرك 

هاي داراي شدت هاي مختلف از يكي از اين دو راه استفاده مي شود:  

 بنابر اين ، هرچه سيگنال قوي تر باشد در رشته هاي افزايش تعداد رشته هاي موازي كه بطور همزمان فعاليت مي كنند، -1

. بيشتري منتشر مي شود

 پتانسيل هاي عمل در يك رشته .افزايش تعداد  -2

 اين دو مكانيسم به ترتيب جمع فضايي وجمع زماني ناميده مي شوند.

 

 انتقال وپردازش سيگنال ها در مجموعه هاي نوروني

دستگاه عصبي مركزي از هزار ها تا ميليون ها مجموعه ي نوروني تشكيل شده است ،برخي از اين مجموعه ها تعداد كمي نورون 

دارند در حالي كه برخي ديگر حاوي تعداد زيادي نورون هستند . براي مثال ، كل قشر مخ را مي توان به عنوان مجموعه ي عظيم 

نوروني در نظر گرفت . ساير مجموعه هاي نوروني عبارتند از :عقده هاي قاعده اي و هسته هاي مختلف در تاالموس ،مخچه ، 

مزانسفال ، پل مغزي و بصل النخاع . همچنين ، كل ماده ي خاكستري خلفي نخاع را نيز مي توان به عنوان يك مجموعه ي نوروني 

قوي در نظر گرفت .  

هر يك از مجموعه هاي نوروني ، سازمان دهي خاص خود را دارند كه باعث مي شود  سيگنال ها را به روش منحصر به فردي 

پردازش كنند ، بنابراين امكان انجام عملكردهاي متعدد دستگاه عصبي توسط كل مجموعه هاي نوروني فراهم مي شود. با وجود 

. اختالف عملكرد مجموعه هاي نوروني، بسياري از اصول عملكردي آنها مشابه هم است

 

مدارهاي نوروني داراي هر دو نوع سيگنال هاي خروجي مهاري و تحريكي  

گاهي يك سيگنال كه به يك مجموعه ي نوروني وارد مي شود يك سيگنال تحريكي در يك جهت و در همان زمان سيگنال مهاري 

در جهت ديگري مي فرستاد . براي مثال در همان زماني كه يك سيگنال تحريكي توسط يك سري نورون در نخاع منتقل مي شود 

تا يك پا به سمت جلو حركت كند ، يك سيگنال مهاري به وسيله يك سري نورون جداگانه براي مهار عضالت پشت پا فرستاده مي 

شود تا اين عضالت با حركت رو به جلوي پا مخالفت نكنند . اين نوع مدار يكي از خصوصيات مهم در تمام عضالتي است كه به 

 روش ايجاد مهار را نشان مي دهد. رشته هاي 4صورت يك جفت آنتا گونيست عمل مي كنند و مدار مهار متقابل نام دارد . شكل 
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ورودي به طور مستقيم راه هاي خروجي تحريكي را بر مي انگيزند ولي همچنين يك نورون مهاري واسطه اي (نورون شماره ي دو ) 

را نيز تحريك مي كنند . اين نورون مهاري، نوع ديگري ماده ناقل ترشح مي كند كه مي تواند راه خروجي مجموعه ي نوروني دوم را 

مهار كند. اين نوع مدار در جلوگيري از فعاليت بيش ا زحد بسياري از قسمت هاي مغز نيز نقش دارد.  

 

 

 

 

 

- مدار نوروني با خروجي همزمان تحريكي و مهاري 4شكل
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 حواس پيكري

حس هاي پيكري مكانيسم هاي عصبي هستند كه اطالعات حسي را از كل بدن دريافت مي كنند . اين حس ها به دقت حواس 

ويژه نيستند . منظور از حواس ويژه ، بينايي ، شنوايي ، بويايي ، چشايي ، و تعادل است . 

حس هاي پيكري در سه گروه فيزيولوژيك طبقه بندي مي شوند : 

- حس هاي پيكري مكانيكي كه شامل حس المسه و وضعيت است و به وسيله جابجايي مكانيكي برخي از بافت هاي بدن تحريك 1

مي شوند . اين حواس اطالعات مربوط به پوست و همچنين مفاصل را منتقل مي كند بنابراين در تعيين اينكه بدن با چه چيزي در 

 در فضا و نسبت به يكديگر به ما كمك مي كند. position senseتماس است،يا موقعيت اندام ها

حس تماس:معموال توسط گيرنده هاي مكانيكي موجود در پوست تعيين مي شود.اين گيرنده ها شامل:گيرنده هاي 

مايسنر،پاچيني،رافيني و مركل و گيرنده هاي قاعده مو است.  

اين گيرنده ها از يك پايانه عصبي و يك ساختمان تخصص يافته از فيبر عصبي تشكيل شده اند . 

رسپتور پاچيني و رافيني:در عمق پوست قرار گرفته اند و تغيير شكل مكانيكي پوست را در يك حدود سريع تري احساس مي كنند 

چون ميدان گيرنده وسيعتري دارند. 

گيرنده هاي مايسنر و مركل:در زير اپيدرم قرار گرفته و سطحي تراند و ميدان گيرنده كوچكي دارند بنابراين تماس هاي ضعيف تر 

 را شناسايي مي كنند و تعداد  آنها هم بيشتر است.

. حس هاي حرارت كه سرما و گرما را درك مي كنند . 2 

. حس درد كه به وسيله هر عاملي كه بافت را تخريب كند فعال مي شود .  3 

 

 بخشي از پوست يا محيط اطراف اعمال محرك در آن قسمت باعث تحريك گيرنده شود. (مثال براي گيرنده ميدان گيرنده:

نوري،قسمتي از محيط كه اگر نور به آن بتابد سبب تحريك گيرنده نوري مي شود)  

فيبرهاي حسي كه وارد نخاع مي شوند وارد شاخ خلفي نخاع مي شوند. 

نكته: هر چه نوع سيگنال حسي مهم تر باشد . ( براي مثال آن سيگنال هايي كه براي تعيين محل دقيق محرك روي پوست ، درجه 

دقيق شدت محرك يا تغيير سريع شدت سيگنال حسي فرستاده مي شود ) رشته هاي عصبي حسي داراي سرعت هدايت باالتر 

مورد استفاده قرار مي گيرند . برعكس سيگنال هاي غير دقيق تر نظير فشار مبهم ، تماس با محل نامشخص و به خصوص حس 
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قلقلك با استفاده از مسير هاي اهسته تر منتقل مي شوند . نظير رشته هاي عصبي نازك كه فضاي كمتري نسبت به رشته هاي 

سريع تر در دسته عصبي اشغال كرده اند .  

 

مسيرهاي انتقال حس پيكري به سيستم عصبي مركزي: 

تقريبا همه اطالعات حسي از قطعات پيكري بدن از طريق ريشه هاي خلفي اعصاب نخاعي وارد نخاع مي شوند البته از نظر ورود به 

نخاع تا مغز ، سيگنالهاي حسي عمدتا از يكي از دو مسير زير حمل مي شوند: 

)   Dorsal column –medial lemniscuses نوار مياني (– سيستم ستون خلفي 1

) اين دو سيستم تقريبا در سطح تاالموس به هم مي رسند . Anterolateral سيستم قدامي طرفي (2

 نوار مياني ، همان طوري كه از نامش پيدا است سيگنال ها را در ماده سفيد ستون خلفي نخاع به بصل –سيستم ستون خلفي 

النخاع در مغز حمل مي كند . سپس پس از ايجاد سيناپس و رفتن به سمت مقابل در بصل النخاع سيگنالها در نوار مياني از طريق 

ساقه مغز به تاالموس مي روند. 

 برعكس ، سيگنال ها در سيستم قدامي طرفي بالفاصله پس از انكه از طريق ريشه هاي خلفي اعصاب نخاعي به نخاع وارد شدند ، 

در شاخ خلفي ماده خاكستري نخاع سيناپس مي كنند و به سمت مقابل نخاع مي روند و سپس از طريق ستون هاي طرفي و قدامي 

ماده سفيد نخاع به طرف باال مي روند و در انجا به تمام سطوح قسمت  تحتاني ساقه مغز و تاالموس ختم مي شوند .  

 تشكيل شده m/sec 110- 30 نوار مياني از رشته هاي عصبي قطور ميلين دار با سرعت هدايت سيگنال – سيستم ستون خلفي 

است . در حالي كه سيستم قدامي طرفي از رشته هاي عصبي ميلين دار نازك با سرعت هدايت سيگنال حدود چند متر در ثانيه تا 

m/sec 40  . تشكيل شده است 

 نوار مياني داراي جهت گيري فضايي زياد – يك تفاوت ديگر بين اين دو سيستم اين است كه رشته هاي عصبي ستون خلفي 

نسبت به خاستگاه خود هستند (محل يابي دقيق) در حالي كه جهت گيري فضايي سيستم قدامي طرفي بسيار كمتر است . اين 

تفاوت ها تعيين كننده خصوصيات انواع اطالعات حسي هستند كه اين سيستم ها قادر به انتقال آنها مي باشند . به عبارت ديگر 

 نوار مياني –اطالعات حسي كه بايد به سرعت و با كيفيت زماني و فضايي باال منتقل شوند . عمدتا به وسيله سيستم  ستون خلفي 

 طرفي منتقل –منتقل مي شوند و ساير اطالعاتي كه مستلزم انتقال سريع يا كيفيت فضايي باال نيستند عمدتا در سيستم  قدامي 

مي شوند .  

انواع مختلف حسها كه در اين دو سيستم انتقال مي يابند به شرح زير است:  
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 نوار مياني  – سيستم ستون خلفي 

حس لمس كه نيازمند درجه بااليي از محل يابي محرك است   .1

  حس لمس كه نيازمند انتقال دقيق درجه شدت محرك است  .2

  حس هاي فازي نظير حس ارتعاش  .3

  حس هايي كه سيگنال حركت اشيا روي پوست را ارسال مي كنند  .4

  حس وضعيت مفاصل  .5

  حس فشار كه تفاوت هايي جزيي شدن فشار را افتراق مي دهد . .6

سيستم قدامي طرفي  

 .  در د1     

 .  حس حرارت ، شامل گرما و سرما 2

 .  حس لمس و فشار غير دقيق كه تنها مي توانند موقعيت تقريبي محرك را بر روي سطح بدن مشخص كنند 3    

 . حس هاي قلقلك وخارش 4   

   حس هاي جنسي .1

 

انتقال در مسير ستون خلفي 

رشته هاي قطور و ميلين دار برخاسته از گيرنده هاي مكانيكي تخصص يافته بالفاصله پس از ورود به نخاع از طريق ريشه هاي 

 ) شاخه مياني در ستون خلفي ابتدا به سمت 5خلفي  اعصاب نخاعي تقسيم مي شود و دو شاخه مياني و طرفي را مي سازند (شكل

داخل مي چرخد و سپس به طرف باال مي رود و از طريق ستون خلفي تا مغز مي رود .  

شاخه طرفي وارد شاخ خلفي ماده خاكستري نخاع مي شود و چندين بار تقسيم  مي شود تا پايانه هايي را به وجود آورد كه با 

نورون هاي واسطه اي در قسمت هاي  بينا بيني و قدامي ماده خاكستري نخاع سيناپس تشكيل مي دهند و رفلكس هاي موضعي 

نخاع را به وجود مي آورند 

توجه كنيد كه رشته هاي عصبي كه به ستون خلفي وارد مي شوند  بدون توقف  تا خلف بصل النخاع پيش مي روند و در آنجا با 

هسته  هاي ستون خلفي ( هسته هاي كونئاتوس و گراسيليس ) سينا پس برقرار مي كنند . از اين منطقه نورون هاي رده دوم 

بالفاصله از خط وسط در ساقه مغز مي گذرند و در نوار مياني دو طرف ساقه مغز به مسير خود به طرف باال تا تاالموس ادامه مي 
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دهند . در اين مسير در ساقه مغز  هر نوار مياني رشته هايي نيز از هسته حسي عصب سه قلو دريافت مي كند كه اطالعات را از سر 

و صورت دريافت ميكند . اين رشته ها همان اعمال حسي را كه رشته هاي ستون خلفي براي بدن انجام مي دهند ، به عهده  دارند .  

 در تاالموس ، فيبر هاي نوار مياني در منطقه حسي مربوطه در تاالموس ختم مي شوند كه كمپلكس قاعده اي شكمي نام دارد . از 

 Iكمپلكس قاعده اي شكمي فيبر هاي عصبي رده سوم خارج مي شوند كه به شكنج پس  مركزي قشر مخ كه منطقه حسي پيكري 

 نام دارد ختم مي شوند . 

 

قشر حسي-پيكري 

 6قبل از آنكه درباره نقش قشر مخ در حواس پيكري صحبت كنيم الزم است كه درباره نواحي مختلف قشر آگاه باشيم. در شكل  

يك نقشه از قشر مخ در انسان نشان داده شده است. در اين نقشه چندين ناحيه مشخص نشان داده شده است كه نواحي برودمن 

 نام دارند و براساس تفاوت هاي ساختاري بافت شناسي تقسيم بندي شده اند. 

: مسير ستون خلفي(خطوط كمرنگ) و مسير قدامي جانبي 5شكل  

(خطوط تيره) 

 

 

اين نقشه از اين نظر مهم است كه تقريباً كليه نوروفيزيولوژيست ها و 

نورولوژيست ها براي اشاره به بسياري از نواحي عملكردي قشر مخ 

انسان از اعداد آن استفاده مي كنند. 

توجه كنيد كه در شكل يك شيار مركزي بزرگ(سولكوس مركزي) به 

صورت افقي در مغز كشيده شده است. در كل، سيگنال هاي حسي انواع 

مختلف حواس به قسمتي از قشر مخ ختم مي شوند كه بالفاصله در 

خلف اين شيار واقع است. به طور ي كه نيمه قدامي لوب آهيانه مسؤول 

دريافت و تفسير سيگنال هاي حسي پيكري است، ولي نيمه خلفي 

آهيانه مربوط به درجات عالي تر تفسير مي باشد. 

سيگنال هاي بينايي به لوب پس سري و سيگنال هاي شنوايي به لوب گيجگاهي ختم مي شوند. 
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 برعكس، قسمتي از قشر مخ كه در قدام شيار مركزي و نيمه خلفي لوب پيشاني قرار گرفته، قشر حركتي نام دارند و عمدتاً مسئول 

تنظيم انقباضات عضالني و حركات بدن مي باشند. قسمت عمده اي از تنظيم حركتي در پاسخ به سيگنال هاي حسي پيكري انجام 

مي شود كه از قسمت هاي حسي قشر مخ مي آيند. اين سيگنال ها باعث مي شوند كه قشر حركتي در هر لحظه از وضعيت و 

حركت قسمت هاي مختلف بدن آگاه باشد. 

: نواحي مختلف قشر مغز،اعداد نواحي برودمن را نشان مي 6شكل

دهند 

 

 

 

 

 دو منطقه حسي جداگانه واقع در لوب آهيانه قدامي نشان داد ه شده است كه به منطقه 7 حسي پيكري. در شكلII و Iمناطق

 موسوم هستند.  II و منطقه حسي پيكري Iحسي پيكري 

 

: نواحي حسي پيكري اوليه وثانويه در قشر آهيانه 7شكل

 

 

  

علت اين تقسيم بندي اين است كه در اين دو منطقه قسمت هاي مختلف بدن جهت گيري فضايي مشخص و جداگانه دارند. با 

 نام مي برند اغلب منظور همان " قشر حسي پيكري " گسترش و اهميت بيشتري دارد و وقتي از Iوجود اين، منطقه حسي پيكري 

 بالفاصله در خلف شيار مركزي در شكنج پس مركزي قشر مخ انسان واقع شده است(نواحي I است. منطقه حسي پيكري Iمنطقه 

 برودمن). 3، 2، 1

.  Iجهت گيري فضايي سيگنال هاي قسمت هاي مختلف بدن در منطقه حسي پيكري 

 يك مقطع از مغز در سطح شكنج پس مركزي را نشان مي دهد. در اين شكل قسمت هاي مختلف بدن در نواحي جداگانه 8شكل

 نشان داده شده است. توجه كنيد كه هر طرف قشر مخ، اطالعات حسي مربوط به طرف مقابل بدن را دريافت Iمنطقه حسي پيكري 
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مي كند. برخي از مناطق بدن قسمت بزرگي از قشر پيكري را اشغال كرده اند به اين ترتيب كه لب ها بيشترين مقدار و سپس 

صورت و شست در رده هاي بعد هستند، در حالي كه تنه و قسمت هاي تحتاني بدن مناطق نسبتاً كوچكي را به خود اختصاص داده 

اند. اندازه اين نواحي به طور مستقيم با تعداد گيرنده هاي تخصص يافته حسي در مناطق محيطي مربوط در بدن نسبت دارد. براي 

مثال، تعداد زيادي انتهاي عصبي تخصص يافته (گيرنده هاي حسي)كه در لب ها و شست وجود دارد، در حالي كه تنها چند انتهاي 

عصبي در پوست تنه واقع شده است.  

 را به خود اختصاص داده است و قسمت هاي تحتاني بدن در Iتوجه كنيد كه سر نيز قسمت عمد بخش طرفي منطقه حسي پيكري 

سمت مياني قرار گرفته اند. 

 : نقشه مناطق مختلف بدن در كورتكس حسي8شكل 

 

** نواحي از كورتكس كه اطالعات مربوط به نوك انگشتان و لب ها را 

دريافت مي كند وسيع تر است چون در اين مناطق تعداد گيرنده ها بيش تر 

است بنابراين دقت حسي كه توسط نوك انگشتان درك مي شود باالتر از 

ساير نقاط پوست است. 

نورون هاي قشري-حسي-پيكري نيز داراي ميدان گيرنده هستند.ميدان گيرنده اين نورون ها به دنبال تجربه و تمرين و تكرار اندازه  

آن مي تواند تغيير كند. 

اليه هاي قشر حسي پيكري و عملكرد آنها 

 در عمق مغز ادامه پيدا VI در سطح مغز شروع مي شود و به تدريج تا اليه Iقشر مخ حاوي شش اليه نورون است كه از اليه شماره 

 ).همانطور كه انتظار مي رود، نورون هاي هر اليه اعمال مختلفي را انجام مي دهند. برخي از اين اعمال عبارتند از: 9مي كند(شكل

را فعال مي كنند؛ سپس سيگنال ها از اين اليه به سمت سطح قشر و IV- سيگنال هاي حسي ورودي ابتدا اليه نوروني شماره1

اليه هاي عمقي تر گسترده مي شوند. 

 سيگنال هاي منتشر و غير اختصاصي را كه از مراكز تحتاني مغز مي رسد دريافت مي كنند. اين سيگنال ها IIو I - اليه هاي 2

مناطق خاصي را در قشر مخ تسهيل مي كنند. اين سيگنال هاي ورودي عمدتاً سطح كلي تحريك پذيري مناطق مربوط را تنظيم 

مي كنند. 



دكتر اكبر�سيستم عصبيسيستم عصبيف�ز�ولوژ� ف�ز�ولوژ�  دكتر اكبر�-   -  

 

21 
 

: اليه هاي مختلف قشر مغز 9شكل 

 

 آكسونهايي را به قسمت هاي مربوطه از قشر مخ در سمت III و II- نورونهاي اليه هاي 3

) عبور corpus callosumمقابل مغز مي فرستند. اين آكسونها از طريق جسم پينه اي (

 مي كنند.

 آكسون هايي را به مناطق عمقي تر دستگاه عصبي مي VIو V- نورون هاي اليه4

 عموماً بزرگ تر هستند و تا فواصل دورتري نيز مي روند، Vفرستند. آكسون هاي اليه 

نظير عقده هاي قاعده اي، ساقه مغز و نخاع. اين آكسون ها در اين مناطق انتقال سيگنال 

 تعداد زيادي آكسون به تاالموس مي روند و سيگنال VIها را تنظيم مي كنند. از اليه 

هايي را از قشر مخ به تاالموس منتقل مي كنند كه به تحريك سطح تحريكي سيگنال هاي حسي ورودي كمك مي كنند. 

 

تاالموس را مي توان دروازه قشر مغز در نظر گرفت. اين ساختمان اطالعات را به قشر مغز رله كرده و نقش فيلتر را براي تاالموس: 

تاالموس مجموعه اي از هسته هاست . كه به دو دسته جريان اطالعات به قشر مغز ايفا مي نمايد و اين اطالعات را تعديل مي نمايد.

كلي تقسيم مي شوند: 

-هسته هاي اختصاصي :كه ورودي حسي اختصاصي داشته و فيبرهاي خروجي ان منطقه خاص از قشر مخ را فعال مي سازد. مثل 1

هسته هاي شكمي- قاعده اي، هسته هاي زانويي طرفي و مياني و................ 

-هسته هاي غير اختصاصي:شامل گروهي از نورونها كه در نواحي بين تيغه اي تاالموس واقع اند. اين نورونها به تمام ورودي هاي 2

 و نقش حياتي در تنظيم فعاليت الكتريكي حسي پاسخ مي دهندو فعاليت انها باعث فعال شدن منتشر تمام نواحي قشر مي شود.

قشر مغز و تعديل حاالت هوشياري دارا مي باشند. 

:  Dermatomeدرماتوم 
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 درماتومهاي مختلف را نشان مي 10مناطقي از پوست كه توسط فيبرهاي ريشه خلفي يك عصب نخاعي عصب دهي مي شود. شكل 

دهد. البته حاشيه درماتوم ها به وضوحي كه در شكل ديده مي شود نمي باشد بلكه همپوشاني زيادي بين انها وجود دارد. با استفاده 

 از نقشه درماتومي مي توان از اختالالت حسي ايجاد شده در سطح خاصي از بدن به وجود ضايعه در سطح خاصي از نخاع پي برد.  

 

 

 

 

 

 

 

- درماتومها 10شكل 
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حس درد 

بسياري از بيماري هاي بدن باعث درد مي شوند. به عالوه، توانايي تشخيص بيماري ها تا حد زيادي نياز به اطالعات درباره كيفيت 

 هاي مختلف درد دارد. 

 هرگاه هريك از بافت ها تخريب شوند درد ايجاد  مي شود و همين باعث مي شود درد يكي از مكانيسم هاي محافظتي است.

كه فرد براي برطرف كردن محرك درد واكنش مناسب را انجام دهد. حتي فعاليت هاي ساده اي نظير نشستن طوالني بر روي 

برجستگي هاي ايسكيوم مي تواند باعث تخريب بافتي شود زيرا باعث كمبود جريان خون پوستي در نقاط تحت فشار ناشي از وزن 

بدن مي شود. هنگامي كه پوست در نتيجه ايسكمي دردناك مي شود شخص به طور طبيعي و ناخودآگاه تغيير وضعيت مي دهد، 

ولي شخصي كه فاقد حس درد است(مثال پس از آسيب نخاعي) درد را حس نمي كند و بنابراين تغيير حالت نمي دهد. اين حالت 

باعث مي شود كه خيلي زود پوست در نقاط تحت فشار دچارتخريب شود. 

 

درد تند و درد كند –انواع درد و كيفيت آنها 

 ثانيه پس از اعمال محرك دردزا احساس مي 0.1. درد تند درعرض حدود درد كندو درد تند درد به دو نوع اصلي تقسيم مي شود:

 ثانيه يا بيشتر پس از اعمال محرك دردزا احساس مي شود و به كندي طي چند ثانيه يا حتي چند 1شود، در حالي كه درد تند 

دقيقه افزايش مي يابد. مسيرهاي هدايتي اين دو نوع درد متفاوت است و هر يك ازآنها كيفيت هاي خاص خود را دارد. 

. اين نوع درد وقتي احساس مي شود كه يك درد تيز، درد گزشي، درد حاد و درد الكتريكيدرد تند نام هاي ديگري نيز دارد: 

سوزن درسطح پوست فرو برود، پوست به وسيله يك چاقو بريده شود يا وقتي كه پوستي به طور ناگهاني بسوزد. همچنين وقتي كه 

پوست در معرض يك شوك الكتريكي قرار بگيرد، درد تند حس مي شود. درد تيز وتند در بخش هاي عمقي تر بدن حس نمي 

شود. 

اين نوع درد درد سوزشي آهسته، درد مبهم، درد ضربان دار، درد تهوع آور، درد مزمن. درد كند نيز اسامي مختلفي دارد: 

معمال با تخريب بافتي همراه است و مي تواند رنج طوالني مدت و غير قابل تحملي را به وجود آورد. اين درد هم درپوست و هم در 

ساير بافت ها و ارگان هاي عمقي بدن ايجاد مي شود. 
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گيرنده هاي درد ومحرك هاي آنها 

 كليه گيرنده هاي درد در پوست و ساير بافت ها، انتها هاي عصبي آزاد گيرنده هاي درد، انتها هاي عصبي آزاد هستند.

هستند.اين گيرنده ها در اليه هاي سطحي پوست و برخي بافت هاي داخلي خاص، نظير پريوست(ضريع استخوان)، ديواره شريان 

در حفره جمجمه منتشر هستند. تعداد انتها هاي عصبي درد در بسياري از بافت هاي   )tentoriumها، سطح مفصلي و چادرينه (

 مي تواند جمع شود ويك درد مزمن وكند در اكثر اين منتشرعمقي تر بدن بسيار كم است؛ با وجود اين، هر گونه آسيب بافتي 

نواحي ايجاد كند.  

 

 انواع محرك ها مي توانند درد ايجاد كنند. محرك هاي درد حرارتي وشيميايي.، سه نوع محرك گيرنده هاي درد- مكانيكي

در سه گروه مكانيكي، حرارتي و شيميايي طبقه بندي مي شوند.  

در كل محرك هاي حرارتي و مكانيكي درد تند ايجاد مي كنند، در حاليكه درد كند به وسيله هر سه نوع محرك توليد مي شود. 

برادي كينين، سروتونين، هيستامين، يون پتاسيم، اسيدها، استيل برخي از مواد شيميايي كه درد ايجاد مي كنند عبارتند از: 

 حساسيت انتهاهاي آزاد عصبي را افزايش مي دهند Pماده  و  پروستوگالندين ها به عالوه، كولين و آنزيم هاي پروتئوليتيك.

ولي به طور مستقيم آنها را تحريك نمي كنند. مواد شيميايي مخصوصا در ايجاد درد كند ناشي از آسيب بافتي نقش دارند.  

بر خالف اكثر گيرنده هاي حسي بدن، گيرنده هاي درد بسيار كم سازش پيدا مي  طبيعت سازش ناپذير گيرنده هاي درد.

كننديا اصال سازش نمي يابند. در واقع، تحت برخي شرايط ، با تداوم محرك درد، تحريك رشته هاي درد به تدريج بيشتر مي شود. 

) مي گويند. به راحتي مي توان فهميد كه اهميت عدم سازش گيرنده Hyperalgesiaبه افزايش حساسيت گيرنده درد، پردردي (

هاي درد چيست. زيرا اين پديده اجازه مي دهد كه درد، شخص را از وجود يك محرك مخرب بافتي تا زماني كه وجود دارد مطلع 

نگه دارد. 

 هنگامي كه جريان خون يك بافت مسدود مي شود،معموال بافت درعرض چند دقيقه بسيار ايسكمي بافت به عنوان علت درد.

دردناك مي شود.هر چه ميزان متابوليسم بافت بيشتر باشد، درد سريع تر ظاهر مي شود. براي مثل، وقتي كاف(بازوبند) فشارسنج به 

دور قسمت فوقاني بازو بسته شود وتا زمان توقف جريان خون پر شود، انجام تمرينات ورزشي با عضالت ساعد در اين وضعيت مي 

 دقيقه بعد نيز درد ايجاد نمي شود (درحالي كه جريان 3-4 ثانيه درد ايجاد كند. در غياب فعاليت عضالني تا 15-20تواند در عرض 

خون همچنان صفر است). 
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يكي از علل مطرح شده براي ايجاد درد طي ايسكمي عبارتست از تجمع مقادير زياد اسيد الكتيك در بافت كه در اثر متابوليسم بي 

هوازي (متابوليسم بدون اكسيژن) ايجاد مي شود. اين احتمال نيز وجود دارد كه مواد شيميايي نظير برادي كينين و آنزيم هاي 

 پروتئوليتيك در اين بافت ها دراثرتخريب سلولي ايجاد مي شوند و عالوه بر اسيد الكتيك، انتهاهاي عصبي درد را تحريك مي كنند.

 و پايه بسياري از سندروم هاي باليني درد اسپاسم عضالني نيزيكي ازعلل معمول درد استاسپاسم عضالني به عنوان علت درد. 

است. در اين حالت ممكن است قسمتي از درد از تحريك مستقيم گيرنده هاي مكانيكي درد به وسيله اسپاسم عضالني ايجاد شود 

ولي همچنين ممكن است درد از اثرغير مستقيم اسپاسم عضالني در تحت فشار قرار دادن عروق خوني و توليد ايسكمي ايجاد شود. 

همچنين، اسپاسم عضالني، مقدار متابوليسم بافت عضالني را باال مي برد و باعث   مي شود كه ايسكمي باز هم شديدتر شود و 

شرايط مناسب براي توليد مواد شيميايي القاكننده درد فراهم شود. 

 

مسيرهاي دوگانه براي انتقال سيگنال هاي درد به دستگاه عصبي مركزي 

هرچند كه كليه گيرنده هاي درد از انتهاهاي آزاد عصبي تشكيل شده اند، اين انتهاي عصبي دو مسير جداگانه را براي انتقال 

مسير نئواسپينوتاالميك و مسير سيگنال هاي درد به دستگاه عصبي مركزي به كار مي برند. اين مسير ها عبارتند از: 

پالئواسپينوتاالميك. 

 

رشته هاي محيطي درد - رشته هاي تند و كند. 

سيگنال هاي درد تيز وتند به وسيله ي محرك هاي درد مكانيكي يا حرارتي توليد مي شوند. اين سيگنال ها به وسيله اعصاب 

به نخاع منتقل مي شوند. برعكس، سيگنال هاي درد مزمن و  m/sec 30-6 با سرعت RδRAمحيطي از طريق رشته هاي نازك نوع 

كند عمدتا به وسيله محرك هاي درد شيميايي توليد مي شوند ولي گاهي محرك هاي پايدار مكانيكي يا حرارتي نيز مي توانند اين 

 نخاع منتقل مي شوند.  بهm/sec           2-0.5 با سرعت Cسيگنال ها را توليد كنند. اين سيگنال ها به وسيله رشته هاي 

به دليل وجود سيستم دوگانه عصب دهي حس درد، يك محرك دردناك كه به طور ناگهاني عمل مي كند، اغلب دو حس درد ايجاد 

 به مغز منتقل مي شود و يك ثانيه يا بيشتر متعاقب آن يك درد كند RδRAمي كند: يك درد تيز وتند كه به وسيله مسير رشته هاي 

 منتقل مي شود. درد تيز باعث مي شود كه شخص به سرعت خود را از عامل دردزا دور كند. Cكه به وسيله مسير رشته هاي 

بنابراين، اين نوع درد در برانگيختن فرد براي دوري سريع از محرك دردزا نقش بسيار مهمي دارد. درد كند به تدريج با گذشت 
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زمان بيشترمي شود. اين احساس باعث مي شود كه شخص رنج تحمل نا پذيري را از يك درد مداوم تجربه كند و باعث مي شود كه 

فرد در پي برطرف كردن علت درد باشد. 

رشته هاي درد پس از آنكه از طريق ريشه هاي خلفي به نخاع وارد شدند، با نورون هاي شاخ خلفي سيناپس برقرار مي كنند. در 

اين محل مجددا، دو نوع سيستم براي پردازش سيگنال هاي درد در مسير ورود به مغز وجود دارد. 

 

 راه نخاعي تاالموسي جديد و راه راه نخاعي تاالموسي قديمي –مسيرهاي دوگانه در نخاع وساقه مغز 

) راه نخاعي تاالموسي جديد 1سيگنال هاي درد پس از ورود به نخاع، دو مسير را براي ورود به مغز طي مي كنند: 

)Neospinothalamic tract( 2) راه نخاعي تاالموسي قديمي(Paleospinothalamic tract .(

 راه هاي نخاعي تاالموسي جديد براي درد تند.

 شاخ خفي ختم I عمدتا درد حاد حرارتي و درد مكانيكي را منتقل مي كنند. اين رشته ها عمدتا در اليه RδRAرشته هاي سريع نوع 

مي شوند و نورون هاي رده دوم راه نخاعي تاالموسي جديد را تحريك مي كنند. از اين نورون ها رشته هاي بلتد خارج شده 

بالفاصله از رباط قدامي نخاع عبور كرده، به طرف مقابل مي روند و در ستون قدامي طرفي نخاع به سمت مغز باال مي روند (شكل 

11 .(

  

 : نحوه ورود فيبرهاي حسي درد به شاخ خلفي نخاع11شكل 

 

 

 

 

خ 

تعداد كمي از رشته هاي راه نخاعي تاالموسي جديد در ناحيه مشبك ختم راه نخاعي تاالموسي جديد در ساقه مغز تاالموس. 

ساقه مغز ختم مي شوند ولي اكثر اين رشته ها بدون وقفه به تاالموس مي روند و در كمپلكس قاعده شكمي در كنار رشته هاي 

حسي المسه اي مسير ستون خلفي-وار مياني ختم مي شوند. تعداد اندكي از رشته ها نيز به هسته هاي خلفي تاالموس ختم مي 

) 12شوند. از اين نواحي تاالموس، سيگنال ها به ساير نواحي قاعده اي مغز و قشر حسي پيكري منتقل  مي شوند. (شكل 
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 درد تيز و تند در قسمت هاي مختلف بدن بسيار دقيق تر از درد كند توانايي دستگاه عصبي براي محل يابي درد تند در بدن.

و مزمن محل يابي مي شود. با وجود اين، وقتي كه گيرنده هاي درد تحريك شده باشند و  گيرنده هاي المسه اي به طور همزمان با 

 فاصله فاصله نسبت 10cmآنها تحريك نشده باشد، حتي درد تند نيز ممكن است به خوبي محل يابي نشوند.( محل يابي اغلب با 

به ناحيه تحريك انجام مي شود) 

: مسيرهاي درد تند و كند در ساقه مغز 12شكل 

  

– تحريك همزمان گيرنده هاي المسه اي كه سيستم ستون خلفي 

نوارمياني را تحريك مي كنند، باعث مي شود كه محل يابي تقريبا به 

طورقيق انجام شود. 

 عقيده بر اين است كه :RδRAگلوتامات، ناقل عصبي رشته هاي درد 

گلوتامات يك ماده ناقل عصبي است كه در نخاع از انتهاي رشته هاي 

 ترشح مي شود.  RδRAعصبي درد 

 

 مسير نخاعي تاالموسي قديمي يك دستگاه قديمي تراست كه مسير نخاعي-تاالموسي قديمي براي انتقال درد مزمن وكند.

 محيطي منتقل مي كند. در اين مسير رشته هاي محيطي عمدتا در اليه هاي  Cدرد مزمن و كند را عمدتا از طريق رشته هاي 

 شاخ خلفي نخاع ختم مي شوند. سپس با نورونهاي رده دوم سيناپس كرده و در اين محل از آخرين نورون ها آكسون  III  وIIهاي 

هاي بلند خارج مي شوند كه عمدتا به رشته هاي مسير درد تند ملحق شده و به سمت مقابل نخاع مي روند و سپس در مسير 

 قدامي طرفي نخاعي به طرف مغز مي روند.

  مي باشد. C، ماده ناقل عصبي انتهاهاي رشته هاي عصبي نوع Pماده 

مسير نخاعي تاالموسي   ختم زوائد مسير نخاعي تاالموسي قديمي(سيگنال هاي درد مزمن وكند) به ساقه مغز وتاالموس.

قديمي عمدتا به منطقه وسيعي در ساقه مغز ختم مي شود. تنها يك دهم تا يك چهارم از رشته ها، همه مسير را تا رسيدن به 

در بصل النخاع، پل هسته مشبك ) 1تاالموس طي مي كنند. در عوض، اكثر رشته ها در يكي از سه منطقه زير ختم مي شوند:

ناحيه خاكستري دور ) 3 مزانسفال در عمق پايك هاي فوقاني و تحتاني منطقه تكتال) 2مغزي و مزانسفال
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كه در اطراف قنات سيلويوس واقع شده است. به نظر مي رسد كه اين نواحي تحتاني مغز در احساس ) Periaqueductقناتي(

انواع رنج آور درد نقش مهمي داشته باشند، زيرا در حيواناتي كه مغز از باالي سطح مزانسفال قطع شده است تا سيگنال هاي درد به 

مخ نرسند نيز مشاهده مي شود كه وقتي به يكي از قسمت هاي بدن آنها آسيب وارد مي شود، رنج مي برند.  

 برداشت كامل مناطق حسي پيكري قشر مخ توانايي يك حيوان عملكرد ساختار مشبك، تاالموس و قشر مخ در تفسير درد.

براي درك درد را از بين نمي برد. بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه امپالس هاي درد كه به ساختار مشبك ساقه مغز، تاالموس و 

سايرمراكز تحتاني مغز وارد مي شوند، باعث شوند فرد به طور آگاهانه درد را درك كند. البته اين موضوع به اين معنا نيست كه قشر 

مخ در درك درد به طور طبيعي نقش ندارد. با وجود اين، عقيده بر اين است كه قشر مخ در تفسير كيفيت درد نقش مهمي دارد هر 

 چند كه درك درد عمدتا وظيفه مراكز تحتاني است. 

تحريك الكتريكي در نواحي مشبك ساقه مغز و توانايي خاص سيگنال هاي درد در برانگيختن تحريك پذيري كلي مغز. 

هسته هاي بين تيغه اي تاالموس(مناطقي كه رشته هاي درد كند به آن ختم مي شوند)، در افزايش فعاليت عصبي در كل مغز تاثير 

قوي دارد. در واقع، اين دو ناحيه قسمت هاي اصلي دستگاه بيداري مغز هستند. به اين ترتيب مشخص مي شود كه چرا شخصي كه 

دچار درد شديد است تقريبا نمي تواند بخوابد. 

دستگاه سركوب درد (ضد درد) در مغز و نخاع  

درجه واكنش  افراد به درد بسيار متفاوت است . اين پديده تا حدي از توانايي مغز در سركوب سيگنال هاي ورودي درد به دستگاه 

عصبي مركزي به وسيله يك سيستم كنترل درد به نام سيستم ضد 

 نشان داده شده 13درد ناشي مي شود . سيستم ضددرد در شكل 

است . 

: سيستم ضد درد 13شكل 

 

- نواحي 1 اين سيستم از سه جزء اصلي تشكيل شده است : 

خاكستري دور قناتي و نواحي دور بطني مزاسنسفال و قسمت 

فوقاني پل مغزي كه در اطراف قنات سيلويوس قرار گرفته اند. از 

انتهاي اكسوني نورون هاي اين مناطق انكفالين  ازاد مي شود .كه 
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- هسته رافه (هسته سجافي) (يك هسته باريك كه در خط وسط در قسمت تحتاني پل مغزي و قسمت فوقاني بصل 2باعث تحريك 

النخاع واقع شده)مي شوند. از اين هسته ها كه سروتونين ازاد مي كنند، سيگنال هاي رده دوم از طريق ستون خلفي طرفي نخاع 

- اينترنورونهايي ختم مي شوند كه انكفالين ترشح مي كنند. و در شاخ خلفي نخاع قرار دارند. در اين نقطه ، 3پايين مي آيند و به 

سيگنال هاي ضددرد مي توانند قبل از آنكه سيگنال هاي درد به مغز فرستاده شوند آنها را متوقف كنند. در واقع انكفالين ترشح 

شده باعث مهار پيش سيناپسي و يا پس سيناپسي در محل سيناپس بين نورون حسي اوليه و نورون پروجكشن(نورون درجه دوم) 

مي گردد. و به اين ترتيب از انتقال سيگنالهاي درد جلوگيري مي نمايد. 

بنابراين ، سيستم ضددرد مي تواند سيگنال هاي درد را ابتداي ورود به نخاع متوقف كند. در واقع، اين سيستم هم چنين مي تواند 

بسياري از رفلكس هاي موضعي نخاع را كه در اثر سيگنال هاي درد ايجاد مي شود مهار كند ، به خصوص رفلكس هاي پس 

كشيدن .  

 

 اندورفين ها و انكفالين ها  –سيستم مخدرهاي مغزي 

سالها قبل اين موضوع كشف شد كه تزريق مقادير اندك مورفين در هسته هاي دور بطني اطراف بطن سوم يا ناحيه خاكستري دور 

قناتي ساقه مغز، باعث مي شود كه درجه بااليي از بي دردي ايجاد شود. در مطالعات بعدي مشخص شد كه مواد شبه مورفيني 

(عمدتاً مخدرها) نيز در بسياري از نقاط ديگر سيستم ضددرد فعاليت مي كنند (شاخ هاي خلفي نخاع) . به علت آنكه اكثر داروهايي 

كه تحريك پذيري نورون ها را تغيير مي دهند از طريق گيرنده هاي سيناپسي عمل مي كنند ، فرض بر اين بود كه گيرنده هاي 

مورفيني سيستم ضددرد بايد گيرنده برخي مواد ناقل شبه مورفيني كه به طور طبيعي در مغز ترشح مي شوند نيز باشند. بنابراين ، 

مطالعات فراواني در ارتباط با مخدرهاي طبيعي مغز انجام شد. تاكنون چندين ماده شبه مخدر در نقاط مختلف دستگاه عصبي 

كشف شده اند. در ميان اين مواد مهم ترين مواد شبه مخدر ، بتااندورفين ، مت انكفالين ، لوانكفالين و دينورفين هستند.  

بنابراين ، هر چند جزييات ظريف سيستم مخدري مغز شناخته نشده است ، فعال شده سيستم ضددرد به وسيله سيگنال هاي 

عصبي ورودي به ناحيه خاكستري دور قناتي و دور بطن ها و يا سركوب مسيرهاي درد به وسيله داروهاي شبه مخدري ، مي تواند 

تقريباً به طور كامل بسياري از سيگنال هاي درد وارد شده به اعصاب محيطي را سركوب كند.  
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مهار انتقال درد به وسيله تحريك سيگنال هاي حسي المسه اي  

 از گيرنده هاي βΑيكي از وقايع مهم ديگر در زمينه كنترل درد ، كشف اين مطلب بود كه تحريك رشته هاي حسي قطور نوع 

المسه اي محيطي ، مي تواند انتقال سيگنال هاي درد از همان منطقه بدن سركوب كند(تئوري كنترل دروازه اي درد). اين پديده 

). به اين ترتيب كه فيبرهاي قطور حس لمس اينترنورون مهاري 14احتماالً در اثر مهار جانبي موضعي در نخاع رخ مي دهد(شكل 

را كه به وسيله فيبرهاي حس درد مهار شده تحريك ميكنند . اين نورون واسطه اي نورون درجه دوم را -كه سيگنالهاي درد را به 

مراكز باالتر منتقل مي كند- مهار مي كند و به اين ترتيب انتقال سيگنالهاي درد به مراكز باالتر را تضعيف مي كند. به همين علت 

برخي اقدامات ساده نظير مالش پوست در نزديك محل دردناك غالباً در تسكين درد موثر است و احتماالً به همين علت نيز مرهم 

  هستند. هاي ماليدني در تسكين درد موثر

: مكانيسم كنترل دروازه اي درد. در قسمت باالي شكل 14شكل

فقط فيبرهاي درد فعال اند. در قسمت پائين عالوه بر فيبرهاي درد 

فيبرهاي قطور لمس نيز فعال اند. 

 

) Referred painدرد ارجاعي (

غالباً اشخاص درد را در قسمتي از بدن احساس مي كنند كه از بافت 

ايجاد كننده درد بسيار دوراست . اين نوع درد را درد ارجاعي مي 

نامند. براي مثال، درد در يكي از ارگان هاي احشايي به يك ناحيه از سطح بدن ارجاع پيدا مي كند . اطالع داشتن از انواع مختلف 

درد ارجاعي در تشخيص باليني بسيار مهم است ، زيرا در بسياري از 

بيماري هاي احشايي ، درد ارجاعي تنها نشانه باليني است(شكل 

15  . (

 

: محل شايع درد هاي ارجاعي 15شكل 
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، شاخه هاي رشته هاي احشايي درد در 16 مكانيسم احتمالي درد ارجاعي را نشان مي دهد. طبق شكل مكانيسم درد ارجاعي :

 ). هنگامي 2 و 1نخاع با همان نورون هاي رده دوم سيناپس مي كنند كه سيگنال هاي درد را از پوست دريافت مي كنند (نورون 

كه رشته هاي احشايي درد تحريك مي شوند ، سيگنال هاي درد از احشا ، حداقل از طريق يكي از نورون ها منتقل مي شوند و 

شخص احساس مي كند كه حس درد از پوست منشا گرفته است .  

 

 

 

: مكانيسم احتمالي درد ارجاعي 16شكل 

 

 

 

)  Visceral painدرد احشايي (

 اغلب احشا به جز حس درد فاقد ساير گيرنده هاي حسي هستند. تراكم گيرنده هاي درد در احشاء كمتر از پوست مي باشد. هم 

چنين ، درد احشايي با درد سطحي از جنبه هاي مختلف متفاوت است. يكي از مهم ترين تفاوت بين درد سطحي و درد احشايي 

اين است كه تخريب احشا در يك محل مشخص به ندرت درد شديدي به وجود مي آورد. براي مثال، يك جراح مي تواند روده يك 

فرد هوشيار را كامالً به دو نيم برش دهد بدون آنكه درد قابل توجهي براي فرد ايجاد شود. برعكس ، هر محركي كه انتهاهاي عصبي 

را به صورت منتشر در يكي از احشا داخلي تحريك كند ، مي تواند درد شديد به وجود آورد. براي مثال ، ايسكمي ناشي از انسداد 

جريان خون يك منطقه وسيع روده مي تواند تعداد زيادي از رشته هاي درد را به صورت منتشر در يك زمان تحريك كند و درد 

شديدي به وجود آورد.  

علل درد احشايي حقيقي  

هر محركي كه انتهاهاي عصبي درد را به صورت منتشر در يكي از احشا تحريك كند ، مي تواند درد احشايي توليد كند. اين 

محركها عبارتند از : ايسكمي بافت احشايي ، آسيب شيميايي سطح احشا ، اسپاسم عضالت صاف يك ارگان توخالي ، اتساع بيش از 

حد يك ارگان توخالي و كشيدگي بافت همبند اطراف يا درون يكي از احشا. تمام دردهاي احشايي نشات گرفته از حفرات شكم و 

 منتقل مي شوند و بنابراين تنها درد مزمن رنج آور منتقل مي شود.  Cقفسه سينه به وسيله رشته هاي نازك 
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فيزيولوژي سيتم حركتي 

 

همانطور كه در قسمتهاي قبل گفته شده اطالعات حسي در تمام سطوح سيستم عصبي جامعيت پيدا كرده و موجب بروز مقدمه : 

پاسخ هاي حركتي مناسب مي شوند. اين پاسخ ها با رفلكس هاي عضالني نسبتا ساده در نخاع شروع شده، به واسطه ي پاسخ هاي 

باز هم پيچيده تر به سمت ساقه ي مغز گسترش مي يابند و سرانجام به مغز مي رسند كه در آنجا پيچيده ترين پاسخ ها كنترل مي 

شوند. 

بدون وجود مدارهاي حركتي موجود درنخاع، حتي پيچيده ترين دستگاههاي كنترل حركتي  مغز قادر نيستند كوچك ترين حركت 

هدفدار عضالني را ايجاد كنند. به عنوان مثال، هيچ نوع مدار نوروني در مغز وجود ندارد كه بتواند حركات ويژه جلو و عقب پاها كه 

حين راه رفتن ضروري هستند را به وجود آورد، بلكه مدار مربوط به اين حركت در نخاع وجود دارد و مغز تنها سيگنال هاي دستور 

دهنده را به نخاع مي فرستد تا روند راه رفتن را به كار بياندازد. 

با اين وجود نقش مغز را نبايد بي اهميت دانست، چون مغز دستوارتي صادر مي كند كه حركات نخاعي متوالي را كنترل مي كنند. 

به عنوان مثال براي پيشبرد حركات چرخشي، هرگاه كه مورد نياز باشند، براي خم كردن بدن به سمت جلو در جريان شتاب 

گرفتن، براي تغيير حركت از راه به پريدن و به منظور نظارت و كنترل مداوم تعادل. تمام اين اعمال از طريق سينگال هاي 

 مغز انجام مي شوند. اما عالوه بر اين، وجود مدارهاي نوروني نخاع نيز كه هدف اين سيگنال ها مي باشند، "دستوري" و "تحليلي"

ضروري است. 

 

بطور كلي حركات به سه دسته كلي تقسيم ميگردند 

 الگوي هماهنگ غير ارادي از انقباض و شل شدن ماهيچه اي كه بوسيله محركهاي محيطي شروع مي شود. - حركات رفلكسي :1

مثل رفلكس پرش زانو و........ 

 الگوي تكراري و كليشه اي از انقباضات ماهيچه اي است. معموال به يك محرك محيطي براي شروع نياز - حركات ريتميك:2

دارند. مثل خاراندن، جويدن........ 

 شامل انواع حركاتي مي شوند كه ما بطور اگاهانه انجام مي دهيم. -  حركات ارادي:3
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برنامه ريزي حركات رفلكسي و ريتميك در سطح نخاع و ساقه مغز انجام مي گيرد. اما حركات ارادي در سطح قشر انسجام مي 

 اين است كه آنها عموما در پاسخ به محركهاي حسي ايجاد شده و كليشه  رفلكسي و ريتميكاز مهمترين ويژگيهاي حركاتيابند. 

(در پاسخ به يك محرك خاص، يك پاسخ مشخص و ثابت ارائه مي شود). از سوي ديگر بسياري از حركات روزمره ما  اي مي باشند

بصورت ارادي انجام مي شوند. در اين حركات در پاسخ به يك محرك حسي، لزوما يك پاسخ خاص بروز نمي كند و در شرايط 

مختلف ممكن است نوع پاسخ متفاوت باشد. همچنين بسياري از حركات ارادي ما ريشه دروني داشته و بدون هرگونه محرك حسي 

 آغاز مي شوند. قشر مغز سهم مهمي در كنترل حركات ارادي دارا مي باشد.

عمل حركتي توسط انقباض هماهنگ عضالت در اطراف يك يا چند مفصل انجام مي شود. انقباض هماهنگ عضالت به نوبه خود 

وابسته به خروجي هماهنگ و زمانبندي شده نورونهاي حركتي به اين عضالت مي باشد. بطوريكه براي انجام يك حركت ، يك 

عضله و يا گروهي از عضالت منقبض شده و گروهي ديگر مهار مي شوند. فيبرهاي حركتي كه عضالت را عصب دهي مي نمايند از 

 نورونهاي حركتي نخاع و هسته هاي حركتي اعصاب جمجمه اي(مسئول عصب رساني به عضالت سر وصورت) در ساقه مغز 

(lower motor neurons) منشا مي گيرند. خروجي اين نورونها بطور دقيق توسط سيستم هاي حركتي در  CNS كنترل مي

 سازمان يافته اند . در پايين ترين سطح مدارهايي مي باشند كه در (hierarchically) شود. اين سيستم ها بصورت سلسله مراتب 

نخاع قرار دارند. اين مدارها بيشتر در ارتباط با حركات رفلكسي مي باشند. مدارهايي كه در ساقه مغز قرار مي گيرند در سطح باالتر 

كنترل حركات مي باشند. اين مدارها رفلكس هاي نخاعي را بصورت حركات خودكار كه در كنترل وضعيت و حركت دخالت دارند، 

جامعيت بندي مي نمايند. همچنين مدارهاييِ در ساقه مغز مسئول كنترل حركات چشم و سرمي باشند. قشر حركتي مغز باالترين 

سطح از كنترل حركتي را تشكيل مي دهد. مخچه و عقده هاي قاعده اي  نيز ساختمانهاي مرتبط با كنترل حركت مي باشند. اين 

ساختمانها بطور مستقيم در انقباض عضالت نقشي ندارند ولي مدارهاي فيدبكي براي تنظيم فعاليت قشر حركتي و ساقه مغز فراهم 

مي نمايند. مدارهاي مخچه اي درگير زمان بندي و هماهنگي حركات در حال پيشرفت و يادگيري مهارتهاي حركتي مي باشند و 

عقده هاي قاعده اي به همراه بخش هايي از مخچه در طرح ريزي و برنامه ريزي حركات و همچنين انگيزش نقش دارند. هم مخچه 

. و هم عقده هاي قاعده اي براي نگه داري وضعيت و پيشبرد نرم وظريف حركات ضروري مي باشند

 

 بيماريهاي درگير كننده نورونهاي حركتي فوقاني و تختاني از نظر عالئمي كه ايجاد مي كنند با هم متفاوتند: نكته:

بيماري حركتي نورون فوقاني : فلج اسپاستيك،هيپرتوني(افزايش مقاومت در برابر حركات پاسيو) رفلكس كششي تشديد شده، در 

مي باشد ) Diffuse(گيري عضالت بصورت منتشر 
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بيماري حركتي نورون تحتاني: فلج شل، هيپوتوني، عدم وجود رفلكس ها يا تضعيف آنها، اتروفي عضالني، درگيري عضالت بصورت 

) مي باشد Pathchy wayمنطقه اي(

 

نخاع:  

) 17 ناحيه بينابيني تقسيم شود.(شكل   ناحيه شاخ قدامي، شاخ خلفي و3بخش خاكستري نخاع در يك برش مقطعي مي تواند به 

تقريبا تمام سيگنال هاي حسي از طريق ريشه هاي حسي (ريشه هاي خلفي) وارد نخاع مي شوند. پس از ورود به نخاع، هر سيگنال 

) يك انشعاب از آن تقريبا بالفاصله در ماده ي خاكستري نخاع ختم شده و 1حسي به سمت دو مقصد جداگانه سير خواهد كرد:

) شاخه ي ديگر، سيگنال ها را به سطوح باالتر 2موجب بروز رفلكس هاي قطعه اي موضعي و ساير رفلكس هاي موضعي مي شود.

سيستم عصبي در خود نخاع، ساقه مغز و يا حتي كورتكس مغز، منتقل مي كند. 

هر قطعه نخاعي در سطح هر عصب نخاعي در ماده ي خاكستري خود چندين ميليون نورون دارد. اين نورون ها ،جدا از ساير نورون 

) نورون هاي واسطه اي. 2) نورون هاي حركتي قدامي و 1هاي رله كننده ي حسي كه قبال توضيح داده شده، دو نوع هستند:

 نورونهاي حركتي كه فيبر هاي عضالني را عصب دهي مي نمايند در شاخ قدامي نخاع قرار دارند. 

 : برش عرضي از نخاع  17شكل

 

هر نورون حركتي فيبرهاي عضالني درون  يك 

نورونهاي حركتي . عضله را عصب دهي مي نمايند

كه عضالت محوري را عصب دهي مي نمايد در 

نواحي مياني شاخ قدامي قرار مي گيرند، آنهايي 

كه عضالت ابتدايي را كنترل مي نمايند در نواحي 

جانبي تر و آنهايي كه عضالت انتهايي را عصب 

 مي رسانند در جانبي ترين بخش شاخ قدامي قرار مي گيرند.

 درصد بزرگ تر از ساير سلول 100 تا 50در هر قطعه از شاخ قدامي ماده ي خاكستري نخاع، چندين هزار نورون قرار گرفته اند كه 

ها بوده و نورون هاي حركتي قدامي نام دارند. اين سلول ها منشاء فيبرهاي عصبي هستند كه از محل ريشه قدامي، نخاع را ترك 
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كرده و مستقيما عضالت مخطط را عصب دهي خواهند كرد. اين نورون ها دو نوع هستند: نورون هاي حركتي آلفا و نورون هاي 

 حركتي گاما.

 ميكرومتر هستند. اين 14، با قطر متوسطαA اين نورون ها منشاء فيبرهاي عصبي حركتي بزرگ از نوع  : (الفا)αنورونهاي حركتي 

فيبرها پس از ورود به عضله چندين بار شاخه شاخه شده و فيبرهاي قطور عضالت مخطط را عصب دهي مي كنند. تحريك يك 

. ، مي تواند از سه عدد تا چند صد عدد فيبر عضله ي اسكلتي را تحريك كند كه در كل واحد حركتي ناميده مي شوندαفيبر

 در كنار نورون هاي حركتي آلفا كه موجب انقباض فيبرهاي عضالت مخطط مي شوند، نورون هاي ِ (گاما)γنورونهاي حركتي 

حركتي گاما به اندازه ي نصف آنها وجود دارند كه محل آنها در شاخ قدامي نخاع است. اين نورون ها ايمپاليس ها را از طريق 

 ميكرومتر منتقل مي كنند و به سمت فيبرهاي عضالت مخطط كوچك و 5 با قطر متوسط γAفيبرهاي عصبي كوچك تر از نوع

) مي روند. اين فيبرها بخش از دوك عضله را مي سازند كه سبب كنترل itrafusal fibersويژه اي به نام فيبرهاي داخل دوكي (

 پايه عضله مي شوند. "تون"

در شاخ قدامي نخاع در ارتباط نزديك با نورونهاي حركتي، تعداد زيادي اينترنورون كوچك به نام سلولهاي رنشاو سلولهاي رنشاو. 

( renshaw cells)تحريك پذيري تمامي نورونهاي حركتي در اطراف يك مفصل را . اين نورون هاي واسطه اي قرار گرفته اند 

 تنظيم مي نمايند.

 به مجموع يك نورون حركتي، اكسون ان و تمام فيبرهاي عضالني كه توسط ان نورون عصب دهي مي شوند واحد واحد حركتي:

 ) گفته مي شود. دقت عمل عضله با تعداد فيبرهاي عضالني موجود در يك واحد حركتي رابطه عكس دارد.motor unitحركتي (

 

گيرنده هاي حسي عضالت 

كنترل صحيح عملكرد عضله نه تنها به تحريك عضله به وسيله نورون هاي حركتي قدامي نخاع نياز دارد، بلكه همچنين فيدبك 

پيوسته اطالعات حسي از هر يك از عضالت به نخاع نيز مورد نياز است، اين فيدبك ها وضعيت عملكردي عضالت را در هر لحظه 

نشان مي دهند. به اين معنا كه طول عضله، تانسيون لحظه اي آن، و نحوه ي تغيير سريع در طول و تانسيون عضله در چه وضعيتي 

 قرار دارد. براي تامين اين اطالعات، دو نوع گيرنده حسي ويژه به تعداد فراوان در عضالت و تاندون هاي آنها وجود دارد: 

 نام ديگر دوك .: دوك عضالني يك گيرنده حسي كپسول دار كوچك مي باشد كه در داخل بافت عضله قرار دارددوك عضالني

مي باشد و همانطور كه از اين نام پيداست محرك اصلي دوك عضالني، كشش (stretch receptor )  عضالني، گيرنده كششي  

عضله مي باشد. پيام هاي حسي از دوك عضالني، طول عضله و بويژه تغيير در طول عضله را سيگنال مي نمايند. از آنجايي كه 



دكتر اكبر�سيستم عصبيسيستم عصبيف�ز�ولوژ� ف�ز�ولوژ�  دكتر اكبر�-   -  

 

36 
 

تغييرات در طول عضله به ميزان زيادي در ارتباط با تغيير در زاويه مفاصل مرتبط با آن عضله مي باشد، پيامهاي حسي از دوك 

، موقعيت نسبي اعضاء را ارسال مي نمايد. CNS عضالني به 

 اندام وتري- گلژي، نوع ديگر گيرنده كششي در عضالت اسكلتي مي باشد. اين اندام يك گيرنده كپسول دار با اندام وتري- گلژي:

/. مي باشد كه بصورت سري با فيبرهاي عضالني در محل اتصال فيبر هاي عضالني و تاندون قرار mm 1  و قطر mm 1طول حدود 

مي گيرد. بنابراين محرك اصلي اندام گلژي انقباض عضله مي باشد. ايمپالس هاي صادره از اين گيرنده، نيروي انقباض و ميزان 

 ).18تانسيون در عضله را سيگنال مي نمايند و از طريق مداري در نخاع نيروي انقباض را تنظيم مي نمايند(شكل 

 

 : محل قرار گيري دوك عضالني و اندام 18شكل 

وتري گلژي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساده ترين شكل آن در رفلكس كششي بروز مي كند. در اين رفلكس هر عاملي كه سبب كنترل حركتي توسط دوك عضالني. 

 در كلينيك (knee jerk) به نام رفلكس پرش زانو ). اين رفلكس19كشش در عضله شود، منجر به انقباض عضله مي شود( شكل  

 مشاهده مي شود بدنبال ضربه چكش كه موجب كشيدگي عضله و تحريك گيرنده دوك 19 همانطور كه در شكل معروف مي باشد.

 پيام را به سمت نخاع هدايت كرده و در ماده خاكستري نخاع به چند شاخه تقسيم مي شود. α Ⅰعضالني مي شود فيبر حسي 

برخي از شاخه هاي آن بر نورونهاي حركتي آلفا عضله مربوطه و عضالت سينرژيست(همكار) آن ختم مي شوند و انها را تحريك مي 

كنند و موجب انقباض عضله اي مي شوند كه طول آن تغيير كرده بود و برخي ديگر بر يك نورون مهاري كه با نورون حركتي عضله 

 reciprocal )آنتاگونيست سيناپس مهاري مي دهد، ختم مي شوند. اين نوع عصب رساني به نام عصب رساني متقابل 

innervation ).ناميده مي شود   
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 - مدار عصبي رفلكس پرش زانو19شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تماس يك عضو با يك محرك دردزا سبب انقباض عضالت خم كننده (فلكسور) در آن رفلكس هاي پلي سيناپسي در نخاع

عضو و دور شدن آن از محرك مي شود. اين رفلكس به نام رفلكس خم كننده ناميده مي شود. بسته به شدت محرك، الگوي پاسخ 

تغيير مي كند بطوريكه يك محرك دردزاي ضعيف سبب تنها خم شدن و دور شدن خفيف عضو از محرك مي شود و محرك 

دردزاي شديد نه تنها سبب دور شدن عضو از محرك مي شود بلكه منجر به عقب كشيدن قسمتي از بدن و يا حتي كل بدن مي 

  خوانده مي شود. ( withdrawal reflex ) شود. اين الگوي پاسخ، رفلكس عقب كشيدن 

بازوي آوران اين رفلكس ها بوسيله گيرنده هاي حسي به نام آورانهاي رفلكس خم كننده ميانجي مي شود. ايمپالس ها در اين 

آورانها سبب تحريك نورونهاي بينابيني تحريكي شده كه نورونهاي حركتي آلفا عضالت خم كننده را تحريك مي نمايند و با تحريك 

يك اينترنورون مهاري، نورونهاي حركتي عضالت آنتاگونيست راست كننده را مهار مي نمايند. همچنين از طريق اينترنورونها، 

نورونهاي بينابيني ارتباطي تحريك مي شوند كه سبب الگوي مخالف فعاليت در عضو طرف مقابل مي شوند يعني در آن طرف، 

 crossed extensor ) عضالت راست كننده منقبض و خم كننده شل مي شوند. اين الگو به نام رفلكس راست كننده متقاطع

reflex ) اهميت اين رفلكس در اين است كه تعادل حيوان كه بر اثر خم شدن يكي از اعضا متزلزل 20 ناميده مي شود(شكل . (
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شده است بر اثر راست شدن عضو مقابل تثبيت مي شود. همچنين راست شدن عضو مقابل بدور شدن بدن از محرك آسيب رسان 

كمك مي نمايد. 

 )Withdrawal: رفلكس پس كشيدن( 20شكل 
 
 

قطع عرضي نخاع و شوك نخاعي  

اگر نخاع به طور عرضي و ناگهاني در باالي گردن قطع 

شود، تقريباً تمام اعمال آن از جمله رفلكسهاي نخاعي 

بالفاصله تا حد خاموشي كامل سركوب مي شوند؛ اين 

واكنش را شوك نخاعي مي گويند. علت اين امر آن است 

كه فعاليت طبيعي نرونهاي نخاع تا حدود زيادي به 

تحريكات مداوم و تونوسي ناشي از تخليه فيبرهاي عصبي 

وارده به نخاع از مراكز باالتر، به ويژه از راههاي مشبكي 

نخاعي (رتيكولواسپينال)، دهليزي نخاعي 

(وستيبولواسپينال) و قشري نخاعي (كورتيكواسپينال) 

بستگي دارد. نرونهاي نخاع پس از چند ساعت تا چند 

هفته به تدريج تحريك پذيري خود را باز مي يابند. 

 روز به حال تقريباً طبيعي بر مي گردد، اما اين بازگشت 1تحريك پذيري مراكز نخاعي اكثر غيرپريماتها ظرف چند ساعت تا حدود 

در انسان اغلب چند هفته  به طول مي انجامد و گاهي هرگز كامل نمي شود؛ برعكس، گاه بهبود بيش از حد رخ مي دهد و در 

نتيجه برخي از اعمال نخاع يا همه آنها بيش از حد تحريك پذير مي گردند. برخي از اعمال نخاعي كه در جريان شوك نخاعي پس 

) فشار خون شرياني در بدو شوك نخاعي فوراً و به شدت كاهش مي يابد (گاه 1از آن بيشتر تحت تأثير قرار مي گيرند عبارتند از: (

) و اين نشان مي دهد كه فعاليت سمپاتيك تقريباً به صفر مي رسد. قاعدتاً فشار حتي در انسان نيز ظرف mmhg 40 به كمي ِ 

) تمام رفلكسهاي عضالت اسكلتي كه در نخاع انسجام مي يابند در جريان  مراحل اوليه 2چند روز به حال طبيعي برمي گردد. (

 2شوك متوقف مي شوند. بازگشت اين رفلكسها به حال طبيعي در حيوانات پست تر به چند ساعت تا چند روز، و در انسان گاه به 

هفته تا چند ماه وقت نياز دارد. گاهي (هم حيوانات و هم در انسانها) برخي از رفلكسها نهايتاً بيش از حد تحريك پذير مي شوند. 
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اولين رفلكسهايي كه برمي گردند رفلكسهاي كششي هستند و در پي آنها رفلكسهايي به تدريج پيچيده تر به ترتيب باز مي گردند: 

) رفلكسهاي ساكرال كنترل كننده تخليه مثانه و 3رفلكسهاي فلكسور، رفلكسهاي وضعيتي ضد جاذبه، و بقاياي رفلكس گام زدن. (

 كولون در انسان به مدت چند هفته پس از قطع عرضي نخاع سركوب مي شوند، ولي نهايتاً باز مي گردند.

 

ساقه مغز: 

ساقه مغز نيز مانند نخاع مسير عبوري براي مسيرهاي حسي و حركتي بوده و داراي هسته هاي حركتي مي باشد كه عضالت سر و 

صورت را عصب رساني مي نمايند. همچنين داراي مدارهاي حركتي مي باشد كه بويژه در حفظ تعادل و كنترل وضعيت 

(posture) دخالت دارند. سيستم هاي كنترل كننده تعادل، وضعيت بدن را در برابر نيروي جاذبه حفظ مي نمايند و در كنترل 

وضعيت، سيستم هاي حركتي بخش هاي مختلف بدن را نسبت به يكديگر و نسبت به محيط بدون از دست رفتن تعادل، در يك 

موقعيت مطلوب قرار مي دهند. مهمترين مراكز كنترل حركت ساقه مغز شامل تشكيالت مشبك، هسته هاي دهليزي و هسته قرمز 

  ). 21مي باشد. تشكيالت مشبك، هسته مركزي ساقه مغز را تشكيل مي دهند(شكل

 

- مراكز كنترل حركت در ساقه مغز 21شكل 

 

 

 

تشكيالت مشبك اجتماع پيچيده اي از نكته: 

نورونها مي باشد كه بطور منتشر در خوشه هاي 

سلولي در سرتاسر بخشهاي مركزي ساقه مغز 

توزيع شده اند و هسته مركزي ساقه مغز را 

تشكيل مي دهند. اين نورونها در كنترل  اعمال 

مختلفي سهيم مي باشند. برخي در كنترل اعمال 

اتونوميك ( تنظيم ضربان قلب، فشار خون، تنفس و... )، برخي در ادراك و تعديل انتقال حواس ( حس درد ) و برخي ديگر كنترل 

اعمال حركتي را آنجام مي دهند. عملكردي كه بسيار مهم مي باشد سهم آن در كنترل هوشياري، برانگيختگي، خواب و بيداري مي 
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(تشكيالت مشبك دربخش فوقاني پل مغزي و مغز  باشد. در ايجاد و كنترل هوشياري بويژه ناحيه اي در بخشهاي فوقاني تشكيالت

 داراي اهميت مي باشد. آسيب به اين ناحيه و يا قطع ساقه مغز در باالي اين (RAS) مياني) به نام سيستم فعال كننده مشبك 

 ناحيه مي تواند سبب كما شود.

 

. مغز از طريق مسير هاي حركتي نزولي نورونهاي حركتي نخاع را كنترل مي نمايد. اين سيستم هاي حركتي جانبي و مياني

مسيرهاي نزولي در دو گروه مسير هاي جانبي و مياني قرار مي گيرند. مسير هاي جانبي مستقيما بر نورونهاي حركتي و يا نورونهاي 

بينابيني در بخش هاي جانبي شاخ قدامي نخاع ختم مي شوند. اين مسيرها مستقيما نورونهاي حركتي را تحريك كرده و حركات 

ظريف اندام هاي انتهايي را كنترل مي نمايند، را تحت تاثير قرار مي دهند.  مسير هاي مياني در قسمت مياني شاخ قدامي و بر 

 نورونهاي بينابيني گروه مياني ختم مي شوند. بنابراين اين سيستم در كنترل تعادل و وضعيت سهيم مي باشد.

 مي باشد. اين راه بلندترين و يكي از (corticospinal)   سيستم راه قشري- نخاعي.  مهمترين  جزء  اين سيستم جانبي

 مي باشد. نورونهاي منشاء اين راه سلولهاي هرمي بزرگ و كوچك در قشر حركتي، پيش حركتي و حسي- CNSبزرگترين راههاي 

 قشر 3و 2 و 1 از سلولهاي قشر پيش حركتي و بقيه از نواحي 3/1 اكسونهاي اين مسير از قشر حركتي، 3/1پيكري مي باشند.  

حسي- پيكري منشاء مي  گيرند. اكسو نهاي اين مسير در سطح شكمي مدوال تشكيل هرم مدوالري را مي دهند. در پايين ترين 

 فيبرها به سمت مقابل رفته و در ستون جانبي ماده سفيد نخاع نزول مي نمايند. اين 4/3بخش هرم مدوالري در تقاطع مدوالري، 

مسير به نام راه قشري- نخاعي جانبي ناميده شده و در شاخ قدامي نخاع بر نورونهايي كه عضالت انتهايي را كنترل مي نمايند، ختم 

مي شود. بقيه اكسونها در مسير قشري- نخاعي كه در تقاطع پيراميد به طرف مقابل نمي روند، مسير قشري- نخاعي مياني ( يا 

شكمي) را تشكيل مي دهند كه جزو سيستم مياني مي باشد. اين مسير بصورت دو طرفه بر نورونهاي بخش شكمي- مياني ماده 

 خاكستري نخاع كه عضالت محوري را كنترل مي نمايند ختم مي شود.

. هسته قرمز هسته اي در مغز مياني مي باشد.  مي باشد(rubrospinal) مسير ديگر سيستم ، راه قرمزي- نخاعي 

اكسونهاي اين مسير ، در پونز بطرف مقابل رفته و به مسير قشري- نخاعي جانبي در نخاع ملحق مي شوند. در گربه ها و سگ ها 

اين مسير در كنترل عضالت انتهايي كه براي دستكاري اشياء بكار مي رود اهميت زيادي دارد در حاليكه در پريماتها اين اعمال به 

مقدار زيادي بوسيله مسير قشري- نخاعي انجام مي شود. 

. اين سيستم شامل مسير قشري- نخاعي مياني و بيشتر مسير هاي حركتي است كه از ساقه مغز منشاء مي گيرند. سيستم مياني

اين مسيرها به شرح زير مي باشند: 
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: راه دهليزي- نخاعي از هسته هاي دهليزي منشاء گرفته و از همان طرف در نخاع (vestibulospinal) الف- راه دهليزي- نخاعي

نزول مي نمايد. اين مسير نورونهاي حركتي كه عضالت پروگزيمال را عصب دهي مي نمايند، تحريك مي نمايد. عمل اصلي اين 

سيستم كمك به تنظيم هاي وضعيتي در قبال حركات سر مي باشد. 

. سلولهاي منشاء مسير پلي در تشكيالت مشبك پل مغزي قرار گرفته و رفلكس هاي reticulospinal) ب- راه مشبكي- نخاعي

 ضد نيروي جاذبه در همان طرف را تقويت مي كند و در نگه داري يك وضعيت ايستاده سهيم مي باشد. 

. از اليه هاي عمقي بر جستگي هاي فوقاني مغز مياني منشاء مي گيرد. اكسونها در ساقه مغز (tectospinal) ج- راه بامي- نخاعي

بطرف مقابل رفته و بر نورونهاي بينابيني گروه مياني سگمانهاي گردني فوقاني ختم مي شود. اين مسير حركات سر را در پاسخ به 

محركهاي بينايي، شنوايي و حسي- پيكري تنظيم مي نمايد 

 

كنترل قشري حركت 

قشر حركتي مغز الگوهاي حركتي مورد نياز خودرا از طريق فعال كردن، مهار و تعديل مدارهاي حركتي در نخاع و ساقه مغز و در 

برخي موارد كنترل مستقيم نورونهاي حركتي شاخ قدامي نخاع (و معادل هاي آنها در ساقه مغز) به انجام مي رساند. همچنين در 

انجام حركات پيچيده كه يك سري از حركات متوالي را شامل مي شوند، قشر حركتي نقش مهمي در طراحي حركات ايفا مي نمايد. 

و نهايتا، بسياري از اعمال حركتي ما (مثال انواع ورزشها) در اثر تكرار و تمرين آموخته شده و انجام آنها بهبود مي يابد. يادگيري يك 

مهارت حركتي، بخش هاي متنوعي از مغز را درگير مي نمايد كه 

قشر مغز از اجزاء مهم آن مي باشد. 

قشر حركتي در لوب فرونتال در جلوي شيار مركزي واقع شده است . 

اين ناحيه مسئول انجام حركات ارادي مي باشد و مي تواند به دو 

ناحيه حركتي اوليه و پيش حركتي (شامل پيش حركتي و مكمل 

).  22حركتي) تقسيم شود (شكل 

 

پيكري در قشر مخ –- نواحي حركتي و حسي 22شكل 
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ناحيه حركتي اوليه از طريق مسير قشري- نخاعي و قشري- پيازي به مدارهاي حركتي نخاع و ساقه مغز پروژكت نموده و فرمان 

 شروع حركت را ارسال مي نمايد. نواحي پيش حركتي مسئول طرح ريزي و هماهنگي حركات پيچيده مي باشند.

اين نقشه از ناحيه ). 23بر روي قشر حركتي اوليه يك نمايش توپوگرافيك از مناطق مختلف عضالني بدن مي توان ديد(شكل 

مربوط به صورت و دهان در نزديك شيار سيلويوس شروع مي شود؛ تا ناحيه بازو و دست در قسمتهاي وسطي قشر اوليه حركتي؛ تا 

تنه درنزديك لبه باالي مغز؛ و تا نواحي ساق پا و پا در قسمتي از قشر اوليه حركتي كه در عمق شيار طولي است. در واقع بيش از 

نصف قشر اوليه حركتي با كنترل دستها و عضالت تكلم سر و كار دارد(كه كنترل دقيق و ظريف حركات در اين نواحي را امكانپذير 

 ساخته است).

- نمايش عضالت مختلف بدن در قشر حركتي 23شكل 

 

 

 

 

 

. پالستيسيته در قشر حركتي را بطور ساده مي پالستيسيته

توان انعطلف پذيري نورونهاي قشر حركتي در انجام وظايف 

معرفي نمود. اين حالت نه تنها در قشر حركتي بلكه در ديگر 

نواحي قشر مشاهده مي شود و با موارد زير شرح داده مي شود. 

هنگامي كه يك الگوي حركتي (مثال تكان دادن انگشتان با يك ترادف خاص) بطور مكرر تمرين مي شود، نواحي قشر حركتي كه 

در ارتباط با كنترل اين الگوي حركت مي باشند، گسترش مي يابند. از طرف ديگر اگر يك عضو بدليلي قطع شود و يا كمتر مورد 

استفاده قرار گيرد، ناحيه حركتي مربوط به كنترل آن عضو كوچك شده و قشر مربوطه كنترل عمل ديگر اعضا را به عهده مي گيرد. 

درمقابل چنانچه ناحيه قشري مربوط به يك عضو آسيب ببيند، ديگر نواحي قشري كنترل عمل آن عضو را به عهده مي گيرند. 


