جزوه درسی سیستم اعصاب مرکزی
ویژه دانشجویان علوم جانوری گرایش تکوین و بافت شناسی

دکتر سهیال ابراهیمی وسطی کالیی

سازمان بندي بافت عصبي
سيستم عصبي شبكة پيچيده اي از ميليون ها سلول عصبي بوده كه روي هم  3درصد از وزن كل بدن را شامل مي شود.
اين سيستم از مغز ،اعصاب جمجمه اي ،نخاع ،اعصاب نخاعي ،عقده ها ،شبكه هاي انتريك و گيرنده هاي حسي درست
شده است .مغز بخشي از سيستم عصبي است كه در داخل حفره استخوان جمجمه محصور شده وحاوي حدود  011ميليارد
( )0100سلول عصبي است .از قاعده مغز دوازده جفت عصب جمجمه اي خارج گرديده كه هر جفت آنها توسط اعداد رومي
از  Iتا  XIIنامگذاري شده اند .طناب نخاعي در داخل ستون مهره ها قرار گرفته و از طريق سوراخ بزرگ جمجمه به مغز
متصل مي گردد .نخاع حاوي حدود  011ميليون سلول عصبي بوده و سي و يك جفت عصب نخاعي از آن منشاء
مي گيرد كه هركدام به ناحيه خاصي در سمت راست يا چپ بدن مي روند.
هرعصب حاوي اكسون صدها تا هزارها سلول عصبي به همراه بافت پيوندي اطراف آنها و عروق خوني است كه در خارج
مغز يا نخاع قرار گرفته و آنها را به گيرنده هاي حسي ،عضالت و يا غدد ترشحي مربوط مي سازد .بخش هاي كوچكي
از بافت عصبي كه در خارج از مغز و يا نخاع قرار داشته و حاوي اجسام سلولي چند سلول عصبي است معروف به عقده
بوده كه هر كدام از آنها در ارتباط با اعصاب نخاعي و يا جمجمه اي خاصي مي باشند.
در ديواره اندام هاي دستگاه گوارش شبكه هاي گسترده عصبي بنام شبكه هاي انتريك وجود دارد كه درتنظيم
فعاليت هاي حركتي و ترشحي اين اندام ها دخالت دارد .گيرنده هاي حسي از دندريت ها و يا سلول هاي اختصاص
يافته اي درست شده اند كه تغييرات محيط داخلي و يا خارجي بدن را درك كرده و پيام هايي به بخش هاي مربوطه
ارسال مي نمايند .اين گيرنده هاي حسي در داخل پوست ،عضالت ،مفاصل ،اندام هاي داخلي و يا اندام هاي حسي ويژه
مثل چشم وگوش قرار مي گيرند.
سطوح عملي سيستم عصبي
اعمال سيستم عصبي شامل وظايف متعددي نظير دخالت درحفظ هومئوستاز بدن ،ادراك حسي ،فعاليت هاي فكري
مختلف ،تنظيم و انجام حركات ارادي انجام شده توسط عضالت اسكلتي مي باشد .بدن انسان مجموعه اي از ميليون ها
سلول با اعمال مختلف بوده وآنچه موجب مي گردد اين تعداد عظيم سلول ها بصورت هماهنگ عمل نمايند ،عمل منظم
و يكپارچه سيستم عصبي است .بعنوان مثال سيستم عصبي مسئول تنظيم ميزان فعاليت عضله قلبي با مقدار خون مورد
نياز عضالت اسكلتي در شرايط مختلف بدني مي باشد .در كنار سيستم عصبي ،سيستم هورموني نيز در هماهنگي بين
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بخش هاي مختلف بدن نقش مهمي ايفاء مي كند .بطور كلي ميتوان اعمال سيستم عصبي را در سه سطح زير بررسي
نمود:
الف – سطح حسي :گيرنده هاي حسي تغييرات مختلف ايجاد شده در محيط خارجي و يا داخلي بدن نظير تغييرات دمايي،
بويايي ،چشايي ،شنوايي ،فشار خون ،ميزان  pHخون و...را تشخيص داده ،سپس پيام هايي كه در اين گيرنده ها ايجاد
شده از طريق اعصاب نخاعي و يا مغزي به نخاع يا سطوح باالتر در مغز فرستاده مي شوند .اين پيام ها از طريق اعصاب
حسي يا آوران به مراكز تصميم گيرنده ارسال مي گردند.
ب -سطح جامعيت دهنده :در اين سطح از سيستم عصبي اطالعات حسي كه از گيرنده هاي عصبي حسي ارسال
شده اند ،دريافت و تفسيرگرديده تا پاسخ مناسب به تغييرات طراحي و به بخش هاي عمل كننده ارسال گردد .بيشتر
سلول هاي عصبي كه در اين سطح شركت دارند تنها فاصله كوتاهي را بين سلول هاي عصبي نزديك به هم در مغز،
نخاع و يا يك عقده عصبي طي مي كنند از اين جهت به اين سلول هاي عصبي كه اكسونهاي كوتاهي دارند سلول هاي
عصبي واسطه يا اينترنرون مي گويند كه بيشترين تعداد از سلول هاي عصبي را به خود اختصاص مي دهند.
ج -سطح حركتي :در اين سطح تصميمياتي كه توسط سطح جامعيت دهنده گرفته شده است اجرا مي گردد .سلول هاي
عصبي كه حاوي اطالعات الزم جهت انجام پاسخ هستند موسوم به سلول هاي عصبي حركتي يا وابران بوده كه از مغز
وارد نخاع شده و يا اينكه مغز و نخاع را در قالب اعصاب حركتي مغزي يا نخاعي ترك كرده به اندام هاي عمل كننده در
محيط مي روند .از اندام هاي عمل كننده مي توان به فيبرهاي عضالني و يا سلول هاي ترشحي اشاره نمود.
سازمان بندي سيستم عصبي
طبق يك تعريف كلي سيستم عصبي را به دو بخش تقسيم مي كنند(شكل  .)0اول سيستم اعصاب مركزي يا سيستم
اعصاب مركزي كه شامل مغز و نخاع بوده و مسئول پردازش اطالعات حسي ،انجام اعمالي نظير احساسات ،فكر كردن
وحافظه مي باشد .بيشتراعصاب حركتي كه به عضالت اسكلتي و يا غدد ترشحي مي روند از اين بخش منشاء مي گيرند.
دوم سيستم اعصاب محيطي يا  PNSكه شامل گيرنده هاي حسي ،عقده هاي عصبي و اعصاب نخاعي و جمجمه اي به

همراه انشعابات آنها است.

شكل :0تقسيم بندي سيستم عصبي.

سيستم اعصاب محيطي را مي توان به دو قسمت تقسيم نمود :قسمت حسي كه پيام هاي عصبي را به صورت پتانسيل
هاي عمل از گيرنده هاي حسي به سيستم اعصاب مركزي ارسال مي نمايد و بخش حركتي كه پتانسيل هاي عمل را از
سيستم اعصاب مركزي به اندام هاي عمل كننده حمل مي نمايد(شكل  .)2قسمت حركتي دستگاه اعصاب محيطي نيز
به دو بخش تقسيم مي گردد :سيستم اعصاب پيكري 0و سيستم اعصاب خودكار .2اعصاب پيكري پتانسيل هاي عمل را
از سيستم اعصاب مركزي به عضالت اسكلتي هدايت مي نمايند .جسم سلولي اين اعصاب در داخل سيستم اعصاب
مركزي قرار داشته و اكسون آنها از طريق اعصاب نخاعي به عضالت اسكلتي رفته و با آنها ارتباط برقرار مي نمايد .به
محل تماس سلول عصبي با سلول ديگري كه مي تواند يك سلول عصبي ،عضالني و يا ترشحي باشد ،سيناپس مي
گويند .سيناپس بين اعصاب پيكري و عضله اسكلتي موسوم به محل اتصال عصب – عضله بوده و عضالت اسكلتي از
طريق اعصاب پيكري و بصورت ارادي كنترل مي شوند.

1–Somatic Nervous System
2-Atonum Nervous System
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شكل  :2قسمت حسي سيستم اعصاب محيطي( ،)aقسمت حركتي سيستم اعصاب محيطي يا اعصاب محيطي( )bو سيستم اعصاب اتونوم
يا خودكار(.)c

سيستم اعصاب خودكار پتانسيل هاي عمل را از سيستم اعصاب مركزي به عضالت صاف .عضله قلبي و برخي از غدد
هدايت نموده وكنترل غير ارادي اين بخش ها را بر عهده دارند .دو گروه سلول عصبي در سيستم اعصاب خودكار وجود
دارند .گروه اول موسوم به فيبرهاي پيش عقده اي بوده كه جسم سلولي آنها داخل سيستم اعصاب مركزي قرار داشته و
اكسون هاي آنها وارد عقده هاي خودكار مي گردد .در داخل اين عقده ها جسم سلولي گروه دوم سلول هاي عصبي يا
فيبرهاي پس عقده اي قرار گرفته كه اكسون آنها پس از ترك عقده به اندام هاي اجرايي مي رود .سيستم عصبي خودكار
خود شامل بخش هاي سمپاتيكي ،پاراسمپاتيكي و انتريك است .بطور كلي سيستم سمپاتيكي بدن را جهت انجام فعاليت
هاي فيزيكي آماده ساخته وسيستم پاراسمپاتيك اعمال نباتي نظير هضم غذا و تخليه مثانه را كنترل مي نمايد .سيستم
انتريك حاوي حدود  011ميليون سلول عصبي است كه در كل طول لوله گوارش گسترده شده اند .اين سيستم عصبي
بدون دخالت سيستم اعصاب مركزي قادر به كنترل تمامي اعمال دستگاه گوارش بوده ولي چون در ساختار آن گروهي
از اعصاب سمپاتيكي شركت دارند ،آن را جزئي از سيستم اعصاب خودكار محسوب مي نمايند.
سلول هاي دستگاه عصبي
دستگاه عصبي از دو نوع سلول اصلي درست شده است كه عبارتند از سلول هاي عصبي و سلول هاي غير عصبي.
سلول هاي عصبي قادر به دريافت تحريكات و توليد و هدايت پتانسيل هاي عمل بوده در حاليكه سلول هاي غير عصبي

يا نوروگليا ها يا به اختصار سلول هاي گليا از سلول هاي عصبي حفاظت و حمايت مي كنند.
اغلب هر سلول عصبي از يك جسم سلولي و دو گروه زائده به نام دندريت و اكسون درست شده است(شكل.)3
دندريت ها انشعابات متعدد كوتاهي هستند كه از جسم سلولي منشاء
گرفته و در سطح اكثر آنها برجستگي هاي كوچكي بنام خارهاي
دندريتي وجود دارد كه مكان سيناپس بين اكسون ساير سلول هاي
عصبي با دندريت ها است .دندريت ها بخش ورودي سلول عصبي بوده
كه اطالعات را به جسم سلولي هدايت مي كنند .جسم سلولي حاوي
يك هسته نسبتاً بزرگ مركزي بوده كه توسط سيتوپالسم احاطه شده
است .در داخل سيتوپالسم اندامك هايي نظير ليزوزوم ،ميتوكندري و
دستگاه گلژي وجود دارد .همچنين دستجاتي از شبكه آندوپالسميك
خشن موسوم به اجسام نيسل نيز درجسم سلولي وجود داشته كه مكان
ساخت پروتئين مي باشند .اسكلت سلولي از نوروفيبريل ها (دستجاتي از
فيالمنت هاي حدواسط) و ميكروتوبول ها درست شده است .نوروفيبريل
ها موجب حفظ شكل و ساختار سلول عصبي گرديده و ميكروتوبول ها
مسيرهايي براي حركت مواد بين جسم سلولي و اكسون ايجاد مي كنند.
اكسون زائده طويلي است كه پتانسيل هاي عمل را از جسم سلولي به

شكل  :3ساختار نرون.

سمت سلول عصبي ديگر يا سلول عضالني و يا يك سلول هاي ترشحي هدايت مي كند .در اغلب سلول هاي عصبي،
اكسون در محل متسع مخروطي شكلي معروف به ناف اكسون 0به جسم سلولي متصل مي گردد .بخش ابتدايي اكسون
موسوم به قطعه ابتدايي 2است .معموال پتانسيل هاي عمل از محلي موسوم به ناحيه آتش 3كه بين ناف اكسون و قطعه
ابتدايي قرار دارد شروع گرديده و سپس در طول اكسون هدايت مي شوند .اگرچه در سلول هاي عصبي مختلف طول
اكسون بسيار متغير بوده و از چند ميلي متر تا بيش از يك متر امتداد دارد ولي قطر اكسون در تمام طول آن ثابت

1-Axon Hillock
2-Initial Segment
3-Trigger Zone
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مي ماند .سيتوپالسم اكسون يا اكسوپالسم حاوي ميتوكندري ،ميكروتوبول و نوروفيبريل بوده كه توسط غشاء پالسمايي
يا اكسولما احاطه مي گردد .به دليل عدم وجود شبكه آندوپالسميك در داخل اكسون امكان ساخت پروتئين در اين بخش
سلول عصبي وجود نداشته و ساخت پروتئين محدود به جسم سلولي مي گردد .اكسون و شاخه هاي جانبي آن به تعداد
زيادي انشعابات ظريفتر بنام پايانه هاي پيش سيناپسي تقسيم مي شوند .در اين پايانه ها تعداد زيادي وزيكول سيناپسي
وجود دارد كه حاوي مولكول هاي ميانجي عصبي مي باشند .در داخل نرون پروتئين هاي مرتبط با ميكروتوبول وجود
داشته كه احتماال در سازماندهي سلولي دخالت دارند .از ميان اين پروتئين ها مي توان به پروتئين هايي با وزن مولكولي
باال و مرتبط با ميكروتوبول ها نظير

MAP-1

و  MAP-2و پروتئين

tau

با وزن مولكولي پايين اشاره نمود .پروتئين

 MAP-2فقط در داخل جسم سلولي و دندريت يافت شده در حاليكه فرم دفسفريله پروتئين  tauفقط در آكسون ديده مي
شود .مهار بيان ژن پروتئين  tauدر نرون ها در داخل محيط كشت بدون اينكه تغييري در روند تشكيل دندريت دهد مانع
تشكيل آكسون مي گردد.
مكانيسم هاي انتقال اكسوني مسئول جابجايي مواد و اندامك ها بين جسم سلولي واكسون هستند .بعنوان مثال
پروتئين ها ،اندامك هايي نظير ميتوكندري و وزيكول ها از جسم سلولي به پايانه هاي اكسوني رفته و بر عكس
اندامك هاي آسيب ديده و موادي كه با روش آندوسيتوز در پايانه هاي اكسوني وارد پايانه شده اند به جسم سلولي فرستاده
شده ،درآنجا مصرف گرديده و يا تخريب مي گردند .اگرچه حركت مواد بين اكسون و جسم سلولي براي عمل طبيعي
سلول عصبي الزامي است اما گاهي سبب انتقال برخي از سموم و يا ميكروب ها از محيط به سيستم اعصاب مركزي نيز
مي گردد .بعنوان مثال سم توليد شده توسط باكتري كلستريديوم تتاني(مولد بيماري كزاز) توسط همين سيستم انتقالي از
طريق پايانه هاي اكسوني موجود در پوست آسيب ديده به سيستم اعصاب مركزي انتقال يافته و سبب تخريب عمل
سلول هاي عصبي حركتي شده و بهمين علت انقباضات اسپاستيك مداوم و دردناكي ايجاد مي گردد .در موارد شديد
بعلت فلج عضالت تنفسي فرد دچار ايست تنفسي شده و مي ميرد.
در جدول  0ويژگي انواع مختلف جريان هاي آكسوپالسمي نشان داده شده است .انتقال سریع آکسوپالسميک
مسئول انتقال وزيكول هايي با مركز متراكم است .اين وزيكول ها حاوي پروتئين يا پپتيدهاي ترشحي هستند كه در
شبكه آندوپالسميك خشن و دستگاه گلژي موجود در جسم سلولي ساخته شده و از طريق ميكروتوبول ها به سمت

پايانه هاي پيش سيناپسي فرستاده مي شوند .وزيكول هاي حاوي پروتئين به كمك پروتئين حركتي كاينزين در طول
ميكروتوبول حركت مي كنند .كاينزين داراي فعاليت

ATPase

بوده و با سرعت

m/day

 0به سمت انتهاي مثبت

ميكروتوبول حركت كرده و از جسم سلولي دور مي شود(شكل .)4ميتوكندري ها نيز به همين روش به پايانه هاي آكسوني
انتقال مي يابند.
جدول  :0خصوصيات انتقال آكسوني.

آكسون ها به كمك پروتئين حركتي ديگري موسوم به داينئين مواد را از پايانه هاي آكسوني به سمت جسم سلولي
مي فرستند .در اين نوع انتقال سریع رو به عقب یا رتروگراد پروتئين داينئين نيز نوعي  ATPaseبوده كه هميشه
به سمت جسم سلولي حركت مي كند(شكل  .)4عدم توليد  ATPمنجر به تخريب حركت آكسوپالسمي در هر دو جهت
مي شود .پروتئين هاي اسكلت سلولي نظير نوروفيالمنت ها و زيرواحدهاي ميكروتوبول ها و پروتئين هاي محلول نظير
آنزيم ها با سرعت  0-5 mm/dayبه كمك حرکت آهسته آکسوپالسميک به سمت پايانه هاي آكسوني ارسال
مي شوند.
انواع سلول هاي عصبي
بر اساس خصوصيات ساختماني و عملي ،سلول هاي عصبي را به گروه هاي مختلفي تقسيم مي نمايند .از نظر ساختماني
و بر اساس تعداد انشعاباتي كه از جسم سلولي خارج مي گردد سه گروه سلول عصبي وجود دارد(شكل  .)5گروه اول يا
سلول هاي عصبي چند قطبي حاوي يك اكسون و چندين دندريت مي باشند .اغلب سلول هاي عصبي موجود در مغز و
نخاع جزء اين گروه قرارمي گيرند .گروه دوم يا سلول هاي عصبي دو قطبي تنها داراي دو انشعاب بوده كه معموالً از دو
نقطه مقابل هم از جسم سلولي خارج مي گردند .در اين نوع اخير از سلول هاي عصبي دندريت زائده اي است كه جهت
دريافت محرك اختصاص يافته و اكسون پتانسيل هاي عمل را از جسم سلولي به سيستم اعصاب مركزي انتقال
مي دهد .اين سلول هاي دوقطبي را در در گوش داخلي ،شبكيه چشم ،و سطح بويايي مغز مي توان يافت .گروه سوم يا
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سلول هاي عصبي تك قطبي تنها حاوي يك انشعاب هستند ولي اين انشعاب در فاصله كوتاهي پس از خروج از جسم
سلولي دوشاخه مي شود .از لحاظ خصوصيات ساختماني وعملي هردو شاخه مشابه اكسون بوده و قادر به انتقال پتانسيل
عمل هستند .ولي بر اساس نوع عملي كه انجام مي دهند نامگذاري هاي متفاوتي دارند :شاخه اي كه از جسم سلولي به

طرف محيط رفته و پتانسيل هاي عمل را به جسم سلولي انتقال مي دهد ،دندريت و شاخه اي كه پتانسيل هاي عمل را
از جسم سلولي به سيستم اعصاب مركزي ارسال مي كند اكسون ناميده مي شود .پايانه هاي اكسوني درشاخه
محيطي(دندريت) بعنوان گيرنده هاي حسي عمل مي نمايند .جسم سلولي سلول هاي عصبي تك قطبي در عقده ريشه
پشتي نخاع وجود دارد.

شكل  :4حركات آكسوپالسميك.

بعضي از سلول هاي عصبي براساس نام بافت شناسي كه براي اولين بار موفق به كشف آنها گرديده نامگذاري شده اند،
مثل سلول هاي پوركنژ درمخچه و يا سلول هاي رنشاو در نخاع .جسم سلولي گروهي از سلول عصبي در قشر مغز هرمي
شكل بوده و به همين خاطر به آنها سلول هاي هرمي يا پيراميدال مي گويند.
گاهي سلول هاي عصبي را بر اساس عملي كه برعهده دارند تقسيم مي كنند .در اين تقسيم بندي جهت هدايت پتانسيل
عمل بعنوان مالك تفاوت در نظر گرفته مي شود .سلول هاي عصبي حسي يا آوران ،پتانسيل هاي عمل را ازمحيط به
سيستم اعصاب مركزي هدايت كرده و سلول هاي حركتي يا وابران پتانسيل هاي عمل را از سيستم اعصاب مركزي به
اندام هاي اجرايي مي برند .سلول هاي عصبي واسطه يا ارتباطي پتانسيل هاي عمل را از يك سلول عصبي به سلول
عصبي ديگري در داخل سيستم اعصاب مركزي هدايت مي كنند .معموال سلول هاي عصبي واسطه آكسون هاي كوتاهي
داشته و به صورت موضعي در يك ناحيه خاص مغزي قرار مي گيرند مثل نرون گلژي نوع  IIكه يك نرون مهاري قشر
مغز است.
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شكل  :5انواع مختلف نرون ها بر اساس ساختار سلولي.

سلول هاي نوروگليا
بيشتر از نصف وزن مغز توسط سلول هاي غير عصبي يا نوروگليا توليد مي شود .اين سلول ها قادر به توليد و هدايت
پتانسيل هاي عمل نبوده و قدرت تقسيم و تكثير خود را حتي پس از بلوغ سيستم عصبي حفظ مي كند. .هرگاه بافت

عصبي دچار آسيب گردد فضاهايي كه قبالً توسط سلول هاي عصبي پر شده بودند توسط نوروگليا هاي جديد جايگزين
مي شوند .گاهي نوروگليا ها سرطاني شده وتومورهايي بنام گليوماس 0ايجاد مي كنند كه اكثراً بدخيم بوده و رشد سريعي
دارند .نوروگلياها در اعمالي نظير حفاظت از سلول هاي عصبي ،بلع موادبيگانه ،توليد مايع مغزي – نخاعي و تشكيل
غالف ميلين اطراف اكسون ها دخالت دارند.
بر اساس خصوصيات ساختماني و عملي شش نوع سلول نوروگليا قابل تشخيص هستند كه عبارتند از آستروسيت ها،
اوليگودندروسيت ها ،ميكروگليا ها و سلول هاي اپانديمال در داخل سيستم اعصاب مركزي و سلول هاي شوان و اقماري
كه تنها در دستگاه اعصاب محيطي وجود دارند .آستروسيت سلول ستاره اي شكلي بوده كه زوائد ستيوپالسمي وسيع آن
سطح خارجي عروق خوني و سلول هاي عصبي را مي پوشاند(شكل .)6براي حفظ سالمت سلول هاي عصبي در مغز بايد
محيط اطراف آنها تركيبي نسبتاً ثابت داشته باشد .به همين منظور محدوديت هاي جهت ورود و خروج مواد از خون به
داخل مايع ميان بافتي مغز و بالعكس بوجود آمده است .بعبارت ديگر نوعي سد خوني – مغزي 2وجود دارد كه به صورت
كنترل شده به مواد غذايي اجازه عبور به داخل بافت مغز را داده و همچنين اجازه مي دهد تا مواد زائد موجود در مايع
ميان بافتي مغز را ترك كرده و وارد خون شوند ولي از ورود سموم داخل خون به مغز جلوگيري مي كند .وجود سد خوني
 مغزي كمك مي كند تا حتي در حضور نوسانات شديد تركيب خون بعلت ثابت ماندن تركيب مايع ميان بافتي ،عملكردطبيعي مغز حفظ گردد .در ايجاد سد خوني  -مغزي چند عامل دخالت دارند .سلول هاي آندوتليال مويرگ هاي مغزي
توسط اتصاالت محكم به يكديگر متصل گرديده ،طوريكه فضاي بين آنها به حداقل مي رسد .اين ساختار مويرگي همراه
با سلول هاي آستروسيت سد خوني  -مغزي را تشكيل مي دهند .عالوه بر دخالت در تشكيل سدخوني – مغزي،
آستروسيت ها با دخالت در باز جذب يون ها و ميانجي هاي عصبي كه در طي چرخه هاي پتانسيل عمل از سلول هاي
عصبي در داخل سيستم اعصاب مركزي آزاد مي شوند ،نيز به حفظ تركيب شيميايي مايع ميان بافتي كمك مي كنند .در
داخل سلول هاي آستروسيت اسكلت سلولي قوي متشكل از ميكروفيالمنت ها وجود دارد كه به اين سلول ها اجازه
مي دهد تا داربستي محكم جهت حمايت از عروق و سلول هاي عصبي ايجاد كند.
سلول اپانديمال يكي ديگر از نوروگلياهاي موجود در سيستم اعصاب مركزي بوده كه سطح داخلي حفرات مغز وكانال
مركزي نخاع را مي پوشاند .برخي از اين سلول ها همراه با عروق خوني در تشكيل شبكه كوروئيدي و توليد مايع مغزي
1-Gliomas
2 -Blood - Brain - Barrier
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نخاعي 0يا  CSFدخالت دارند .ميكروگليا نوعي سلول بيگانهخوار در سيستم اعصاب مركزي بوده كه قادر به خوردن بافت
نكروزه شده و ميكروارگانسيمهايي است كه وارد سيستم اعصاب مركزي مي شوند .اين سلول متحرك بوده ودر پاسخ
هاي التهابي فعال مي گردد .هرگاه ناحيه اي از مغز دچار آسيب ،عفونت و يا سكته شود ميكروگلياها به آن منطقه مهاجرت
نموده و در پاكسازي آن دخالت مي نمايند .اوليگودندروسيت ها نوعي ديگراز سلول هاي نوروگليا بوده كه انشعابات
سيتوپالسمي آن بخش هايي از اكسون را احاطه نموده و در تشكيل غالف ميلين درسيستم اعصاب مركزي دخالت دارد.
هر سلول اوليگودندروسيت در ايجاد غالف ميلين در اطراف بخش هايي از چندين اكسون دخالت دارد .سلول شوان نوعي
نوروگليا بوده كه تنها در دستگاه اعصاب محيطي يافت شده و مشابه با اوليگودندروسيت هاي مركزي در تشكيل غالف
ميلين اكسون ها دخالت دارد .البته هر سلول شوان تنها بخشي از يك اكسون را در سيستم اعصاب محيطي ميلين دار
مي كند(شكل .)6
اكسون بسياري از سلول هاي عصبي هم درسيستم اعصاب مركزي و هم در سيستم اعصاب محيطي توسط پوششي چند
اليه از جنس چربي و پروتئين موسوم به غالف ميلين احاطه شده است .بعلت وجود مقادير زياد چربي در اين پوشش
عايقي الكتريكي سفيد رنگي در اطراف اكسون ايجاد گرديده كه سبب افزايش سرعت هدايت پتانسيل هاي عمل در
اكسون ها مي گردد .به سلول هاي عصبي كه اكسون آنها داراي ميلين باشد سلول هاي عصبي ميلين دار و به آنهايي
كه فاقد ميلين هستند سلول هاي عصبي بدون ميلين مي گويند .سطح خارجي اكسون سلول هاي عصبي بدون ميلين
توسط پوششي ظريف از غشاء پالسمايي سلول هاي نوروگليا پوشيده شده است(شكل  .)6در داخل دستگاه اعصاب
محيطي هر سلول شوان چندين بار به دور قطعه اي از اكسون به طول تقريبي يك ميلي متر پيچ خورده و بنابراين چندين
اليه از جنس غشاء پالسمايي دور اكسون قرار گرفته و بخش داخلي تر غالف ميلين را مي سازد .هسته و بخش عمده
سيتوپالسم سلول شوان نيز خارجي ترين اليه در غالف ميلين را تشكيل مي دهند كه به آن نورولما مي گويند .نورولما
فقط در اطراف اكسون هاي موجود در دستگاه اعصاب محيطي وجود داشته و احتماال در ترميم اكسون هاي صدمه ديده
در سيستم اعصاب محيطي دخالت دارد .اطراف اكسون سلول هاي عصبي موجود در سيستم اعصاب مركزي نورولما وجود
ندارد .به همين دليل اگر سلول هاي عصبي موجود در سيستم اعصاب مركزي آسيب ببينند به ندرت مجدداً رشد مي كنند.

1 – Cerebros pinal fluid

در طول اكسون ،غالف ميلين در چندين نقطه موسوم به گره رانويه گسيخته مي شود .در محل گره هاي رانويه اكسون
فاقد پوشش ميليني مي باشد .هر سلول شوان فاصله بين دو گره رانويه را در اكسون ميلين دار مي كند .در سيستم عصبي
مركزي به جاي سلول هاي شوان اوليگودندروسيت ها در ميلين دارشدن اكسون ها دخالت دارند.

شكل  :6ميلين دار شدن اعصاب محيطي توسط سلول شوان.

تشكيل ميلين در دستگاه عصبي از زمان جنيني آغاز و تا بلوغ ادامه دارد .در برخي از بيماري ها مثل مولتيپل اسكلروزيس
و تاي ساك غالف ميلين دچار اختالل مي شود .مولتيپل اسكلروزيس )MS( 0نوعي بيماري خودايمني بوده كه در طي
آن بصورت پيشرونده غالف ميلين سلول هاي عصبي در سيستم اعصاب مركزي تخريب مي گردد .معموال اين بيماري
بين سنين  21تا  41سالگي شروع شده و در خانم ها شايع تر است .اگرچه علت اين بيماري مشخص نيست ولي عوامل
ارثي و مواجهه با فاكتورهاي محيطي نظير آلودگي به ويروس هرپس در ابتالي به آن دخالت دارد .اين بيماري معموال با
احساس ضعف عضالني و حاالت غيرطبيعي مثل دوبيني آغاز شده و بتدريج تمامي اعمال فرد كند گرديده و دچار اختالل
مي شود .در حال حاضر درمان قطعي براي اين بيماري وجود ندارد.
معموالً در مطالعه مقاطع عرضي مغز يا نخاع دو بخش سفيد و خاكستري رنگ از يكديگر قابل تمايز هستند .ماده سفيد
حاوي اكسون ميلين دار سلول هاي عصبي بوده و ماده خاكستري حاوي اجسام سلولي ،دندريت ها ،اكسون هاي بدون
ميلين ،پايانه هاي اكسوني و سلول هاي نوروگليا مي باشد .در داخل نخاع ماده خاكستري در بخش مركزي قرار گرفته و

1-Multiple Sclorosis
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توسط ماده سفيد احاطه مي شود اما در داخل مغز ماده خاكستري ،خارجي ترين سطح مغز را تشكيل داده و در زير آن
ماده سفيد ديده مي شود(شكل .)7

شكل  :7توزيع ماده سفيد و خاكستري در سيستم اعصاب مركزي.

درعمق ماده سفيد مغز نقاط خاكستري رنگي موسوم به هسته 0ديده مي شود كه محل تجمع اجسام سلولي و دندريت
سلول هاي عصبي درداخل مغز است .اكسون هايي كه در تشكيل ماده سفيد در سيستم اعصاب مركزي دخالت دارند
گاهي در يك مسير كنار هم قرار گرفته وتنه عصبي 2را مي سازند .الياف عصبي موجود در يك تنه عصبي پتانسيل هاي
عمل را از يك سطح به سطح ديگر مي برند .در واقع تنه عصبي معادل عصب در دستگاه اعصاب محيطي مي باشد.
آخرين نوع نوروگلياها كه تنها در دستگاه اعصاب محيطي يافت مي گردد معروف به سلول هاي اقماري 3بوده كه اطراف
جسم سلولي را در عقده هاي عصبي موجود در سيستم اعصاب خودكار احاطه نموده و موادغذايي الزم براي جسم سلولي
سلول هاي عصبي موجود در عقده را فراهم مي سازد.
الكتروفيزیولوژي سلول هاي عصبي
مشابه با سلول هاي عضالني ،سلول هاي عصبي نيز تحريك پذير بوده و در پاسخ به انواع محرك ها قادرند پتانسيل
عمل توليد نمايند .اين پتانسيل هاي عمل توليد شده اطالعات را از يك بخش بدن به بخش ديگر انتقال مي دهند.

1-Nuclus
2-Nerve Tract
3-Satellite Cell

بعنوان مثال محرك هايي نظير نور و صدا در چشم و گوش موجب ايجاد پتانسيل هاي عمل شده ،سپس اين
پتانسيل هاي عمل يا ايمپالس هاي عصبي از اين سلول ها به طرف مغز و نخاع هدايت گرديده تا در مراكز مربوطه سبب
ايجاد احساس بينايي و شنوايي گردند .گاهي شدت محرك به اندازه كافي قوي نيست تا بتواند پتانسيل عمل ايجاد كند
ولي سبب تحريك نسبي سلول گرديده و پتانسيل هاي درجه بندي شده 0توليد مي شوند كه برخالف پتانسيل عمل تنها
در فاصله كوتاهي منتشر شده و با دور شدن از محل تحريك دامنه آن ها كاهش مي يابد .توليد هر دو نوع پتانسيل
نامبرده شده وابسته به خصوصيات غشايي سلول هاي تحريك پذير مي باشد.
مشابه با ساير سلول هاي بدن ،غشاء سلول هاي عصبي نيز داراي خاصيت نفوذ پذيري انتخابي بوده و تنها به برخي از
مواد اجازه عبور مي دهد .بنابراين غلظت مواد در دو سوي غشاء يكسان نيست(شكل .)8

شكل  :8توزيع نامتقارن بارها در دو طرف غشا پالسمايي.

از آنجا كه مولكول هاي پروتئيني در دو اليه چربي غشاء حل نشده و اندازه بزرگي دارند ،اين مولكول ها در داخل سلول
باقي مي مانند .چون در سطح خارجي پروتئين ها بارهاي منفي وجود دارد به آنها آنيون هاي پروتئيني نيز گفته مي شود
كه مسئول ايجاد بار منفي در سطح داخلي غشاء مي باشند .در مقابل يون هاي كلر توسط آنيون هاي پروتئيني و ساير
يون هاي منفي داخل سلول دفع شده و از طريق كانال هاي كلري موجود در غشاء سلول به خارج آن انتشار يافته و در
داخل مايع خارجي سلولي تجمع مي يابند .يون ها از ميان دواليه چربي غشاء عبور نمي كنند .به همين دليل كانال هاي
پروتئيني براي عبورآنها به داخل و يا خارج سلول در غشاء سلول تعبيه شده اند .در غشاء سلول عصبي دو نوع كانال يوني
وجود دارد .گروهي از كانال ها موسوم به كانال هاي نشتي يا غيردريچه دار هميشه باز بوده و مسئول تعيين ميزان
1-Graded potential
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نفوذ پذيري غشاء به يون ها در هنگام استراحت هستند .اين كانال ها كامالً اختصاصي عمل مي كنند طوري كه
كانال هاي نشتي پتاسيم تنها به يون هاي پتاسيم وكانال هاي نشتي كلر تنها به يون هاي كلر اجازه عبور مي دهند.
هرچه تعداد كانال هاي نشتي يك يون در داخل غشاء بيشتر باشد نفوذ پذيري غشاء نسبت به آن يون بيشتر است .در
زمان استراحت تعداد كانال هاي نشتي پتاسيم وكلر در مقايسه با كانال هاي نشتي سديم بيشتر بوده و در نتيجه
نفوذ پذيري غشاء سلول عصبي نسبت به اين دو يون بيشتر از سديم است.
گروه ديگر كانال هاي يوني معروف به كانال هاي دريچه دار بوده كه در پاسخ به تحريكاتي خاص باز يا بسته مي شوند.
بعنوان مثال كانال هاي دريچه دار ليگاندي بدنبال اتصال يك ليگاند خاص باز يا بسته مي شوند مثل كانال هاي
دريچه دار ليگاندي موجود در محل تماس عصب – عضله كه در پاسخ به اتصال استيل كولين باز شده و به يون هاي
سديم وكلسيم اجازه ورود به داخل سلول عصبي را مي دهند .گروه ديگري از كانال هاي دريچه دار در پاسخ به تغييرات
ولتاژ غشاء باز يا بسته مي شوند به همين علت به آنها كانال هاي دريچه دار ولتاژي مي گويند .مشابه با كانال هاي
نشتي ،كانال هاي دريچه دار نيز اختصاصي عمل مي كنند .برخي از كانال هاي دريچه دار نيز در پاسخ به تحريكات
مكانيكي نظير ارتعاش ،فشار و يا كشش باز مي شوند كه معموالً در ساختمان گيرنده هاي حسي وجود دارند .بطوركلي
باز يا بسته شدن كانال هاي دريچه دار سبب ايجاد تغييراتي موقتي در وضعيت سلول مي شود.
تفاوت غلظت مواد باردار در دو سوي غشاء سبب ايجاد پتانسيلي الكتريكي موسوم به پتانسيل استراحت در غشاء مي شود.
البته الزم به ذكر است كه مايعات داخل وخارج سلولي از نظر بارالكتريكي خنثي بوده و عدم توزيع بارهاي الكتريكي تنها
به منطقه باريكي در مجاورت سطح خارج و داخل غشاء محدود مي شود(شكل  .)8با قرار دادن يك ميكروالكترود در
داخل سلول و يك ميكروالكترود در خارج آن ميتوان پتانسيل غشاء را ثبت نمود .با استفاده از اين روش تفاوت پتانسيل
موجود در عرض غشاء سلول هاي عضله اسكلتي و سلول هاي عصبي حدود منهاي  71تا منهاي 01ميلي ولت اندازه
گيري مي شود .عالمت منفي پتانسيل ثبت شده نشان دهنده اين موضوع است كه در مقايسه با خارج داخل سلول منفي
تر است.
پتانسیل استراحت غشاء
همانطور كه قبالً نيز اشاره گرديد پتانسيل استراحت غشاء ناشي از ويژگي نفوذ پذيري انتخابي غشاء و وجود تفاوت غلظتي

بين يون ها در دو سوي غشاء است .در زمان استراحت در داخل غشاء سلول عصبي تعداد زيادي كانال نشتي پتاسيمي
وجود دارد .چون غلظت داخل سلولي پتاسيم بسيار بيشتراز غلظت خارج سلولي آن است اين يون تمايل دارد تا از ميان
كانال هاي نشتي پتاسيمي به خارج سلول برود .حركت رو به خارج يون هاي پتاسيم موجب كاهش بار مثبت داخل سلول
مي گردد .از سوي ديگرآنيون هاي پروتئيني نيز از سلول خارج نمي شوند .بنابراين به تدريج كه يون هاي پتاسيم سلول
را ترك مي كنند بار منفي در داخل سلول بيشتر شده و يون هاي پتاسيم تمايل پيدا مي كنند درجهت شيب الكتريكي
خود وارد سلول شوند .بعبارت ديگر شيب الكتريكي پتاسيم با خروج بيشتر يون هاي پتاسيم مقابله مي كند .اين وضعيت
آنقدر ادامه مي يابد تا اينكه شيب الكتريكي به اندازه قوي مي شود كه از خروج بيشتر يون هاي پتاسيم از سلول ممانعت
مي كند .در اين شرايط شيب غلظتي برابر با شيب الكتريكي شده يعني همان تعداد يون هاي پتاسيمي كه براساس شيب
غلظتي سلول را ترك كرده اند ،بواسطه وجود شيب الكتريكي وارد سلول مي شوند .در اين حالت جريان خالص 0يون هاي
پتاسيم برابر با صفر شده و يون هاي پتاسيم در وضعيت تعادل 2قرار مي گيرند .از اين لحظه به بعد با گذشت زمان غلظت
يون هاي پتاسيم درخارج و داخل سلول ثابت مانده و تغييري نمي كند و در نتيجه سلول از نظر حركت يون هاي پتاسيم
به داخل و يا خارج آن در وضعيت ثبات 3است .اگر غشاء تنها نسبت به يون هاي پتاسيم نفوذ پذير باشد ،پتانسيلي از غشاء
كه در آن حركت رو به خارج يون هاي پتاسيم برابر با حركت رو به داخل اين يون مي گردد پتانسيل تعادل يون هاي
پتاسيم ناميده شده كه

با EK

نمايش داده شده و اندازه آن معادل با منهاي  04ميلي ولت است .چون پتانسيل استراحت

غشاء مساوي با منهاي  04ميلي ولت نيست ،احتمال دخالت ساير يون ها در ايجاد پتانسيل استراحت غشاء مطرح
مي گردد.
غشاء سلول هاي عصبي عالوه بر يون هاي پتاسيم ،نسبت به يون هاي سديم نيز نفوذپذير است .چون غلظت يون سديم
در خارج سلول بيشتر از داخل آن بوده و بار منفي داخل سلول بيشتر از خارج آن است .يون هاي سديم تمايل دارند تا
هم جهت با شيب غلظتي و شيب الكتريكي خود وارد سلول شوند .با ورود يون هاي سديم به داخل سلول بار منفي داخل
سلول كمتر شده و پتانسيل غشاء كاهش مي يابد .اگر غشاء تنها نسبت به يون هاي سديم نفوذ پذير باشد ،پتانسيلي از
غشاء كه در آن جريان خالص سديمي صفر مي شود موسوم به پتانسيل تعادل سديم( )E Naبوده كه برابر با مثبت 65
ميلي ولت است.
1-Net Flux
2-Equilibrium
3-Steady State
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هر يون تمايل دارد تا پتانسيل غشاء را به طرف پتانسيل تعادل خود سوق دهد .بنابراين هرچه ميزان نفوذ پذيري غشاء
نسبت به يك يون بيشتر باشد ،پتانسيل غشاء به پتانسيل تعادل آن يون نزديكتر است .از آنجا كه غشاء بيشترين نفوذپذيري
را نسبت به يون پتاسيم دارد ،پتانسيل استراحت غشاء به پتانسيل تعادل يون پتاسيم نزديكتر مي باشد.
براي تداوم جريان هاي يوني ايجاد كننده پتانسيل غشاء بايد شيب هاي غلظتي در بين دو سوي غشاء پالسمايي حفظ
گردد .به همين دليل پمپ هاي سديمي – پتاسيمي با حفظ شيب هاي غلظتي در ايجاد پتانسيل غشاء نقش مهمي دارند.
عالوه بر اين در هر دوره فعاليت پمپ سديمي – پتاسيمي سه يون سديم سلول را ترك كرده و دو يون پتاسيم وارد سلول
مي شوند .بعبارت ديگر بدليل نحوه عملكرد اين پمپ ها همواره مقدار يون هاي مثبت خروجي بيشتر از يون هاي مثبت
ورودي است .بنابراين گفته مي شود كه يون سديمي – پتاسيمي الكتروژنيك بوده و حدود منهاي  4ميلي ولت به پتانسيل
منفي غشاء اضافه مي كند(شكل .)0

شكل  :0پتانسيل غشا و جريان هاي يوني دخيل در آن.

بدنبال تغيير غلظت يون ها در مايعات داخل و خارج سلولي و يا تغيير ميزان نفوذ پذيري غشاء نسبت به يون هاي مختلف
پتانسيل غشاء متحمل تغييراتي مي گردد .بعنوان مثال اگر غلظت يون هاي پتاسيم خارج سلولي زياد شود شيب غلظتي
اين يون كاهش يافته و جريان خروجي پتاسيم كوچك مي گردد .بنابراين بارهاي مثبت در داخل سلول باقي مانده و
پتانسيل غشاء كم مي شود .بعبارت ديگر اختالف بار الكتريكي بين دو سوي غشاء كمتر شده و اصطالحاً غشاء دپوالريزه
مي گردد .درمقابل با كاهش غلظت پتاسيم در خارج سلول ،شيب غلظتي پتاسيم افزايش يافته وجريان خروجي پتاسيم
بزرگتر شده و پتانسيل غشاء يا اختالف بار الكتريكي در دو سوي غشاء زيادتر شده و غشاء هيپريوالريزه مي گردد .از آنجا

كه نفوذ پذيري غشاء در زمان استراحت نسبت به يون هاي سديم زياد نيست تغييرات غلظت يون سديم در داخل و يا
خارج سلول تأثير چنداني بر مقدار پتانسيل غشاء ندارد .اما اگر به هر دليلي كانال هاي دريچه دار سديمي در غشاء باز
شوند ،غشاء بسرعت دپوالريزه مي گردد.
يون هاي كلسيم درمايع خارج سلولي معموال ًبه گروه هاي باردار منفي پروتئين هاي غشايي از جمله كانال دريچه دار
ولتاژي سديم متصل هستند .هر گاه اين كانال ها به يون هاي كلسيم متصل باشند ،بسته باقي مانده و در غير اين صورت
اين كانال ها باز مي شوند .اگر غلظت يون هاي كلسيم درمايع خارج سلولي كاهش يابد ،يون هاي كلسيم از اين
كانال هاي سديمي جدا شده و در نتيجه تعداد كانال هاي سديمي باز در غشاء بيشتر شده و سلول دپوالريزه مي گردد.
بنابراين كاهش غلظت كلسيم در خارج سول موجب افزايش تحريك پذيري آن مي گردد.
پتانسيل درجه بندي شده
محرك هاي مختلف سبب باز يا بسته شدن كانال هاي خاصي در داخل غشاء سلول هاي عصبي گرديده و با تغيير
نفوذ پذيري غشاء اين سلول ها موجب تغيير در پتانسيل استراحت غشاء مي گردند .چون اين تغييرات در پتانسيل غشاء
محدود به ناحيه كوچكي از غشاء است به آن پتانسيل موضعي نيز مي گويند .پتانسيل هاي موضعي مي توانند غشاء را
دپوالريزه نموده ويا اينكه هيپريوالريزه نمايند(شكل .)01

شكل  :01پتانسيل هاي درجه بندي شده.
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بزرگي ويا كوچكي پتانسيل هاي موضعي بستگي به تعدادكانال هايي دارد كه در پاسخ به محرك باز يا بسته مي شوند.
هرچه تعداد كانال هاي باز يا بسته شده بيشتر باشد ،دامنه پتانسيل موضعي بزرگ تر بوده و برعكس هرچه كانال هاي
كمتري باز يا بسته شوند ،دامنه آن كوچك تر مي گردد .بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه دامنه پتانسيل عمل با شدت
محرك متناسب است .به همين علت پتانسيل هاي موضعي را پتانسيل هاي درجه بندي شده نيز مي نامند .بدنبال اتصال
ليگاند به گيرنده غشايي ،تغيير پتانسيل غشاء ،تحريك مكانيكي ،تغييرات دمايي و يا تغييرات خود بخودي در نفوذ پذيري
غشاء پتانسيل هاي موضعي بوجود آمده كه به تدريج با دور شدن از محل تحريك دامنه آنها كوچك تر شده تا اينكه
ناپديد مي شوند .پتانسيل هاي موضعي تنها در فاصله هاي كوتاهي قابليت انتشار داشته و معموالً مسئول انتقال پيام هاي
عصبي از دندريت به جسم سلولي بوده و دراكسون بوجود نمي آيند .گاهي براساس نوع محركي كه سبب ايجاد پتانسيل
موضعي مي گردد و مكاني كه در آن اين نوع پتانسيل توليد مي شود ،از نام هاي ديگري نيز به جاي پتانسيل موضعي
استفاده مي كنند .مثال پتانسيلي كه بدنبال اتصال ميانجي عصبي به كانال ليگاندي در سلول عصبي ايجاد مي شود را
پتانسيل گيرنده يا مولد 0مي نامند.
يكي ازخواص مهم پتانسيل هاي موضعي خاصيت جمع شدگي 2آنها است .هرگاه فركانس تحريك بقدري زياد باشد كه
قبل ازخاتمه پتانسيل موضعي اول ،تحريك دوم به سلول وارد شود ،حتي در صورت ثابت بودن شدت محرك پاسخ دوم
در مقايسه با پاسخ اول داراي دامنه بزرگتري است .در اين حالت اولين تحريك سبب باز شدن كانال هاي دريچه دار
ولتاژي سديمي شده و جريان ورودي يون هاي سديم غشاء را مقداري دپوالريزه مي كند .تحريك دوم نيز تعدادي كانال
هاي دريچه دار ولتاژي سديمي ديگري مي گردد كه به كانال هاي باز ناشي از تحريك اول اضافه مي شوند .اين كانال
هاي باز اضافي موجب برقراري جريان ورودي بزرگتري از يون هاي سديم شده و در نتيجه پتانسيل موضعي دوم
بزرگ تر از آنچه كه انتظار مي رود توليد مي گردد .خاصيت جمع شدگي اجازه مي دهد تا تحريكات ضعيف متوالي بتوانند
پتانسيل عمل توليد كنند.
هر سلول عصبي هزاران ورودي از طريق سيناپس هاي متعددي كه با ساير سلول هاي عصبي برقرار مي كند دريافت
نموده كه برخي از آنها تحريكي و برخي نيز مهاري هستند .همانطور كه قبالً اشاره شد ،معموالً يك پتانسيل عمل در
1-Generator Potential
2-Summation

سلول پيش سيناپسي تنها قادر به توليد پتانسيل موضعي تحريكي يا مهاري كوچكي در سلول پس سيناپسي است .اما
اين پتانسيل هاي موضعي مي توانند با هم جمع شده و پتانسيل بزرگتري را در سلول پس سيناپسي ايجاد كنند .اگر جمع
پتانسيل هاي موضعي سبب دپوالريزه شدن سلول و رساندن آن به آستانه تحريك گردد ،پتانسيل عمل در سلول پس
سيناپسي ايجاد شده و برعكس اگر مجموع پتانسيل هاي موضعي سبب هيپرپوالريزه شدن سلول و دور شدن آن از آستانه
تحريك گردد ،هيچ پتانسيل عملي در سلول پس سيناپسي رخ نمي دهد .دو نوع مكانسيم جمع شدن در سيناپس ها رخ
مي دهد .جمع زماني 0هنگامي اتفاق مي افتد كه پتانسيل هاي عمل متوالي در فاصله هاي كوتاه زماني به يك پايانه
پيش سيناپسي رسيده و موجب ايجاد پتانسيل هاي موضعي متوالي در سلول پس سيناپسي گردند .طوريكه قبل از خاتمه
پتانسيل موضعي قبلي ،پتانسيل موضعي بعدي آغاز مي گردد .دراين حالت چون پتانسيل موضعي قبلي هنوز خاتمه نيافته
است ،پتانسيل موضعي دوم به آن اضافه شده و تغيير پتانسيل بزرگتري را در غشاء سلول پس سيناپسي سبب مي
گردد(شكل  00قسمت الف) .نوع ديگر جمع شدن يا جمع فضایي 2هنگامي رخ مي دهد كه چندين پايانه پيش سيناپسي
روي يك سلول پس سيناپسي ختم شده و با آن سيناپس دهند .هرگاه يك سلول عصبي تحريك شود ،تمام پايانه هاي
سيناپسي آن بصورت همزمان با هم تحريك مي شوند .بنابراين در جمع فضايي ،در سلول پس سيناپسي بصورت همزمان
در چند نقطه از غشاء پتانسيل هاي موضعي توليد مي گردد(شكل  00قسمت ب) .اين پتانسيل هاي موضعي با هم جمع
شده و پتانسيل بزرگتري را ايجاد مي نمايند .هرگاه پتانسيل هاي موضعي موجب دپوالريزه شدن غشاء گردند ،همگي با
هم جمع شده و در صورت كافي بودن در محل ناف اكسون غشاء را تا حد آستانه تحريك ،دپوالريزه نموده و پتانسيل
عمل توليد مي نمايند .معموالً جمع فضايي و زماني پتانسيل هاي پس سيناپسي تحريكي و مهاري متعددي كه در يك

1-Temporal Summation
2-Spatial Summation
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سلول پس سيناپسي توليد مي شوند در تعيين اينكه در سلول پس سيناپسي پتانسيل عمل توليد شود يا خير دخالت دارد.

شكل  :00جمع زماني و مكاني/

پتانسيل عمل
پتانسيل عمل يا ايمپالس عصبي توالي وقايع
سريعي است كه در پتانسيل غشاء داده و شامل
دو مرحله دپوالريزه شدن و روپالريزه شدن
است(شكل .)02در طي مرحله دپوالريزه شدن
پتانسيل غشاء به سمت صفر حركت كرده و
مثبت
مي شود در حاليكه در طي مرحله روپالريزه
شدن بار ديگر پتانسيل غشاء به سمت پتانسيل
استراحت باز گرديده و منفي مي گردد .عامل
اصلي در ايجاد پتانسيل عمل ،تغيير نفوذپذيري

غشاء بدنبال باز و بسته شدن كانال هاي غشايي است .هرگاه پتانسيل هاي موضعي بقدري قوي باشند كه بتوانند غشاء
را تا رسيدن به آستانه تحريك دپوالريزه كنند ،پتانسيل عمل توليد مي شود .پتانسيل هاي عمل پس از توليد بدون اينكه
دامنه

آنها

تغييري

كند

در

طول

غشاء

انتشار

يافته

و

مي توانند پيام هاي عصبي را در فواصل طوالني و از يك بخش بدن به بخش ديگر آن انتقال دهند .پتانسيل هاي عمل
تابع قانون همه يا هيچ هستند يعني زماني كه يك محرك بتواند پتانسيل موضعي دپوالريزه كننده اي توليد كند كه قدرت
كافي براي رساندن غشاء به آستانه تحريك را داشته باشد ،تمام تغييرات مسئول ايجاد پتانسيل عمل در غشاء آغاز شده
و بدون توقف و با دامنه ثابت ادامه مي يابد .ولي اگر محرك بقدري ضعيف باشد كه پتانسيل موضعي نتواند غشاء را تا
رسيدن به آستانه تحريك دپوالريزه كند هيچ پتانسيل عملي توليد نخواهد شد.

شكل  :02منحني پتانسيل عمل.

در سلول هاي عصبي دو نوع كانال ولتاژي در داخل غشاء مسئول ايجاد تغييرات پتانسيل غشاء در طي پتانسيل عمل
هستند بدنبال ايجاد پتانسيل موضعي تعدادي ازكانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم براي يك دوره زماني كوتاه باز شده
و جريان ورودي از يون هاي سديم به داخل سلول برقرار مي گردد كه سبب دپوالريزه شدن غشاء و رسيدن آن به آستانه
تحريك(حدود منهاي  55ميلي ولت) مي شود .بارسيدن پتانسيل غشاء به آستانه تحريك تعداد زيادي از كانال هاي دريچه
دار ولتاژي سديم بصورت ناگهاني بازشده وجريان عظيمي از يون هاي سديم وارد سلول گرديده و غشاء بيشتر دپوالريزه
مي گردد .هرچه غشاء بيشتر دپوالريزه شود كانال هاي سديمي بيشتري در داخل غشاء بازشده و جريان ورودي يون هاي
سديم بيشتر گرديده ودر نتيجه غشاء مقدار بيشتري دپوالريزه شده و پتانسيل غشاء به طرف پتانسيل تعادل سديم سوق
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داده مي شود .بنابراين توليد پتانسيل عمل نوعي فيدبك مثبت است .اما اين چرخه فيدبك مثبت تنها تا زماني ادامه دارد
كه كانال هاي سديمي باز هستند و با بسته شدن كانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم مرحله دپوالريزه شدن پتانسيل
عمل خاتمه مي يابد.
هر كانال ولتاژي سديم داراي دو دريچه مجزا است :دريچه خارجي يا دريچه فعاليت و دريچه داخلي يا دريچه غير فعال
شدن كه هر دو به تغييرات پتانسيل غشاء حساس هستند .هنگامي كه غشاء درحال استراحت است ،دريچه فعاليت بسته
بوده و دريچه غير فعال شدن باز است .بدليل بسته بودن دريچه فعاليت ،يون هاي سديم نمي توانند وارد سلول شوند .اما
بدنبال تحريك سلول عصبي و تغيير ولتاژ غشاء دريچه فعاليت باز شده و يون هاي سديم وارد سلول گرديده و غشاء
سلول دپوالريزه مي شود .در زمان استراحت ،كانال هاي دريچه دار ولتاژي پتاسيم كه تنها يك دريچه خارجي دارند،
بسته بوده و هنگامي كه پتانسيل هاي موضعي غشاء را تا حد آستانه تحريك دپوالريزه مي نمايند ،شروع به باز شدن
مي كنند .سرعت باز شدن اين كانال ها بسيار آهسته تر از كانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم است ،بنابراين در طي
مرحله دپوالريزه شدن جريان خروجي يون هاي پتاسيم در مقايسه با جريان ورودي يون هاي سديم بسيار ناچيز بوده و
قابل صرفنظر است.
اگر چه باز و بسته شدن كانال هاي دريچه دار ولتاژي وابسته به تغييرات ولتاژي غشاء است ولي بسته شدن آنها وابسته
به زمان بوده و با گذشت زمان كوتاهي دريچه غير فعال شدن كانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم بسته شده و جريان
ورودي سديم به داخل سلول قطع مي گردد .همزمان با انسداد كانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم ،كانال هاي
دريچه دار ولتاژي پتاسيم باز شده و بعلت جريان خروجي پتاسيم غشاء وارد مرحله روپالريزه شدن گرديده و پتانسيل
غشاء به طرف زمان استراحت پيش مي رود .كانال هاي دريچه دار ولتاژي پتاسيم در مقايسه با كانال هاي دريچه دار
ولتاژي سديم براي مدت طوالني تري باز بوده و اغلب پس از رسيدن پتانسيل غشاء به زمان استراحت براي مدت كوتاهي
باز مي مانند درنتيجه در اين فاصله در مقايسه با زمان استراحت نفوذ پذيري غشاء نسبت به يون هاي پتاسيم بيشترشده
و پتانسيل غشاء به پتانسيل تعادل پتاسيم نزديك تر گرديده و هيپرپوالريزه شدن متعاقب رخ مي دهد .به تدريج با بسته
شدن كانال هاي دريچه دار ولتاژي پتاسيم ،پتانسيل غشاء مجددا به زمان استراحت باز مي گردد(شكل.)02
در پايان مرحله روپالريزه شدن ،دريچه هاي فعاليت كانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم بسته شده و دريچه هاي غير

فعال شدن باز گرديده و در نتيجه بار ديگر كانال هاي ولتاژي سديم به وضعيت استراحت بازمي گردند .از آنجا كه اين
نوع از كانال هاي سديمي به سرعت باز و بسته مي شوند به آنها كانال هاي سريع سديمي نيز مي گويند.
تترادوتوكسين( )TTXماده اي سمي است كه اتصال به دريچه فعاليت كانال هاي ولتاژي سديم مانع باز شدن آنها گرديده
و از ايجاد پتانسيل عمل جلوگيري مي كند .بيحس كننده هاي موضعي با مكانيسمي مشابه  TTXمانع ايجاد پتانسيل
عمل شده و درنتيجه درد و ساير حس هاي پيكري را از بين مي برند.
درخاتمه پتانسيل عمل ،فعاليت پمپ هاي سديمي – پتاسيمي سبب خروج يون هاي سديم وارد شده به سلول شده و در
عوض يون هاي پتاسيمي را كه از سلول خارج شده اند به سلول بر مي گرداند و در نتيجه شيب هاي غلظتي در دو سوي
غشاء سلول به وضعيت زمان استراحت باز مي گردد.
دوره تحریک ناپذیري
هر پتانسيل عمل حدود يك ميلي ثانيه طول مي كشد و تا مدتي پس از شروع پتانسيل عمل اول ،غشاء خاصيت تحريك
پذيري خود را ازدست داده و قادر به توليد پتانسيل عمل دوم نيست .به اين دوره زماني دوره تحريك ناپذيري گفته
مي شود .در بخش ابتدايي دوره تحريك ناپذيري كه از زمان شروع پتانسيل عمل آغاز شده و تا اواخر مرحله روپالريزه
شدن ادامه دارد به هيچ وجه غشاء به محرك ديگري پاسخ نمي دهد .به همين خاطر اين دوره موسوم به دوره تحريك
ناپذيري مطلق است .بخش دوم دوره تحريك ناپذيري موسوم به دوره تحريك ناپذيري نسبي بوده كه از پايان دوره
تحريك ناپذيري مطلق تا انتهاي پتانسيل عمل طول مي كشد .با بكار بردن تحريكي قوي تر از محرك آستانه در طي
اين دوره مي توان پتانسيل عمل جديدي توليد كرد.
در زمان استراحت دريچه فعاليت كانال ولتاژي سديم بسته و دريچه غير فعال شدن باز است .با شروع پتانسيل عمل
دريچه فعالي ت باز شده و چون هر دو دريچه باز هستند جريان ورودي يون هاي سديم برقرار گرديده و غشاء دپوالريزه
مي شود .در قله پتانسيل عمل درحالي كه هنوز دريچه فعاليت باز است دريچه غير فعال شدن بسته شده جريان ورودي
يون هاي سديم به داخل سلول قطع گرديده و هم زمان دريچه داخلي كانال ولتاژي پتاسيم باز شده و جريان خروجي
پتاسيم سبب روپالريزه شدن غشاء مي گردد .تا زمانيكه كانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم به وضعيت زمان استراحت
خود باز نگردند امكان برقراري جريان دپوالريزه كننده ديگر يا توليد پتانسيل عمل بعدي وجود ندارد(دوره تحريك ناپذيري
مطلق) .در نزديكي پايان دوره روپالريزه شدن غشاء بار ديگر دريچه فعاليت كانال ولتاژي سديم بسته و دريچه غير فعال
شدن باز مي گردد ،ولي چون هنوز نفوذ پذيري غشاء نسبت به يون هاي پتاسيم باال است با تحريك هاي معمولي
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نمي توان پتانسيل عمل جديدي توليد نمود و تنها محرك هاي قويتر مي توانند پتانسيل عمل ايجاد نمايند(دوره تحريك
ناپذيري نسبي) .با بسته شدن كانال هاي دريچه دار ولتاژي پتاسيم نفوذپذيري غشاء نسبت به يون هاي پتاسيم كاهش
يافته و پتانسيل غشاء به زمان استراحت باز گشته و دوره تحريك ناپذيري نسبي خاتمه مي يابد.
فرکانس پتانسيل عمل
به تعداد پتانسيل هاي عملي كه در واحد زمان در پاسخ به يك محرك ايجاد مي گردد فركانس پتانسيل عمل مي گويند
كه با شدت محرك نسبت مستقيم دارد يعني هرچه محرك شديدتر باشد ،فركانس پتانسيل هاي عمل توليده شده بيشتر
شده و بر عكس .همانطور كه در شكل 03مي بينيد يك محرك زيرآستانه قادر به توليد پتانسيل عمل نبوده وتنها پتانسيل
موضعي كوچكي توليد مي كند .وقتي قدرت محرك براي شروع پتانسيل عمل كافي باشد(محرك آستانه) پتانسيل عمل
ايجاد شده ولي اگر قدرت محرك بيشتر شود فركانس توليد پتانسيل عمل نيز افزايش مي يابد.

شكل  :03رابطه بين شدت محرك و
فركانس پتانسيل عمل.

به تحريكي كه قادر به توليد فركانس حداكثر پتانسيل عمل درغشاء سلول باشد ،محرك حداكثر گفته مي شود .با بكار
بردن محرك هايي قويتر از محرك حداكثر فركانس توليد پتانسيل عمل ثابت مانده و زيادتر نمي شود .طول دوره تحريك
ناپذيري مطلق در تعيين فركانس حداكثر پتانسيل هاي عمل توليد شده در يك سلول تحريك پذير نقش مهمي دارد.
چون در طي دوره تحريك ناپذيري مطلق امكان ايجاد پتانسيل عمل جديدي وجود ندارد .پس هرچه اين دوره كوتاهتر
باشد توالي پتانسيل هاي عمل يا فركانس آنها مي تواند بيشتر باشد و برعكس هرچه دوره تحريك ناپذيري مطلق طوالني

تر باشد تعداد پتانسيل هاي عمل كمتري در يك محدوده زماني معين مي تواند ايجاد شود .همانطور كه قبالً ديديد دامنة
پتانسيل عمل همواره ثابت بوده ،بنابراين ارتباطي با قدرت تحريك ندارد .در مقابل فركانس توليد پتانسيل هاي عمل در
سلول هاي عصبي اطالعاتي درباره قدرت محرك دراختيار سلول ها يا مراكز گيرنده قرار مي دهد .بعنوان مثال در
صورتيكه محرك ضعيفي سبب ايجاد درد گردد تعداد پتانسيل هاي عملي كه در سلول عصبي گيرنده درد ايجاد مي شود
كم بوده ولي با شديدتر شدن درد تعداد آنها زيادتر مي شود.
هدایت پتانسيل عمل
براي انتقال اطالعات از يك بخش به بخش ديگر در بدن بايستي ايمپالس هاي عصبي از محل توليد يعني ناحيه آتش
به طرف انتهاي اكسون انتشار يافته يا هدايت شوند .البته يك پتانسيل عمل واقعاً نمي تواند درطول اكسون انتشار يابد
بلكه يك پتانسيل عمل در يك ناحيه غشاء سبب توليد پتانسيل عمل درناحيه مجاور گرديده و به اين ترتيب در تمام
نواحي غشاء و بصورت قدم به قدم پتانسيل عمل ايجاد مي شود .بعلت وجود دوره تحريك ناپذيري معموالً پتانسيل هاي
عمل در غشاء سلول عصبي تنها دريك جهت يعني رو به سمت انتهاي اكسون هدايت مي شوند .همانطوركه در شكل
 04مي بينيد ،هنگامي كه پتانسيل غشاء ايجاد مي شود ،بخشي از غشاء دپوالريزه شده و داخل غشاء نسبت به خارج آن
مثبت گرديده و بخش خارجي غشاء نيز در همين ناحيه داراي بار منفي مي گردد .در سمت خارجي غشاء بارهاي مثبت
مناطقي كه درست در مجاورت ناحيه پتانسيل عمل قرار دارند توسط بارهاي منفي جذب گرديده و در سطح داخلي غشاء
نيز بارهاي مثبت ناحيه درگير پتانسيل عمل به طرف نواحي باردار منفي مجاور خود جذب مي شوند .در نتيجه اين حركت
يون هاي باردار مثبت جريان هاي يوني موسوم به جريان موضعي در بين دو سوي غشاء برقرارمي گردد .اين جريان
موضعي تمايل دارد كه ناحيه مجاور پتانسيل عمل را دپوالريزه كرده و سبب ايجاد پتانسيل موضعي گردد كه غشاء را به
آستانه تحريك رسانده و پتانسيل عمل جديدي درست در ناحيه مجاور قطعه اي كه درآن پتانسيل عمل توليد شده بود،
ايجاد كند .به اين ترتيب پتانسيل هاي عمل بصورت قدم به قدم تمام طول اكسون را طي مي كنند.
در اكسون هايي كه توسط غالف ميلين پوشيده مي شوند ،بخش چربي غالف ميلين بصورت عايق الكتريكي عمل نموده
و جريان موضعي كه توسط يون ها حمل مي گردد از طريق مايع خارج سلولي اطراف غالف ميلين و اكسوپالسم داخل
اكسون از يك گره رانويه به گره بعدي منتقل مي شود .بعبارت ديگر پتانسيل عمل در گره اول سبب ايجاد جريان موضعي
دپوالريزه كننده اي مي شود كه به گره دوم منتقل شده و غشاء گره دوم را به آستانه تحريك رسانيده و كانال هاي
دريچه دار ولتاژي سديم را در اين محل باز مي كند .با همين ترتيب پتانسيل عمل توليد شده در گره دوم به گره بعدي
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انتقال يافته تا تمام طول اكسون راطي كند .چون عمالً پتانسيل عمل از يك گره به گره بعدي انتقال مي يابد ،در مقايسه
با هدايت پيوسته پتانسيل عمل دراكسون هاي بدون ميلين ،به هدايت پتانسيل عمل دراكسون هاي ميلين دار هدايت
جهشي مي گويند.

شكل  :04انتقال پتانسيل عمل در نرون.

چون هدايت جهشي سبب افزايش سرعت انتقال ايمپالس در اكسون مي گردد سرعت انتقال ايمپالس عصبي در سلول
عصبي ميلين دار بيشتر از سلول عصبي بدون ميلين است .عالوه بر اين هرچه قطر غالف ميلين بيشتر شود سرعت
هدايت ايمپالس نيز افزايش مي يابد .از سوي ديگر هرچه قطر اكسون نيز زيادتر شود سرعت هدايت ايمپالس هاي عصبي
در آن بيشتر خواهد شد زيرا اكسون هاي قطورتر در مقايسه با اكسون هايي با قطر كمتر مقاومت كمتري در برابر انتقال
پتانسيل هاي عمل داشته و بنابراين سرعت انتقال ايمپالس هاي عصبي در آنها باالتر است.
براساس اندازه و وجود يا عدم وجود غالف ميلين در اكسون ها ،سلول هاي عصبي را به چند گروه تقسيم مي كنند.
فيبرهاي نوع  Aاكسون هايي قطور با غالف ميلين هستند كه سرعت هدايت پتانسيل هاي عمل در آنها حدود  02تا
 021متر در ثانيه است .اعصاب حركتي عضالت اسكلتي و اغلب اعصاب حسي نظير اعصابي كه اطالعات مربوط به

تحريكات لمسي ،فشار و وضعيت مفاصل را حمل مي كنند از نوع فيبرهاي  Aهستند .فيبرهاي نوع  Bدرمقايسه با گروه
قبلي قطر كمتري داشته و غالف ميلين در آنها قطر كمتري دارد .بنابراين سرعت هدايت پتانسيل عمل در آنها آهسته تر
شده و حدود  3تا  05متر در ثانيه مي باشد .تمام اعصاب حركتي سيستم اعصاب خودكار كه از مغز و نخاع به عقده هاي
خودكار مي روند جزو اين دسته قرار مي گيرند .فيبرهاي نوع  Cفاقد ميلين بوده و قطر كمي نيز دارند .به همين دليل
كمترين سرعت هدايت ايمپالس هاي عصبي در اين گروه از فيبرها وجود دارد طوريكه سرعت هدايت در اين فيبرها كمتر
از دو متر در ثانيه است .اعصاب حامل حس درد و برخي از اعصابي كه اطالعات مربوط به تغييرات دما را مخابره
مي كنند ،از نوع فيبرهاي  Cمي باشند .عالوه براين اعصاب حركتي سيستم عصبي خودكار كه از عقده ها به اندام هايي
نظير قلب ،عضالت صاف و غدد مي روند نيز از نوع فيبرهاي  Cمي باشند.
عالوه بر اثري كه وجود غالف ميلين بر سرعت هدايت پتانسيل هاي عمل دارد ،وجود اين غالف بر ميزان مصرف انرژي
توسط سلول عصبي نيز موثر است .كانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم در اكسون هاي ميلين دار در محل گره هاي
رانويه متمركز شده و جريان هاي يوني اساساً در محل گره ها ايجاد مي شوند .بنابراين در مقايسه با اكسون هاي فاقد
ميلين براي توليد پتانسيل عمل نياز به باز شدن تعداد كمتري از كانال هاي ولتاژي سديم بوده ،درنتيجه براي باز گرداندن
شيب هاي غلظتي به زمان استراحت نيز احتياج به فعاليت پمپ هاي سديمي – پتاسيمي كمتري بوده و در

نتيجهATP

كمتري مصرف مي شود.
انتقال پيام هاي عصبي
براساس نحوه انتقال پيام عصبي از سلول عصبي پيش سيناپسي به سلول عصبي پس سيناپسي دو نوع سيناپس در
سيستم عصبي وجود دارد .در سيناپس الكتريكي پتانسيل هاي عمل مستقيماً بين سلول هاي مجاور و از طريق اتصاالت
باز صورت مي گيرد .اما در سيناپس شيميايي نوعي ماده شيميايي موسوم به ميانجي عصبي در انتقال پيام عصبي از سلول
عصبي پيش سيناپسي به سلول عصبي پس سيناپسي دخالت دارد.
در محل سيناپس بين سلول هاي عصبي اطالعات از سلول عصبي آورنده پيام يا سلول عصبي پيش سيناپسي به سلول
عصبي بعدي يا سلول عصبي دريافت كننده پيام(سلول عصبي پس سيناپسي) انتقال مي يابد .اغلب سيناپس ها از نوع
اكسون  -دندريتي هستند يعني پيام عصبي از اكسون سلول عصبي پيش سيناپسي به دندريت سلول عصبي پس سيناپسي
انتقال داده مي شود .ولي برخي از سيناپس ها از نوع اكسوسوماتيك(از اكسون به جسم سلولي) واكسواكسونيك(از اكسون
به اكسون) هستند.
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سيناپس الكتریكي
درسيناپس هاي الكتريكي ،ايمپالس هاي عصبي از ميان اتصاالت باز بين سلول هاي مجاور هم انتقال مي يابد .هراتصال
باز حاوي پروتئين هاي لوله اي شكلي بنام كانكسون بوده كه شبيه به يك تونل ،سيتوپالسم دو سلول مجاور را به
يكديگر مرتبط مي سازند(شكل .)05يون ها به راحتي از ميان كانكسون ها انتقال يافته و در نتيجه پتانسيل عمل مستقيماً
از يك سلول به سلول ديگر انتشارمي يابد .در بين سلول هاي عضله صاف احشايي و عضالت قلبي نيز تعداد زيادي
اتصاالت باز وجود داشته كه به حركت هماهنگ و يكپارچه آنها كمك مي نمايد .سيناپس هاي الكتريكي دو مزيت دارند:
اوالً چون انتقال پتانسيل هاي عمل مستقيم و بدون ميانجي عصبي صورت مي گيرد سرعت انتقال پيام در سيناپس هاي
الكتريكي باال است .ثانياً وجود سيناپس هاي الكتريكي در متقارن ساختن فعاليت گروهي از سلول هاي عصبي يا
سلول هاي عضالني دخالت دارند زيرا به محض ايجاد پتانسيل عمل در يك سلول ،در تمام گروه سلولي كه توسط
سيناپس هاي الكتريكي به يكديگر مربوط هستند پتانسيل عمل ايجاد شده و بصورت يكنواخت تمام گروه دستخوش
تغييري مشابه مي شوند .سيناپس هاي الكتريكي در برخي از نقاط سيستم اعصاب مركزي و برخي از سلول هاي عصبي
موجود در شبكيه چشم ديده مي شود.

شكل  :05سيناپس الكتريكي از طريق اتصاالت باز صورت مي گيرد.

سيناپس شيميایي
اغلب سيناپس هاي موجود بين سلول هاي عصبي از نوع سيناپس هاي شيميايي هستند .دراين نوع سيناپس غشاء سلول
پيش سيناپسي در نزديكي غشاء سلول پس سينايسي واقع شده ولي هرگز درتماس با آن قرار نمي گيرد .فضاي بين دو
سلول شيار سينايسي ناميده مي شود(شكل  .)06با تحريك سلول پيش سيناپسي ،تغييراتي در اين سلول رخ داده كه منجر

به آزاد شدن ماده شيميايي بنام ميانجي عصبي داخل شيار سيناپسي مي گردد .سپس مولكول هاي ميانجي عصبي به
گيرنده هاي غشايي خود در سلول پس سيناپسي متصل شده و بسته به نوع گيرنده موجب تحريك يا مهار سلول
پس سيناپسي مي شود .به اين ترتيب در سيناپس شيميايي پيام عصبي ابتدا به پيام شيميايي تبديل و سپس به سلول
پس سيناپسي انتقال مي يابد .توالي وقايعي كه در سيناپس شيميايي رخ مي دهد عبارت است از:
الف – آزاد شدن ميانجي عصبي :با تحريك سلول پيش سيناپسي ،موج پتانسيل عمل به پايانه عصبي در اين سلول
رسيده و غشاء پايانه دپوالريزه گرديده وكانال هاي دريچه دار ولتاژي كلسيم در اين غشاء باز مي شود .با باز شدن اين
كانال ها يون هاي كلسيم در جهت شيب غلظتي خود وارد اكسوپالسم پايانه شده و غلظت داخل سلولي كلسيم باال
مي رود .در حضور غلظت باالي اين يون ،غشاء وزيكول هاي سيناپسي به غشاء پايانه جوش خورده و محتويات آنها به
داخل فضاي سيناپسي رها مي شود .از پايانه هاي عصبي اعصاب مختلف ميانجي هاي عصبي مختلفي آزاد مي شود.
بعنوان مثال ميانجي عصبي رها شده درسيناپس شيميايي در محل تماس عصب – عضله استيل كولين است(شكل .)06
ب -اتصال ميانجي عصبي به گيرنده غشايي در غشاء سلول پس سيناپسي :مولكول هاي ميانجي پس از رها شدن در
داخل شيار سيناپسي منتشر شده و به گيرنده هاي خود كه در غشاء سلول پس سيناپسي قرار دارند متصل مي شوند .اين
گيرنده ها داراي جايگاه هاي كامالً اختصاصي براي اتصال مولكول ميانجي هستند .بعنوان مثال گيرنده هاي
استيل كولين تنها براي مولكول استيل كولين نقش گيرندگي دارند .ميانجي عصبي پس از اتصال به گيرنده بسته به نوع
آن سبب تحريك و يا مهار سلول پس سيناپسي مي شود .گاهي مولكول گيرنده ،يك پروتئين غشايي بوده كه بعد از
اتصال ميانجي به آن موجب فعال شدن پيامبر ثانويه اي در داخل سلول مي گردد كه نتيجه فعاليت اين پيامبر ثانويه تغيير
نفوذپذيري غشاء نسبت به يون هايي مشخص است .مثالً نوعي از گيرنده هاي نوراپي نفرين موسوم به گيرنده هاي
بتا -يك( )1پس از اتصال به نوراپي نفرين سبب فعال شدن آنزيم آدنيالت سيكالز غشايي شده ،اين آنزيم  ATPرا به
آدنوزين منوفسفات حلقوي( )cAMPتبديل كرده و در نتيجه غلظت  cAMPدر داخل سيتوپالسم باال رفته و موجب باز
شدن كانال هاي كلسيمي درداخل غشاء مي گردد .گاهي مولكول گيرنده خود يك كانال دريچه دار ليگاندي است .در
اين حالت اتصال ميانجي به گيرنده موجب باز شدن كانال شده و نفوذپذيري غشاء نسبت به يون ها تغيير مي كند نظير
كانال هاي دريچه دار ولتاژي سديم كه در بخش خارجي خود جايگاهي براي اتصال استيل كولين دارند.
ج -توليد پتانسيل هاي پس سيناپسي :اتصال ميانجي به گيرنده اختصاصي خود درغشاء پس سيناپسي از طريق باز يا
بستن كانال هاي يوني موجب تغيير نفوذپذيري غشاء اين سلول نسبت به يون هاي مختلف شده و در نتيجه جريان هاي
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يوني درعرض غشاء ايجاد گرديده كه سبب تغيير ولتاژ غشاء مي شوند .اين تغييرات ولتاژي موسوم به پتانسيل هاي
پس سيناپسي بوده كه نوعي از پتانسيل هاي درجه بندي شده هستند .هرگاه بدنبال اتصال ميانجي به گيرنده جريان
يون هاي مثبت به داخل سلول زياد شود و يا جريان خروجي يون هاي مثبت از سلول كاهش يابد ،سلول پس سيناپسي
دپوالريزه شده و به پتانسيل ايجاد شده درآن پتانسيل پس سيناپسي تحريكي 0يا  EPSPمي گويند كه سبب دپوالريزه
شدن مختصري درغشاء شده و پتانسيل استراحت غشاء را به آستانه تحريك نزديكتر كرده و يا به عبارت ديگر سلول را
تحريك پذيرتر مي كند .در مقابل هرگاه اتصال ميانجي به گيرنده سبب افزايش جريان خروجي يون هاي مثبت و يا
افزايش جريان ورودي يون هاي منفي گردد ،سلول پس سيناپسي هيپرپوالريزه شده يعني پتانسيل استراحت غشاء
منفي تر گرديده و از آستانه تحريك دورتر مي شود .به اين پتانسيل پس سيناپسي كه سبب كاهش تحريك پذيري سلول
پس سيناپسي مي گردند ،پتانسيل پس سيناپس مهاري 2يا  IPSPمي گويند .سلول هاي عصبي كه سبب ايجاد

EPSP

در سلول پس سيناپسي مي شوند را سلول هاي عصبي تحريكي مي نامند .معموالً  EPSPبدنبال باز شدن كانال هاي
سديمي درغشاء سلول پس سيناپسي رخ مي دهد .هرگاه مقدار  EPSPبه اندازه كافي بزرگ باشد طوريكه بتواند پتانسيل
غشاء را به آستانه تحريك برساند پتانسيل عمل در سلول عصبي رخ خواهد داد .گروهي از سلول هاي عصبي كه سبب
ايجاد  IPSPدر سلول پس سيناپسي مي گردند سلول هاي عصبي مهاري نام دارند .اغلب باز شدن كانال هاي كلري يا
پتاسيمي سبب ايجاد  IPSPمي شود.

1-Excitatory Postynaptic Petential
2-Inhibitory Postsynaptic Potential

شکكل  :06توال وقايع انتقال پيام در سکيناپس شکيميايي .آكسکون نرون پيش سناپسي ميلين دار بوده اما پايانه آكسون برهنه است .داخل
پايانه آكسکون وزيكول هايي قرار دارد كه در جسکم سلولي ساخته شده و توسط جريان ميكروتوبولي آكسون به پايانه منتقل مي شوند و در
آنجا ذخيره مي گردند .با تحريك نورون پيش سکيناپسکي وزيكول ها با غشاء پايانه الحاق پيدا نموده محتوياتشان را به بيرون مي ريزند .در
تمامي نواحي الحاق وزيكول اتفاق نمي افتد .در پايانه آكسون يك سري جايگاه هاي فعال داريم كه غشاء در آن نواحي ساختار خاصي دارد
و عمل الحاق در اين نواحي صکورت مي گيرد .يك سکري گيرنده اختصاصي در غشا سلول پس سيناپسي قرار دارند كه براي ميانجي هاي
شيميايي اختصاص داده شده اند.

د -برداشتن ميانجي عصبي از شيار سيناپسي :براي خاتمه اثر تحريكي يا مهاري سلول پيش سيناپسي بر سلول پس
سيناپسي بايستي ميانجي هاي عصبي از شيار سيناپسي برداشته شوند .معموالً ميانجي هاي عصبي اثر كوتاه مدتي بر
غشاء پس سيناپسي دارند زيرا به سرعت تخريب شده و يا از محيط حذف مي گردند .روش هاي حذف ميانجي عصبي
عبارتند از:
 -0انتشار مولكول هاي ميانجي :به محض آزاد شدن در داخل شيار سيناپسي مولكول هاي ميانجي منتشر شده و بخش
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عمده آنها از محل سيناپس دور مي شوند به همين علت ديگر در دسترس گيرنده هاي خود قرار نمي گيرند .اين وضعيت
زمان عمل ميانجي عصبي روي غشاء سلول پس سيناپسي را كوتاه مي كند.
 -2تجزيه آنزيمي مولكول هاي ميانجي :اغلب مولكول هاي ميانجي توسط فعاليت هاي آنزيمي تخريب يا تجزيه شده
و ديگر قادر به اتصال به گيرنده هاي خود نيستند .بعنوان مثال در داخل فضاي سيناپسي آنزيم استيل كولين استراز وجود
داشته كه مولكول استيل كولين را به كولين و اسيد استيك تبديل مي كند .سپس مولكول هاي كولين به داخل سلول
پيش سيناپسي انتقال يافته و مجدداً براي ساخت مولكول هاي استيل كولين مصرف مي شوند .اسيداستيك نيز در داخل
فضاي سيناپسي منتشر شده و توسط ساير سلول ها جذب و به مصرف مي رسد .گاهي آنزيم تجزيه كننده ميانجي عصبي
در داخل سيتوپالسم سلول پيش سيناپسي قرار دارد .بعنوان مثال آنزيم منوآمين اكسيداز يا  MAOكه مولكول هاي
نورايي تفرين را تجزيه مي كند در داخل سلول پيش سيناپسي وجود دارد .پس از رهايي نوراپي نفرين به داخل شيار
سيناپسي بخش عمده آن بصورت فعاالنه به داخل پايانه پيش سيناپسي وارد شده و توسط آنزيم  MAOتخريب گرديده
و يا پس از ورود به وزيكول هاي سيناپسي مورد استفاده مجدد قرا رمي گيرد.
 -3اخذ مجدد ميانجي عصبي :گاهي مولكول هاي ميانجي عصبي پس از آزاد شدن توسط سيستم هاي انتقالي موجود
در غشاء پايانه پيش سيناپسي از محيط حذف و مجداً وارد آكسوپالسم اين سلول هاي مي گردد به اين فرآيند پديده اخذ
مجدد 0گفته مي شود .اما گاهي ميانجي عصبي توسط سلول هاي نوروگلياي مجاور ناحيه سيناپسي از محيط برداشته
شده كه به آن اخذ 2ميانجي عصبي مي گويند .هر دو پديده در محدود كردن زمان فعاليت ميانجي عصبي در سيناپسي
شيميايي دخالت دارند .برخي از داروها بصورت انتخابي سيستم هاي انتقالي براي اخذ مجدد و يا اخذ ميانجي را در سيناپس
مهار نموده و به اين ترتيب زمان حضور و فعاليت ماده ميانجي را در داخل شيار سيناپسي افزايش مي دهند .بعنوان مثال
داروي فلوكسيتين با مهار انتخابي اخذ مجدد سروتونين موجب افزايش فعاليت آن در داخل سيناپس هاي مغزي شده و
به همين دليل براي رفع برخي از اشكال افسردگي كاربرد دارد.
گيرنده هاي موجود در سيناپس شيميایي
در هر سيناپس نوع خاصي از ميانجي هاي عصبي ترشح مي شود ولي نوع پاسخ به ميانجي عصبي بستگي به ماهيت
1-Reuptake
2-Uptake

گيرنده موجود در غشا پس سيناپسي دارد .دو گروه گيرنده براي ميانجي عصبي در غشا پس سيناپسي وجود دارد:
كانال هاي يوني وابسته به ليگاند و گيرنده هاي وابسته به پروتئين هاي  .Gميانجي هايي نظير گلوتامات و استيل
كولين( )AChداراي هر دو نوع گيرنده هستند .گيرنده هاي اينوتروپيك گلوتامات كانال هاي يوني بوده و گيرنده هاي
متابوتروپيك گلوتاماتي به پروتئين هاي

G

متصل مي شوند(.ليگاند ماده شيميايي است كه باعث فعال شدن گيرنده

ميگردد .آگونيست به تركيباتي گفته مي شود كه اثرات ليگاند اختصاصي يك گيرنده را تقليد ميكنند .آگونيست
فيزيولوژيك ماده اي است كه به طور طبيعي در شرايط فيزيولوژيك به گيرنده متصل شده آن را فعال مي كند).
فعال شدن گيرنده اينوتروپيك سبب باز شدن سريع كانال يوني شده و فعال شدن اين كانال به نوبه خود سبب دپوالريزه
يا هايپر پوالريزه شدن غشا پس سيناپسي مي شود .نوع پاسخ بستگي به اين دارد كه كنداكتانس كدام يون تغيير كند؟
افزايش كنداكتانس يون هاي سديم سبب دپالريزه شدن و افزايش كنداكتانس كلر سبب هيپرپوالريزه شدن سلول پس
سيناپسي مي گردد .در جدول  2انواع گيرنده هاي اينوتروپيك گلوتامات نشان داده شده است.

جدول  :2گيرنده هاي اينوتروپيك گلوتامات.

فعکاليت پروتئين هاي ميانجي الحاقي به گيرنده هاي متابوتروپيك منجر به توليد زير واحدهاي

فعالGTP

 α-و  βγاز

پروتئين  Gشکده و هر كدام از اين زيرواحدها مي توانند واسکطه انتقال پيام در داخل سکلول شککده يا مستقيما از طريق
ارتباط با يك كانال هاي يوني سکبب تغيير نفودپزيري غشکا شوند .در شكل 07دو نوع گيرنده استيل كوليني نشان داده
شکده است .گيرنده هاي اينوتروپيك استيل كولين در محل اتصال عصب-عضله به عنوان كانالهاي نيكوتيني استيل
كولين شناخته مي شوند .به محض دپالريزه شدن نورون حركتي در پايانه پيش سيناپسي كانال هاي سديمي باز و غشا
دپالزيره مي شکود .يون هاي كلسيم وارد پايانه شده و اگزوسيتوز ميانجي هاي عصبي انجام مي شود .استيل كولين به
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گيرنده نيكوتيني خود متصل مي شود .اين گيرنده نوعي كانال كاتيوني است و به يون هاي سديم و پتاسيم اجازه عبور
مي دهند .ورود يون هاي مثبت باعث دپالريزه شکدن غشکاء عضکله شکده و فرآيند انقباض شروع مي گردد .در فضاي
سکيناپسکي آنزيم اسکتيل كولين اسکتراز سکبب شكسته شدن استيل كولين شده و كولين هاي ايجاد شده از طريق هم
انتقالي با سکککديم وارد سکککلول پيش
سککيناپسککي گرديده در سککاخت مجدد
اسکتيل كولين مورد اسکتفاده قرار مي
گيرند.

شكل  :07گيرنده هاي استيل كولين.

با توجه ماهيت عمل گيرنده ،گيرنده هاي اينوتروپيك در مقايسه با گيرنده هاي متابوتروپيك پاسخ سريع تري ايجاد
مي كنند .گيرنده هاي متابوتروپيك اگرچه به آهستگي پاسخ مي دهند اما در مقايسه با اينوتروپيك ها(چند ميلي ثانيه)

پاسخ طوالني تري(چند ثانيه تا چند دقيقه) ايجاد مي نمايند .استيل كولين داراي دو گيرنده اينوتروپيك يا نيكوتيني و
متابوتروپيك يا موسكاريني است .علت نام گذاري گيرنده هاي نيكوتيني به اين خاطر است كه قابليت اتصال به نيكوتين
را دارند و گيرنده هاي موسكاريني نيز توسط سم موسكارين تحريك مي شوند .فعال شدن گيرنده هاي متابوتروپيك يا
موسكاريني استيل كولين موجب فعال شدن نوع خاصي از پروتئين هاي  Gمي شود .سپس كمپلكس  βγجدا شده از
پروتئين

G

سبب فعال شدن نوع خاصي از كانال هاي پتاسيمي گرديده كه مسئول خروج يون هاي پتاسيم از سلول

هستند .در اثر اين جريان خروجي يون هاي پتاسيم غشا هايپرپالريزه گرديده ضربان قلب كاهش مي يابد(تحريك
پاراسمپاتيكي سبب مهار ضربان قلب مي شود) .تحريك گيرنده اينوتروپيك استيل كولين سبب افزايش كنداكتانس
يون هاي سديم و پتاسيم هر دو شده و يون هاي سديم به ترتيب بر اساس شيب الكتروشيميايي خود به ترتيب از سلول
خارج و به آن داخل مي شوند .اما ميزان ورود يون سديم بيشتر بوده و سلول پس سيناپسي ديوالريزه مي شود .گيرنده
هاي موسكاريني نوع سه( )M3سبب تحريك آزاد شدن اسيد معده از سلول هاي جداري معده مي شوند.
ميانجي هاي عصبي
بيش از  011نوع ماده شناسايي گرديده كه بعنوان ميانجي عصبي در دستگاه عصبي عمل مي كنند(جدول  .)2اغلب
سلول هاي عصبي تنها حاوي يك نوع ميانجي عصبي در داخل وزيكول هاي سيناپسي خود هستند ولي برخي از آنها
قادر به ترشح چند نوع ميانجي عصبي در پايانه هاي سيناپسي خود مي باشند .بعنوان مثال برخي از سلول هاي پيش
عقده اي سمپاتيكي عالوه بر نوراپي نفرين ،حاوي مولكول هاي ATPنيز هستندجدول .)3
جدول  :3برخي از نوروپپتيدها كه با ميانجي هاي كوچك مولكول همراه هستند.
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بسياري از سلول هاي عصبي موجود در سيستم اعصاب محيطي از استيل كولين بعنوان ميانجي عصبي استفاده مي كنند
كه به آنها اعصاب كولينرژيك مي گويند .بسته به نوع گيرنده استيل كولين در غشاء پس سيناپسي اين ميانجي مي تواند
بصورت تحريكي و يا مهاري عمل نمايد .در بيش از نيمي از سيناپس هاي مغزي گلوتامات(اسيد گلوتاميك) بعنوان
ميانجي تحريكي عمل مي نمايد .معموالً اتصال گلوتامات به گيرنده هاي خود سبب باز شدن كانال هاي كلسيمي در
غشاء پس سيناپسي و توليد  EPSPدرآن مي گردد .گاما آمينو بوتيريك اسيد معروف به  GABAو اسيد آمينه گاليسين
دو ميانجي عصبي مهاري بوده كه در داخل مغز و نخاع وجود دارند .ميانجي عصبي  GABAمعموالً در داخل مغز يافت
شده و اتصال آن به گيرنده هاي اختصاصي خود سبب باز شدن كانال هاي كلري در غشاء پس سيناپسي و در نتيجه
توليد  IPSPدر سلول هاي پس سيناپسي مي گردد.
گروهي از سلول هاي عصبي مهاري موسوم به سلول هاي رنشاو در داخل نخاع وجود دارند كه با سلول هاي عصبي
حركتي پيكري مربوط به عضالت اسكلتي سيناپسي مي دهند .ميانجي عصبي مورد استفاده اين سلول ها گاليسين

مي باشد .وجود چنين مهاري مانع انقباض اضافي عضالت اسكلتي مي شود .سمي قوي موسوم به استريكنين بصورت
انتخابي به گيرنده هاي گاليسيني درغشاء اعصاب پيكري متصل شده و موجب مهار اين گيرنده ها شده و در نتيجه اثر
مهاري سلول هاي رنشاو برداشته شده و اعصاب حركتي پيكري بدون هيچ محدوديتي پتانسيل عمل توليد نموده و تمام
عضالت اسكلتي منقبض مي شوند .در مسموميت با استريكنين عضالت تنفسي از جمله ديافراگم بصورت مداوم منقبض
گرديده و بعلت تداوم انقباض تنفس فرد قطع شده و شخص به دليل خفگي خواهد مرد.
گروهي از ميانجي هاي عصبي موسوم به كاتكول آمين ها از تغيير ساختماني اسيد آمينه تيروزين درست شده اند كه
شامل نوراپي نفرين ،اپي نفرين و دوپامين مي باشند .نوراپي نفرين در داخل وزيكول هاي سيناپسي اعصاب آدرنرژيك
ذخيره شده و بعنوان ميانجي عصبي در اعمالي مثل هوشياري ،رويا ديدن و تنظيم خلق وخو دخالت دارد .برخي از سلول
هاي عصبي آدرنرژيك به جاي نوراپي نفرين از اپي نفرين بعنوان ميانجي عصبي استفاده مي كنند .عالوه بر اعصاب
آدرنرژيك اپي نفرين و نوراپي نفرين از سلول هاي ترشحي بخش مركزي غده فوق كليوي نيز به داخل خون ترشح شده
و بعنوان هورمون عمل مي كنند.
از انتهاي اعصاب دوپامينرژيك در مغز و نخاع دوپامين رها شده كه در اعمالي نظير احساسات ،تجربيات خوشايند و تنظيم
ميزان تون عضالت اسكلتي دخالت مي نمايد .در بيماري پاركينسون بخشي از اعصاب دوپامينرژيك مغزي تخريب شده
و در نتيجه عضالت اسكلتي سخت مي شوند .برعكس در نوعي اختالل شخصيتي بنام اسكيزوفرني مقدار دوپامين مغز
بيش از حد طبيعي مي گردد .سروتونين نوعي ديگر از ميانجي هاي عصبي بوده كه از تغيير اسيد آمينه تريپتوفان حاصل
گرديده و از انتهاي اعصاب سروتوئرژيك رها مي شود .سروتونين در اعمالي مثل ادراك حسي ،تنظيم دماي بدن ،كنترل
خلق وخو ،ميزان اشتها و خواب دخالت مي كند .از آنجا كه سروتونين ،نوراپي نفرين ،اپي نفرين و دوپامين همگي از
تغييرات ساختماني اسيدهاي آمينه درست شده اند به آنها آمين هاي بيوژنيك نيز مي گويند.
بعضي از ميانجي هاي عصبي موسوم به نوروپپتيد از چندين اسيدآمينه درست شده اند كه توسط پيوندهاي پپتيدي به
همديگر متصل هستند .اين مواد در داخل جسم سلولي توليد و سپس وارد وزيكول هاي سيناپسي شده و در پايانه هاي
پيش سيناپسي ذخيره مي شوند .از اين گروه مي توان به انكفالين ،دينورفين و اندورفين اشاره نمود كه همگي در كاهش
درد دخالت دارند .انكفالين در سركوب درد  211برابر قويتر از مرفين عمل مي نمايد .دينورفين و اندورفين نيز جزو سركوب
كننده هاي طبيعي درد در بدن بوده و گاهي به آنها پپتيدهاي اوپيوئيدي بدن نيز مي گويند .در افرادي كه به اوپيوئيدها
معتاد هستند مقدار اين اوپيوئيدهاي درون زاي بدن كاهش مي يابد .به همين علت هنگام ترك مصرف مواد اوپيوئيدي

منابع

11

همه حركات طبيعي در اين افراد از جمله حركات تنفسي ،حركات گوارشي و غيره به شدت دردناك خواهد بود.
يكي ديگر از نوروپيتد ها معروف به ماده

P

بوده كه در انتقال حس درد از محيط به مراكز مربوطه در سيستم اعصاب

مركزي دخالت دارد .تحريك سلول هاي عصبي انكفالينرژيك در داخل نخاع موجب كاهش آزاد شدن ماده  Pاز انتهاي
اعصاب مربوطه شده و بنابراين از اين طريق انتقال پيام درد تضعيف مي شود.
بسته بندي ،ذخيره سازي و تحویل ميانجي هاي عصبي
وزيكول هاي سيناپسي اندام هاي كروي شكل به اندازه  41تا  211نانومتر هستند كه محل دسته بندي انبار شدن و
تحويل ميانجي هاي عصبي هستند .بسته به اين كه ميانجي پپتيدي يا غير پپتيدي باشد مكان ساخت ميانجي و ورود
آن به داخل وزيكول ها متفاوت است .پديده انتقال يا حركت وزيكول ها از جسم سلولي به سمت پايانه و تجديد آن ها
به كمك پروتئين هاي مختلف انجام مي گردد .اين پروتئين ها تقريباً در همه سلول هاي يوكاريوت شبيه به هم هستند.
ميانجي هاي پپتيدي به صورت پيش ساز ساخته مي شوند .ميانجي هاي پپتيدي و پروتئين هاي وزيكول ها در شبكه
آندوپالسمي جسم سلولي ساخته شده و به شبكه گلژي منتقل شده در آنجا پردازش شده ،بالغ گرديده و مرتب مي شوند.
در سطح ترانس گلژي وزيكول ها جدا شده و از طريق ميكروتوبول ها يا انتقال آكسوني سريع در طول اكسون حركت
كرده در پايانه مستقر مي شوند .ميانجي هاي غير پپتيدي مثل  AChدر پايانه عصبي ساخته شده سپس به داخل وزيكول
انتقال پيدا مي كنند .در ديواره وزيكول ها پمپ هاي هيدروژني وجود دارد كه يون  Hرا بر خالف شيب غلظتي اش وارد
وزيكول مي كند .بنابراين يون هاي  Hتمايل دارند به سمت خارج وزيكول حركت كنند .در غشا وزيكول مكانيسم معاوضه
كننده اي وجود دارد كه با استفاده از نيروي رانش  Hميانجي را وارد وزيكول كرده و  Hرا خارج مي كند .مسير ساخت،
ترشح و ذخيره سازي ميانجي هاي عصبي بسته به ماهيت ميانجي هاي عصبي مي تواند متفاوت باشد(شكل .)08

شكل  :08ساخت و چرخه مجدد وزيكول هاي سيناپسي و محتويات آنها.

وزيكول هاي حاوي ميانجي هاي عصبي پپتيدي يا پيش سازهاي آن ها پس از رسيدن به پايانه وزيكول هاي سيناپسي
ناميده مي شوند .اين وزيكول هاي سيناپسي به شبكه اسكت سلولي كه پايه آن اكتين است متصل مي گردند .ساير
وزيكول ها كه با ميانجي هاي عصبي غير پپتيدي در خود پايانه پر مي شوند نيز به اسكلت سلولي متصل مي گردند .از
اين لحظه به بعد وزيكول هاي سيناپسي بالغ از لحاظ عملكردي آماده هستند تا طي يك فرآيند وابسته به  Caبا غشاء
فيوز شده و پس از اگزوسيتوز محتوياتشان را به داخل شكاف سيناپسي بريزند .با هر نوبت اگزوسيتوز وزيكول غشاء
وزيكول به غشا پايانه پيش سيناپسي اضافه مي شود .بنابراين انتظار مي رود سطح پيش سيناپسي در هر بار آزاد شدن
وزيكول ها افزايش پيدا كند .اما انجام آندوسيتوز از طريق تشكيل وزيكول هاي پوشش دار كالتريني از افزايش اندازه
غشا پيش سيناپسي ممانعت مي كند .وزيكول هاي سيناپسي بازيافتي ممكن است مجددا مورد استفاده قرار گرفته يا به
جسم سلولي بازگشته و تخريب گردد.
اخذ ميانجي هاي عصبي غير پپتيدي توسط وزيكول از طريق همكاري نوعي پمپ هيدروژني واكوئلي با يك پروتئين
انتقال دهنده ميانجي عصبي انجام مي شود .اين پمپ پروتئيني بزرگ و چند واحدي بوده كه جريان رو به داخل  Hرا به
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سيتوزولي وصل مي كند .پروتئين انتقال دهنده ميانجي عصبي براي استيل كولين ،منوآمين ها نظير

سروتونين ،كاتكول آمين ها ،گلوتامات ،گاليسين و  GABAوجود دارد .عالوه بر اين در داخل غشا وزيكول ها پروتئين
(SV-2پروتئين سيناپسي نوع دو) وجود دارد كه اثر آن مشخص نشده است .پروتئين سيناپتوبروين( )synaptobrevinدر
غشا وزيكول سيناپسي وجود داشته و حاوي يك قطعه داخل غشايي است(شكل  .)00اين پروتئين براي آزادسازي ميانجي
ضروري است .سيناپتوبروين روي غشا وزيكول با دو پروتئين روي غشا پيش سيناپسي كمپلكس تشكيل داده و كمك
مي كند تا الحاق وزيكول انجام گيرد .سم كزاز يا سم بوتولينوم اندوپروتئينازهايي هستند كه پروتئين سيناپتوبروين را
هضم كرده و از اگزوسيتوز وزيكول ها جلوگيري مي كنند.
پروتئين  Rab3عضوي از يك خانواده بزرگ پروتئين هاي متصل شونده به پروتئين هاي  Gبا وزن مولكولي پايين بوده
كه از طريق اتصال و هيدروليز  GTPدر ترافيك غشا سلول دخالت دارد.
سيناپتوتاگمين يك گيرنده  Caدر وزيكول سيناپسي است كه دو ناحيه تكرار شونده خارج غشايي مشابه با ناحيه  C2در
پروتئين كيناز  Cاست .اين ناحيه در اتصال به كلسيم دخالت دارد .اين پروسه به حضور فسفوليپيدهاي اسيدي نيز وابسته
است .سيناپتوتاگمين افزايش در مقدار يون  Caسيتوپالسمي را حس كرده و اگزوسيتوز وزيكول هاي لنگر انداخته روي
غشا را آغاز مي كند .سيناپتوفيزين( )Synaptophysinپروتئين سرتاسري با چهار قطعه داخل غشايي بوده كه در تشكيل
كانال غشايي در طي روند الحاق غشاء وزيكول به غشاء سلول در طي اگزوسيتوز نقش دارد.
سيناپسين ها( )synapsinsگروهي از پروتئين هاي وزيكول سيناپسي هستند كه سبب اتصال وزيكول ها به اسكلت سلولي
مي شوند .اين پروتئين هم توسط مكانيسم هاي وابسته به cAMPو هم از طريق پروتئين كينازهاي وابسته به كالمودولين
فسفريله و مهار مي شود .افزايش يون  Caدر پايانه سبب راه اندازي فرآيند فسفوريالسيون سيناپسين ها شده و در نتيجه
سيناپسين از غشا جدا شده و به وزيكول اجازه داده مي شود تا به مكان فعال انتقال يافته و اگزوسيتوز شود.

شگل  :08پروتئين هاي دخيل در نرافيك وزيكولي.

اگزوسيتوز ميانجي عصبي
در اگزوسيتوز وزيكول هاي سيناپسي يك سري فرآيندهاي خاص اتفاق مي افتد كه در شكل  00نشان داده شده است:
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شكل  :00اگزوسيتوز ميانجي عصبي.

پروتئين سينتاكسين توسط يك قطعه داخل غشايي در غشا پيش سيناپسي لنگر انداخته است .پروتئين  SNAP-2نيز از
طريق زنجيره جانبي پالميتيديل به غشا سيناپسي متصل است .سم بوتولونيوم  Aو  Eكه اندوپروتئيناز هستند اين دو
پروتئين بويژه  SNAP-2را هضم كرده در حالي كه سم بوتولونيوم  Cبه طور اختصاصي سينتاكسين را مهار مي سازد .با
جدا شدن  n-Sec 1از سينتاكسين وزيكول به غشا مي چسبد .انتهاي آزاد سيناپتوبروين ،سينتاكسين و  SNAP-25شروع

به پيچيدن به دور همديگر مي كنند .با ادامه اين پيچش مولكولي وزيكول سيناپسي به غشا نزديتر مي شود .يون هاي
كلسيم از طريق كانال هاي وابسته به ولتاژ اطراف مناطق فعال وارد شده و اگزوسيتوز وزيكول را راه اندازي مي كند.
اخذ مجدد ميانجي عصبي
انتقال موفق به همان اندازه كه در ارتباط با رها سازي مقدار مناسب ميانجي عصبي و پاسخ دهي سلول پس سيناپسي
است به حذف سريع و به موقع ميانجي از شكاف سيناپسي نيز بستگي دارد .در سيناپس هاي كولينرژيك  AChدر داخل
شكاف سيناپسي توسط آنزيم كولين و استات تبديل مي شود .مولكول كولين وارد غشا پايانه شده دوباره مورد استفاده
قرار مي گيرد .امكان اخذ مجدد ميانجي عصبي در محل پايانه نيز وجود دارد .مكانيسم هاي انتقالي معموال از شيب هاي
غلظتي  H ،Cl ،Kو  Naبر حسب اين كه چه ماده اي را مي خواهد برداشت كنند استفاده مي نمايند .جذب مجدد ،يك
فاكتور اصلي در خاتمه دادن به عمل ميانجي هاست .اگر اين مكانيسم مهار گردد اثرات ميانجي ها شديدتر و طوالني تر
خواهد شد .اين موضوع كاربرد باليني دارد .براي مثال ،چندين داروي ضد افسردگي موثر ،مهاركننده هاي جذب مجدد
ميانجي هاي آميني هستند و عقيده بر اين است كه كوكائين جذب مجدد دوپامين را مهار مي كند .اهميت جذب مجدد
گلوتامات بداخل نورون ها و گلياها از اين نظر است كه اين ماده يك سم تحريكي در نظر گرفته مي شود كه مي تواند
با تحريك بيش از حد سلول ها سبب مرگ آنها شود .شواهدي در دست است كه در هنگام ايسكمي و آنوكسي ،تخريب
نوروني به علت مهار جذب مجدد گلوتامات افزايش مي يابد.
در مهره داران دو خانواده پروتئيني از انتقال دهنده ميانجي وجود دارد .خانواده اول داراي موتيف مشتركي با  02مارپيچ
آلفا بوده و براي ميانجي هايي مثل اپي نفرين ،نوراپي نفرين ،GABA ،گلوتامات و سروتونين اختصاصي عمل مي كند.
اين سيستم هاي انتقالي از شيب غلظتي  Naو  Clبراي اخذ مجدد ميانجي استفاده مي كنند .خانواده دوم ط با اخذ مجدد
گلوتامات و آسپارتات بوده و از شيب  Na ،Hبراي هم انتقالي استفاده كرده يا ميانجي را با يون  Kمعاوضه مي كند.
در سيناپس هاي كولينرژيك بعد از فعاليت استيل كولين ،آتريم استيل كولين استراز افزايش پيدا مي كند .اگر به هر دليل
ميزان استيل كولين استراز كاهش پيدا كند يعني تخريب شود يا هضم شود يا با مهار باز جذب استيل كولين در شكاف
سيناپسي باقي بماند فلج سخت رخ مي دهد .دو نوع فلج نرم(عضالت شل هستند) و سخت داريم .در فلج نرم ايراد از
گيرنده ها بوده و انقباضي رخ نمي دهد ولي در فلج سخت انقباض انجام شده ولي عضله شل نمي شود مثل وضعيتي كه
در مبتاليان به كزاز ديده مي شود .اشكال مختلفي از اتريم كولين استراز بروي غشاء پايه حضور دارد .اين آنزيم عموما
در فرم كروي يا

G

به صورت منومر ،ديمر يا تترامر يافت مي شود .اين آنزيم هم به صورت محلول و هم به صورت
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متصل به غشا مي تواند حضور داشته باشد .در فرم  Aيك يا سه تترامر از آنزيم كروي از طريق باندهاي دي سولفيد به
هم متصل هستند.
برخي از داروها با دخالت در مراحل مختلف انتقال پيام در سيناپس ها ارزش باليني بااليي دارند(شكل .)21
تركيبکاتي نظير آلفا توبوكورارين ،بونگاروتوكسکککين و نيكوتين اثرات  AChرا در محل سکککيناپس هاي نيكوتيني تقليد
مي كنند .برخالف ACh

اين داروها توسکط كولين استراز تخريب نشده يا سرعت تخري بشان آهسته بوده در نتيجه اثر

آنه ا اغلب از چندين دقيقه تا چندين ساعت باقي مي ماند .اين داروها از طريق ايجاد دپالريزاسون در نواحي موضعي از
غشکاي فيبر عضکالني كه رسپتورهاي  AChوجود دارد ،عمل خود را انجام مي دهند .هر بار كه فيبر عضالني از حالت
انقباض قبلي خودش خ ارج مي شود اين نواحي دپالريزه از طريق يون هاي تراوش شده ،پتانسيل عمل جديدي را آغاز
مي كنند كه اين شرايط منجر به حالت اسپاسم عضالني مي شود.

شكل  :21برخي از داروها كه در انتقال سيناپسي دخالت دارند.
سه داروي خاص و شناخته شده نئوستيگمين ،فيزوستيگمين و دي ايزوپروپيل فلوروفسفات استيل كولين استراز موجود

در فضاي سيناپسي را به صورت قابل برگشت تا چندين ساعت غير فعال مي كنند در نتيجه اين آنزيم نمي تواند استيل
كولين را هيدروليز كند .بنابراين ،با هر ايمپالس عصبي موفقيت آميز ،استيل كولين مجددا به مقدار قبلي افزوده مي شود
و فيبر عضالني را تحريك مي كند .اين امر منجر به اسپاسم عضالني مي شوند ،متاسفانه اين امر مي تواند در صورت
اسپاسم حنجره و خفگي منجر به مرگ شوند .به محض جدا شدن نئوستيگمين و فيزوستيگمين از استيل كولين استراز
اين آنزيم دوباره فعال مي شود اما دي ايزوپروپيل فلوروفسفات كه به عنوان سم گاز (اعصاب) در فعاليت هاي نظامي
استفاده مي شود ،استيل كولين استراز را براي هفته ها غيرفعال مي كند .اين مسئله باعث شده تا اين دارو به طور خاص
يك سم كشنده باشد.
گروهي از داروها كه با نام داروهاي شبه كورار شناخته مي شوند مي توانند انتقال پيام را از انتهاي عصب به عضله مهار
كنند .به عنوان مثال  -Dتوبوكورارين عملكرد استيل كولين را بر روي رسپتورهاي استيل كوليني فيبر عضالني مهار كرده
لذا از افزايش نفوذپذيري كانال هاي غشاء عضالني براي آغاز يك پتانسيل عمل جلوگيري مي كنند.
مياستني گراو

)(myasthenia gravis

بيماري خود ايمني بوده و بيماران مبتال دچار افزايش ايمني بر عليه كانال هاي

يوني وابسته به استيلن كولين خود هستند .در حدود  0نفر از هر  21111نفر مبتال به اين بيماري شده و دچار فلج عضالني
مي گردند .زيرا نقطه اتصال عصب – عضله توانايي انتقال سيگنال هاي كافي را از فيبر عصبي به فيبر عضالني ندارد.
به صورت پاتولوژيك ،آنتي بادي هايي كه به گيرنده هاي نيكوتيني استيل كولين حمله مي كنند ،در خون اكثر بيماران
مبتال به مياستني گراو يافت مي شود .بدون توجه به علت ،پتانسيل صفحه انتهايي كه در فيبر عضالني رخ مي دهد غالباً
ضعيف تر از آن است كه باعث باز شدن كانال هاي سديمي شود و در نتيجه فيبر عضالني دپالريزاسيون ايجاد نمي شود.
اگر بيماري به اندازه كافي قدرتمند باشد بيمار به علت فلج(به خصوص در اثر فلج عضالت تنفسي ) مي ميرد .اين بيماري
معموال مي تواند چندين سال با تجويز نئوستيگمين يا داروهاي ديگر آنتي كولين استرازي كنترل مي شود .اين داروها
باعث مي شوند مقادير بيشتر از حد طبيعي استيل كولين در فضاي سيناپسي براي تحريك حضور داشته باشد .طي چندين
دقيقه ،بعضي از بيماران فلج شده مي توانند حتي تا حد طبيعي راه بروند تا زماني كه دوز نئوستيگمين در چند ساعت بعد
دوباره نياز باشد.
تترادوتوكسين و ساكي توكسين به دليل مسدود كردن كانال هاي سريع سديمي انتقال پيام را مهار كرده پايانه را از كار
مي اندازنددندروتوكسين با انسداد كانال هاي پتاسيمي روند روپالريزه شدن پايانه پيش سيناپسي را مختل كرده و در
نتيجه آن را فعال نگاه مي دارند .سم -ωكاناتوكسين با انسداد كانال هاي كلسيمي مانع اگزوسيتوز ميانجي ها مي شود.
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سيناپس آکسوآکسونيک
برخي از سيناپس هاي موجود در سيستم عصبي از نوع اكسواكسونيك مي باشند .مطابق با شكل  20اين سيناپس ها بين
اكسون يك سلول عصبي و پايانه يك سلول پيش سيناپسي كه در سيناپس ديگري دخالت دارد ،ايجاد مي گردد .معموالً
سيناپس هاي اكسواكسونيك منجر به توليد پتانسيل عمل در پايانه پيش سيناپسي نمي شوند ،اما مي توانند ميزان آزاد
شدن ميانجي عصبي از غشاء پايانه را تغيير دهند .به همين علت به ميانجي هاي عصبي آزاد شده در سيناپس هاي
اكسواكسونيك تعديل كننده هاي عصبي 0نيز مي گويند .اگر اين تعديل كننده ها سبب كاهش مقدار ميانجي آزاد شده
توسط سلول پيش سيناپسي شوند ،مهار پيش سيناپسي 2رخ مي دهد و برعكس اگر موجب افزايش آزاد سازي ميانجي
عصبي گردند تسهيل 3پيش سيناپسي اتفاق مي افتد.

شكل  :20مهار پيش سيناپسي به كمك سيناپس مهاري آكسوآكسونيك.

درداخل نخاع سلول هاي عصبي وجود دارد كه در انتقال درد از گيرنده هاي حسي به مغز و نخاع دخالت داشته و از ماده
P

بعنوان ميانجي عصبي استفاده مي كنند .اگر به هر دليلي مقدار ماده  Pرها شده در محل سيناپس بين سلول هاي

عصبي پيش سيناپسي و پس سيناپسي در مسير انتقال درد كاهش يابد ،انتقال درد سركوب مي گردد .سلول هاي عصبي

1 -Neomdulafirs
2 –Presynaptic Inhibition
3 –Presynaptic Faclitafion

انكفالينرزيك در داخل نخاع با سلول هاي آزاد كننده ماده

P

سناپس اكسواكسونيك مي دهند .تحريك سلول هاي

انكفالينرژيك موجب كاهش رها شدن ماده  Pو در نتيجه تضعيف انتقال پيام درد مي گردد .بنابراين در اين مثال بدون
اينكه سلول پس سيناپسي مهار شود فقط از طريق مهار پيش سيناپسي انتقال پيام كاهش مي بابد.
گاهي آزاد شدن ميانجي عصبي در داخل سيناپس موجب تقويت آزادسازي ميانجي بيشتري درداخل همان سيناپس
مي گردد .بعنوان مثال پس از اتصال گلوتامات به گيرنده هاي پس سيناپسي خود ،ساخت وآزاد سازي ماده اي بنام اكسيد
نيتريك( )NOدر داخل سلول پس سيناپسي تحريك مي شود .اين ماده پس از رهايي وارد سلول پيش سيناپسي شده و
سبب افزايش آزاد سازي گلوتامات در داخل سيناپس شده و به اين ترتيب سبب تقويت يا تسهيل پيش سيناپسي مي
گردد .چنين مكانيسمي در مسيرهاي تشكيل حافظه در مغز به وفور ديده مي شود .چون مولكول  NOاز سلول پس
سيناپسي آزاد شده ،وارد سلول پيش سيناپسي گرديده و در آن جا باعث افزايش اگزوستيوز وزيكول هاي سيناپسي
مي گردد به آن پيامبر برگشتي 0نيز مي گويند.
نخاع و اعصاب نخاعي
نخاع قسمتي از دستگاه عصبي مركزي بوده كه بين مغز و دستگاه محيطي ارتباط برقرار ميكند .طوريكه تقريباً كليه
پيام هايي كه از محيط به مغز ارسال شده و يا از مغز به محيط مي روند قبل از ورود به مغز و يا بعد از خروج از آن ابتدا
وارد نخاع مي شوند .عالوه بر اين نخاع و اعصاب نخاعي مسيرهاي عصبي را شكل مي دهند كه بيشتر واكنش هاي
سريع آدمي را نسبت به تحريكات مختلف محيطي راه اندازي مي كنند .به اين پاسخ هاي سريع و خودكار مثل كنار
كشيدن دست حتي قبل از ب رخورد به ظرف داغ ،رفلكس هاي نخاعي گفته مي شود .برخي از رفلكس هاي نخاعي در
حفظ هومئوستاز بدن نظير ثابت نگاه داشتن فشار خون دخالت دارند.
ساختمان خارجي نخاع
نخاع به شكل طنابي سفيد رنگ به طول تقريبي  42تا  45سانتي متر در داخل مجراي مهره اي ستون مهره ها قرار
گرفته است .در نوزادان تازه متولد شده نخاع از بصل النخاع كه پائين ترين بخش مغز است آغاز و تا سطح سومين و يا
حتي چهارمين مهره كمري امتداد دارد .در سال هاي اول زندگي ستون مهره ها و نخاع همراه با هم و به يك نسبت رشد
كرده طويل مي شوند .اما از سنين  4تا  5سالگي به بعد رشد نخاع متوقف شده و تنها ستون مهره ها طويل مي گردد .به

1-Retrograde Messenger
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همين علت در اشخاص بالغ نخاع تنها تا سطح دومين مهره كمري كشيده شده و تمام طول كانال مهره اي را پر
نمي كند(شكل  .)20نخاع در تمام طول خود قطر يكساني نداشته و هر چه به بخش انتهايي خود نزديكتر مي شود قطر
آن به تدريج كمتر مي شود .عالوه بر اين بخش هايي از نخاع كه اعصاب مربوط به اندام هاي بااليي و پائيني از آنها
خارج مي شوند ،در مقايسه با ساير نواحي آن كمي متسع تر است .اتساع گردني 0از چهارمين مهره گردني شروع شده و
تا اولين مهره سينه اي ادامه مي يابد .تمام اعصابي كه به دست ها فرستاده شده و يا از آنها به نخاع مي آيند از اين ناحيه
خارج شده و يا به آن وارد مي گردند .دومين ناحيه متسع نخاع موسوم به اتساع كمري 2بوده كه از نهمين مهره سينه اي
شروع و تا دوازدهمين مهره سينه اي امتداد دارد و محل خروج و يا ورود اعصاب حركتي و حسي پاها مي باشد.

شكل  :20ساختمان نخاع.

نخاع در بخش انتهايي مخروطي شكل شده و مخروط انتهايي 3را مي سازد كه راس آن به طرف پائين بوده و توسط
الياف پيوندي موسوم به رشته هاي انتهايي 4به استخوان دنبالچه متصل شده است .در فواصل معيني از دو طرف نخاع و

1. Cervical Enlargement
2. Lumbar Enlargement
3. Conus Medullaris
4. Filum Terminale

از طريق سوراخ هاي بين مهره اي ،بصورت قرينه  30زوج عصب نخاعي نخاع را ترك مي كنند .به همين دليل نخاع
ظاهري قطعه قطعه پيدا كرده و بر اساس مكان قرارگيري هر قطعه آنرا نامگذاري مي كنند.
از قطعه گردني نخاع هشت زوج عصب گردني ،)C1-C8( 0از قطعه سينه اي آن دوازده زوج عصب سينه ايT1-( 2
 ،)T12از قطعه كمري پنج جفت عصب كمري ،)L1-L5(3از قطعه خارجي پنج جفت عصب خاجي )S1-S5(4و از قطعه
دنبالچه اي يك زوج عصب دنبالچه اي )CO1( 5منشاء مي گيرند(شكل .)20هر عصب نخاعي توسط دو دسته اكسوني
موسوم به ريشه خلفي و ريشه قدامي به نخاع متصل مي گردد .ريشه خلفي يا پشتي حاوي اكسون سلول هاي عصبي

حسي بوده كه از گيرنده ها در پوست ،عضالت و اندام هاي داخلي منشاء گرفته و اطالعات را به دستگاه عصبي مركزي
انتقال مي دهد .قبل از ورود ريشه خلفي به نخاع ،بخشي از آن متسع شده و عقده ريشه خلفي يا پشتي نخاع را مي سازد
كه محل تجمع اجسام سلولي اعصاب حسي است .ريشه قدامي يا شكمي نيز حاوي اكسون اعصاب حركتي است كه از
دستگاه اعصاب مركزي به اندام ها و يا سلول هاي اجراء كننده ارسال مي شوند .ريشه هاي خلفي و قدامي قبل از خروج
از سوراخ بين مهره اي در هر طرف به يكديگر پيوسته و عصب نخاعي را مي سازند(شكل .)22
شكل  :22ساختمان داخلي نخاع.

ساختمان داخلي نخاع
شكل  22مقطع عرضي نخاع را نشان مي دهد .در اين مقطع دو ناحيه مجزاي سفيد و خاكستري رنگ ديده مي شود كه
ماده خاكستري در بخش مركزي قرار گرفته و ماده سفيد آنرا احاطه نموده است .در سطح قدامي نخاع فرورفتگي عميقي
1 . Cervical Nerve
2 . Thorasic Nerve
3 . Lumbar Nerve
1 . Sacral Nerve
5 . Occyal Nerve
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موسوم به شيار مياني قدامي وجود داشته و در سطح خلفي نيز فرورفتگي ظريفتري بنام تيغه مياني خلفي ديده مي شود.
اين دو فرورفتگي نخاع را به نيمه هاي چپ و راست تقسيم مي كنند كه كامالً با هم قرينه هستند .ماده خاكستري نخاع
بصورت حرف  Hبوده و در بخش مركزي آن كانال مركزي يا اپانديمال وجود دارد كه بصورت سرتاسري در تمام طول
نخاع امتداد داشته و از باال به بطن چهارم مغزي در بصل النخاع مربوط بوده و در انتهايي ترين بخش خود كه در مخروط
انتهايي واقع مي گردد بن بست است .داخل ماده خاكستري اجسام سلولي سلول هاي عصبي ،اكسون هاي بدون ميلين
و دندريت هاي سلول هاي عصبي ارتباطي و حركتي و نوروگلياها وجود دارند .گاهي اجسام سلولي مربوط به سلول هاي
عصبي همكار بصورت متمركز در يكجا جمع شده و هسته هاي ماده خاكستري را مي سازد .هسته هاي حسي از طريق
اعصاب حسي اطال عاتي را از گيرنده هاي حسي دريافت نموده و از هسته هاي حركتي فرآميني از طريق اكسون هاي
حركتي به اندام هاي اجراء كننده ارسال مي گردد.
در طرفين ماده خاكستري مناطقي موسوم به شاخ وجود دارد .شاخ قدامي يا شكمي بزرگتر بوده و حاوي اجسام سلولي
اعصاب حركتي پيكري و ديگر هسته هاي حركتي است در حاليكه شاخ خلفي يا پشتي حاوي هسته هاي حسي پيكري
و خودكار مي باشد .در بين شاخ هاي قدامي و خلفي در طرفين نخاع در قطعات سينه اي ،باالي كمر و خاجي نخاع،
منطقه اي موسوم به شاخ هاي جانبي 0قرار داشته كه محل استقرار اجسام اعصاب حركتي خودكاري بوده كه تنظيم
عملكرد عضالت صافف عضله قلبي و غدد را بر عهده دارند .شاخ هاي خلفي از طريق رابط خاكستري خلفي و شاخ هاي
قدامي توسط رابط خاكستري قدامي به يكديگر متصل مي شوند.

1 . Lateral Horn

ماده سفيد نخاع از اكسون هاي ميلين دار و بدون ميلين اعصاب حسي ،حركتي و ارتباطي مختلف درست شده است كه
در طول نخاع امتداد دارند .وجود شاخ هاي خلفي و قدامي ماده خاكستري ،بخش سفيد را در هر طرف به سه بخش
تقسيم مي كند كه به هر بخش يك ستون گفته مي شود .اين ستون ها عبارتند از ستون پشتي يا خلفي ،ستون قدامي و
ستون جانبي .هر ستون حاوي دستجات مجزايي از اكسون ها بوده كه تقريباً همگي از يك ناحيه منشاء گرفته و اطالعات
مشابهي را نيز حمل مي كنند .به هر يك از اين دستجات اكسوني يك راه عصبي 0گفته مي شود(شكل .)23

شكل  :23راه هاي عصبي نخاع.

براي نامگذاري راه هاي عصبي وضعيت آنها را در ماده سفيد در نظر گرفته و از دو نقطه مبدأ و مقصد راه عصبي استفاده
كرده و نام منطقه اي كه راه عصبي از آن ناحيه شروع مي گردد در ابتدا آورده مي شود .بعنوان مثال مسير يا راه عصبي
نخاعي -تاالموس قدامي اشاره به گروهي از اكسون ها دارد كه در بخش قدامي نخاع واقع شده اند و از نخاع آغاز شده
و به تاالموس ختم مي گردند .به راه هاي عصبي كه ايمپالس هاي عصبي را از نخاع به طرف مغزي مي برند راه صعودي
يا حسي گفته مي شود كه اطالعات مختلفي را درباره حس هاي مختلف نظير لمس ،سرما ،گرما و درد از محيط به مراكز
عصبي مركزي هدايت مي نمايند .راه هاي صعودي نخاع عبارتند از:
الف -راه نخاعي -تاالموسي جانبي و راه نخاعي -تاالموسي قدامي كه اطالعاتي درباره حس درد ،گرما ،سرما ،لمس غير
دقيق ،قلقلك و خارش را حمل مي كنند.

1 . Neuol Tract
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ب -راه ستون خلفي :اين راه عصبي دستجات اكسوني متعددي را در بر مي گيرد كه اطالعات مربوط به حس لمس
دقيق ،ارتعاش و حس وضعي(آگاهي يافتن از وضعيت و حركت عضالت ،تاندون ها و مفاصل در فضا) را از محيط به مغز
هدايت مي نمايد.
راههاي صعودي يا حسي نخاع ،سيستم اعصاب مركزي را از تغييرات محيط داخلي و خارجي بدن آگاه نموده و پاسخ
هاي مناسب به اين تغييرات از طريق راه هاي نزولي يا حركتي از مراكز عصبي مختلف و از طريق نخاع به اندام هاي
اجراء كننده ارسال مي گردد .بسياري از فعاليت هاي غير ارادي عضالت صاف ،عضله قلبي و غدد ترشحي كه توسط
سيستم عصبي خودكار تنظيم مي گردند از ساقه مغز و هيپوتاالموس منشاء مي گيرند اما حركات ارادي عضالت اسكلتي
تحت كنترل راه هاي عصبي نزولي بوده كه از قشر مغز مي آيند.
بطور كلي اعصاب حركتي كه به عضالت اسكلتي ارسال مي گردند در دو مسير نزولي مستقيم و غير مستقيم قرار دارند.
مسيرهاي مستقيم عبارتند از راه هاي عصبي قشري -نخاعي جانبي و قدامي كه از قشر مغز شروع شده و وارد شاخ
قدامي نخاع گرديده و با اعصاب حركتي عضالت اسكلتي سيناپس داده و موجب ايجاد حركات ارادي عضالت حركتي
مي گردند .مسيرهاي غير مستقيم از نواحي ديگر مغزي به غير از قشر مغز منشأ گرفته و وارد نخاع مي شوند ،مثل
مسيرهايي كه از عقده هاي قاعده اي ،مخچه و يا هسته هاي مختلف ساقه مغز به نخاع وارد مي گردند .بطور كلي
مسيرهاي مستقيم در ارتباط با حركات دقيق بويژه حركات دست ها و انگشتان بوده و راههاي غير مستقيم در حفظ تون
عضالت اسكلتي و انقباض عضالني كه به حفظ تعادل بدن در فضا كمك مي كنند ،دخالت دارند.
پرده هاي پوششي نخاع
نخاع توسط پرده اي موسوم به مننژ 0يا شامه پوشيده شده كه از آن در برابر عوامل خارجي حمايت نموده و تغذيه آن را
نيز تا حدودي برعهده دارد(شكل  .)4-5مننژ نخاعي در ارتباط با مننژ مغزي بوده و مشابه با آن از سه اليه تشكيل شده
كه به ترتيب از خارج به داخل عبارتند از:
الف -سخت شامه :2اليه ضخيمي از بافت پيوندي متراكم بوده كه بصورت غالفي مخروطي شكل نخاع را احاطه نموده
و به پوشش پيوندي اطراف اعصاب نخاعي متصل مي شود .بين سخت شامه و ديواره مجراي مهره اي فضايي واقعي
1 . Meninge
2 . Dura Mater

موسوم به فضاي اپي دورال وجود دارد كه حاوي عروق خوني ،بافت پيوندي و چربي است .براي القاء بيهوشي اپي دورال
ماده بيهوشي را داخل اين فضا تزريق مي كنند .از اين نوع بيهوشي در جراحي هاي مختلف و از جمله زايمان استفاده
مي شود.
ب -عنكبوتيه :0در زير سخت شامه اليه اي از بافت پيوندي وجود دارد كه فاقد عروق خوني است .وجود الياف كالژن و
اندكي الياف االستيك ظاهري متخلخل به اين اليه داده و به همين جهت به آن عنكبوتيه مي گويند .بين سخت شامه
و عنكبوتيه فضايي موسوم به فضاي زير سخت شامه اي وجود دارد كه در آن مقدار كمي مايع ميان بافتي جريان دارد.
ج -نرم شامه :2در زير عنكبوتيه ،اليه نازك ديگري از بافت پيوندي حاوي الياف كالژن واالستيك ديده مي شود كه به
سطح خارجي نخاع چسبيده و بر خالف عنكبوتيه حاوي عروق خوني فراواني بوده و در تامين مواد غذايي و اكسيژن براي
رفع احتياجات نخاع دخالت دارد .اين اليه موسوم به نرمشامه بوده و در بين آن و عنكبوتيه فضايي بنام فضاي زيرعنكبوتيه

3

وجود دارد كه حاوي مايع مخصوصي بنام مايع مغزي -نخاعي است .ين مايع در شبكه هاي مويرگي خاصي در
بطن هاي مغز توليد شده و به فضاي زير عنكبوتيه مي ريزد(شكل .)24

شكل  :24پرده هاي پوششي نخاع.

گاهي براي ارزيابي مايع
مغزي -نخاعي و پي بردن به وجود باكتري ،خون و ...احتياج به گرفتن نمونه از اين مايع است .براي گرفتن نمونه از مايع
مغزي-نخاعي بعد از انجام بي حسي موضعي به كمك سوزن بلند مخصوصي كه در فاصله بين مهره هاي سوم و چهارم
1 . Arachnoid Mater
2 . Pia Mater
3 . Subarachnoid space
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يا چهارم و پنجم وارد فضاي زير عنكبوتيه مي كنند مقداري از مايع مغزي -نخاعي را بر مي دارند .اين روش موسوم به
پونكسيون كمري 0بوده و در موارد متعددي نظير تشخيص مننژيت ،القاء بيهوشي ،ميلوگرافي (تزريق ماده راديو اكتيو
جهت راديو گرافي نخاعي) ،شيمي درماني ،اندازه گيري فشار مايع مغزي -نخاعي و ارزيابي اثرات درماني برخي از
روشهاي درماني خاص مورد استفاده قرار مي گيرد.
رفلكس هاي نخاعي
عالوه بر نقشي كه نخاع در انتقال اطالعات حسي و فرآمين حركتي از محيط به مغز و بالعكس دارد .اين بخش از سيستم
اعصاب مركزي مسئوليت راه اندازي و انجام بسياري از رفلكس هاي بدن را نيز عهده دار است .بطور كلي رفلكس به
مجموعه اي از وقايع متوالي گفته مي شود كه بصورت غيرارادي و بدون طراحي قبلي آغاز گرديده و به سرعت موجب
بروز پاسخ نسبت به يك محرك مي گردد .هنگامي كه دستتان را به يك ظرف داغ نزديك مي كنيد حتي قبل از احساس
گرماي آن ،بصورت غيرارادي و خود به خود دستتان را عقب مي كشيد .اين پاسخ پس كشيدن نوعي رفلكس بوده كه در
نخاع انجام مي گيرد .مسير عصبي كه در انجام يك رفلكس دخالت دارد قوس رفلكسي ناميده مي شود .گاهي تمام مسير
شركت كننده در قوس رفلكسي در نخاع وجود دارد .در اين صورت به اين رفلكس يك رفلكس نخاعي گفته مي شود.
همانطور كه در شكل  25ديده مي شود هر قوس رفلكسي شامل اجزاء زير است:
الف -گيرنده حسي :گيرنده هاي حسي دندريت هاي سلول هاي عصبي حسي و يا ساختمان هاي مخصوصي هستند كه
نسبت به يك محرك خاص ويژگي پيدا نموده اند .اين گيرنده ها تغييرات ايجاد شده در محيط داخلي و يا خارجي بدن
را تشخيص داده و مبادرت به ايجاد پتانسيل گيرنده مي كنند و اگر شدت محرك كافي باشد ،پتانسيل عمل توليد خواهد
شد.
ب -سلول عصبي حسي :پتانسيل هاي عمل توليد شده درگيرنده توسط سلول عصبي حسي واز طريق ريشه پشتي نخاع
وارد نخاع مي شوند.
ج -سلول هاي عصبي ارتباطي :معموالً هر عصب حسي پس از ورود به نخاع با يك يا چند سلول عصبي ارتباطي سيناپس
مي هد .اين سلول هاي عصبي نقش بسيار مهمي در جمع بندي اطالعاتي كه به سطوح مختلف سيستم عصبي وارد
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مي شوند ،دارند .گاهي سلول عصبي ارتباطي موجب انتقال پيام از سلول عصبي حسي به سلول عصبي حركتي در همان
قطعه نخاعي شده يا اينكه پيام هاي عصبي را از سلول عصبي حسي به قطعات باالتر و يا پائين تر نخاعي يا مغزي انتقال
مي دهد.
د -سلول عصبي حركتي :اين سلول هاي عصبي بعد از خروج از نخاع به بخش يا بخش هايي از بدن كه مسئوليت اجراي
پاسخ را دارند رفته و پيام عصبي را به اين بخش هاي اجراء كننده مي رسانند.
ه -بخش اجراء كننده :عضالت اسكلتي ،عضالت صاف ،عضله قلبي و يا غدد ترشحي كه در پاسخ به پيام حركتي مبادرت
به انجام پاسخ مي نمايند بعنوان بخش اجراء كننده قوس رفلكسي شناخته مي شوند .براساس نوع اندام اجراء كننده مي
توان رفلكس ها را به دو گروه تقسيم نمود .اگر اندام اجراء كننده عضالت اسكلتي باشند رفلكس انجام شده را رفلكس
پيكري و اگر اندام اجراء كننده عضله صاف ،قلبي و يا غدد ترشحي باشند ،رفلكس را رفلكس خودكار يا احشايي مي نامند.
از رفلكس هاي پيكري نخاع مي توان به رفلكس هاي كششي عضالت و رفلكس هاي پس كشيدن اشاره نمود .رفلكس
ادرار كردن ،اجابت مزاج و رفلكس هايي كه در حفظ فشار خون و غلظت دي اكسيدكربن آن دخالت دارند نيز نمونه هايي
از رفلكس هاي احشايي نخاع هستند .اگرچه رفلكس هاي نخاعي كامالً توسط نخاع انجام مي شوند ولي مراكز باالتر
مغزي نيز با ارسال پيام هاي تحريكي و يا مهاري مي توانند سبب تقويت و يا تضعيف اين رفلكس ها گردند.

شكل :25اجزا رفلكس.

رفلكس کششي
ساده ترين رفلكس انجام گرفته در بدن رفلكس كششي بوده كه قوس رفلكسي مربوط به آن در شكل  26نشان داده
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شده است .در طي اين رفلكس كشيده شدن عضله موجب انقباض آن مي گردد .ميزان كشيده شدن عضله و يا تغيير
طول آن توسط گيرنده هاي خاصي موسوم به دوك هاي عضالني كه در البه الي فيبرهاي عضالت اسكلتي و موازي
با قرار گرفته اند .تشخيص داده مي شود .هر دوك عضالني حاوي  3تا  01فيبر عضالني تغيير شكل يافته بوده كه تنها
در بخش هاي انتهايي داراي فيالمنت هاي انقباضي بوده و بنابراين فقط در دو انتها منقبض مي گردد .بخش مركزي
اين فيبرها كه موسوم به فيبرهاي داخل دوكي هستند توسط سلول عصبي حسي عصبدهي مي گردد .اين سلول عصبي
حسي دور تا دور فيبرهاي داخل دوكي پيچيده شده و اكسون آن از طريق ريشه خلفي نخاع وارد شاخ خلفي نخاع
مي گردد .كشيده شدن فيبرهاي داخل دوكي موجب ايجاد پتانسيل هاي عمل در عصب حسي دوك مي شود .بخش
انتهايي قابل انقباض فيبرهاي داخل دوكي توسط سلول هاي عصبي حركتي با قطر متوسط موسوم به اعصاب حركتي
گاما عصبدهي مي گردد .اين اعصاب حركتي تحت تأثير پيام هاي تحريكي و مهاري هستند كه از مراكز باالتر مغزي
ارسال مي گردند .هرگاه سلول هاي عصبي حركتي گاما تحريك شوند ،بخش انتهاي فيبرهاي داخل دوكي منقبض شده
و اين فيبرها از دو انتها كشيده مي شوند .در نتيجه عصب حسي دوك عضالني تحريك گرديده و پيام هاي حسي به
نخاع ارسال مي گردد .به اين ترتيب مغز از طريق ارسال پيام به اعصاب حركتي گاما حساسيت دوك هاي عضالني را
نسبت به تغييرات طول عضله تنظيم مي كند .هرچه فعاليت سلول هاي عصبي حركتي گاما بيشتر شود حساسيت دوك
هاي عضالني نيز نسبت به تغييرات طول عضله بيشتر خواهد شد .فيبرهاي داخل دوكي توسط كپسولي از بافت پيوندي
احاطه مي گردند .اين كپسول در البه الي فيبرهاي عضله اسكلتي كه موسوم به فيبرهاي عضالني خارج دوكي هستند
قرار مي گيرند .هرگاه عضله كشيده شود فيبرهاي عضالني خارج دوكي نيز كشيده شده و چون دوك هاي عضالني
موازي با اين فيبرهاي خارج دوكي قرار گرفته اند ،آنها نيز كشيده مي شوند و عصب حسي مربوط به دوك عضالني
تحريك مي گردد .تمام عضالت اسكلتي بغير از عضله اسكلتي گوش مياني داراي دوك عضالني هستند .هر چه عملكرد
عضله ظريف تر باشد تعداد دوك هاي عضالني آن بيشتر است .عضالت حركت دهنده چشم و يا عضالت انگشتان دست
تعداد فراواني دوك عضالني دارند.
كشش عضله سبب تحريك دوك عضالني شده و بسته به شدت محرك يك يا چند پتانسيل عمل در عصب حسي دوك
عضالني ايجاد مي گردد كه از طريق ريشه پشتي نخاع وارد شاخ خلفي شده و با سلول عصبي حركتي كه در شاخ قدامي

نخاع وجود دارد سيناپس مي دهد .اين سلول عصبي حركتي موسوم به سلول عصبي حركتي آلفا بوده و داراي اكسون

ميلين دار قطوري است .سلول هاي عصبي حركتي آلفا مسئول عصبدهي به فيبرهاي خارج دوكي بوده و تحريك آنها
سبب انقباض عضله مي شود.
شكل  :26رفلكس كششي.

سلول هاي عصبي حركتي آلفا بعد از ورود به عضله در محل تماس عصب -عضله با فيبرهاي عضالني سيناپس داده و
از طريق آزاد كردن استيل كولين موجب ايجاد پتانسيل عمل در سلولهاي عضالني مي شوند كه منجر به انقباض اين
سلول ها و در نهايت انقباض عضله مي گردند .به اين ترتيب در يك رفلكس كششي كشيده شدن عضله از طريق دوك
هاي عضالني احساس شده و پيام هاي حسي از طريق سلول عصبي حسي به نخاع انتقال مي يابد .سپس از طريق
سيناپسي كه در نخاع بين سلول عصبي حسي و سلول عصبي حركتي آلفا ايجاد مي گردد پيام تحريكي به سلول عصبي
حر كتي انتقال يافته و عضله منقبض گرديده و در برابر كشيده شدن مقاومت مي كند .چون در قوس رفلكسي مربوط به
رفلكس كششي تنها يك سيناپس در نخاع وجود دارد به آن رفلكس تك سيناپسي هم مي گويند.
همانطور كه در شكل  26ديده مي شود از همان سمتي كه سلول عصبي حسي وارد نخاع مي شود سلول عصبي حركتي
از نخاع خارج مي گردد به همين دليل اين رفلكس نوعي رفلكس يك طرفي است .تمام رفلكس هاي تك سيناپسي از
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نوع يك طرفي هستند .اگرچه رفلكس كششي يك رفلكس تك سيناپسي است اما همزمان با انجام آن رفلكس هاي
چند سيناپسي ديگري در نخاع رخ مي دهد كه چندين سيناپس در ساختمان قوس رفلكسي آنها شركت دارد.
سلول عصبي حسي دوك عضالني پس از ورود به داخل نخاع چند شاخه شده و يكي از شاخه هاي آن با سلول عصبي
رابط مهاري سيناپس مي دهد .سلول عصبي اخير نيز با عصب حركتي آلفايي كه به عضله آنتاگونيست با عضله اي كه
سلول عصبي حسي از آن منشاء گرفته است ،سيناپس داده و موجب مهار فعاليت آن مي گردد .در نتيجه همزمان با
انقباض عضله تحت كشش ،عضله آنتاگونسيت آن شل مي شود .در اين قوس رفلكسي جديد سه سلول عصبي حسي،
رابط ،حركتي و دو سيناپس وجود دارند .به اين حالت كه در طي آن يك چرخه عصبي سبب انقباض يك عضله و شل
شدن عضله آنتاگونيست آن مي گردد عصبدهي متقاطع مي گويند كه جهت انجام حركات هماهنگ بدن حياتي است.
يكي ديگر از شاخه هاي سلول عصبي حسي دوك عضالني از طريق مسيرهاي صعودي به مغز رفته و اطالعات مفيدي
درباره وضعيت كشش يا انقباض عضالت اسكلتي در اختيار مغز قرار مي دهد .با كمك اين اطالعات و از طريق پيام
هايي كه به سلول هاي عصبي حركتي گاما ارسال مي گردد ،مغز نيز در حفظ تون عضالني و ايجاد هماهنگي بين حركات
بدن و حفظ موقعيت بدن در فضا دخالت كرده و فرد درك آگاهانه اي نسبت به رفلكس هايي كه انجام مي گيرد پيدا
مي نمايد.
از آنجا كه محرك ايجاد رفلكس هاي كششي ،كشيده شدن عضله است ،اين رفلكس ها مانع آسيب عضله در برابر
كشيدگي زياد مي گردند .عالوه بر اين حضور رفلكس هاي كششي در عضالت وضعيتي كه به حفظ موقعيت بدن در
فضا كمك مي كنند ،موجب مي شوند تا فرد بتواند در هنگام حركات ناگهاني تعادل خود را همچنان حفظ نمايد .بعنوان
مثال اگر فردي كه ايستاده بصورت ناگهاني به يك سمت خم شود ،عضالت وضعيتي مربوط به ستون مهره ها در سمت
ديگر بدن وي كشيده شده و رفلكس هاي كششي در اين عضالت آغاز مي گردند .در نتيجه اين عضالت منقبض شده
و بار ديگر بدن را به وضعيت اول باز گردانيده و تعادل فرد حفظ مي شود.
يكي از مثال هاي رايج رفلكس كششي ،رفلكس پرش زانو يا رفلكس كشككي است كه به كرات براي تعيين حساسيت
رفلكس هاي كششي و اطمينان از سالمت دستگاه عصبي مركزي توسط پزشكان مورد استفاده قرار مي گيرد .رفلكس
پرشي زانو را مي توان با زدن ضربه روي وتر كشككي به كمك چكش رفلكسي ايجاد نمود .اين ضربه موجب كشيده

شدن عضله چهار سر راني شده و رفلكس كششي ايجاد مي گردد كه سبب انقباض اين عضله گرديده و در نتيجه ساق
پا به طرف جلو پرتاب مي گردد .همانطور كه قبالً گفته شد از مغز پيام هاي تحريكي به سلول هاي عصبي حركتي گاما
ارسال گرديده و حساسيت دوكهاي عضالني را نسبت به تغييرات طول عضله افزايش مي دهد .در صورتي كه اين مسير
تسهيل كنندگي در مغز تضعيف و يا تخريب گردد ،شدت رفلكس پرش زانو كاهش يافته و يا حتي بطور كامل از بين
مي رود .اما اگر پيام هاي تحريكي كه از مغز به سلول هاي عصبي حركتي گاما ارسال مي گردد افزايش يابد ،رفلكس
پرش زانو به شدت تقويت مي گردد .معموالً ضايعاتي كه بدنبال سكته هاي مغزي و يا تومورهاي مغزي در نواحي حركتي
قشر مغز ايجاد مي شوند همراه با تشديد رفلكس هاي كششي همراه هستند.
رفلكس وتر گلژي
هنگامي كه عضله اسكلتي منقبض مي شود نيروي حاصل از انقباض يا تانسيون ايجاد شده سبب كشيده شدن وتر آن
عضله مي گردد .اگر شدت تانسيون توليد شده در عضله زياد باشد اين امكان وجود دارد كه وتر دچار صدمه شود .براي
جلوگيري از آسيب ديدگي وتر هنگام انقباض عضله ،رفلكس وتر گلژي يا به اختصار رفلكس وتري كه يك رفلكس
پيكري نخاعي است راه اندازي مي گردد .اين رفلكس با رفع انقباض عضله از كشيدگي بيشتر وتر ممانعت مي كند.
بنابراين رفلكس وتري كامالً برعكس رفلكس كششي عمل مي نمايد .زيرا رفلكس كششي با تغيير شدت انقباض عضله،
طول عضله را كنترل نموده ولي رفلكس وتري با رفع انقباض عضله مقدار تانسيون عضله را تنظيم مي نمايد .اگرچه
رفلكس وتري در مقايسه با رفلكس كششي حساسيت كمتري دارد ولي در صورتي كه عضله شديداً منقبض گردد مثل
زماني كه يك وزنه سنگين از دستتان رها مي گردد ،بر رفلكس كششي پيش مي گيرد .قوس رفلكسي مربوط به رفلكس
وتري در شكل  27نشان داده شده است .اين رفلكس يك رفلكس چند سيناپسي و يكطرفه است .گيرنده هاي حسي
مربوط به اين رفلكس موسوم به اندام وتري 0بوده كه در داخل وتر عضله و در نزديكي محل تماس وتر به عضله قرار
دارند .هر اندام وتري شامل چند فيبركالژني است كه بصورت سري با الياف عضالني قرار گرفته و توسط كپسولي ظريف
از بافت پيوندي احاطه مي شوند .معموالً يك عصب حسي وارد اين كپسول شده ،پس از ورود انشعابات فراواني پيدا نموده
و در سرتاسر سطح الياف كالژن داخل كپسول توزيع مي گردند .هر كدام از انشعابات عصب حسي در نزديكي فيبرها
كمي متسع مي شود .هنگامي كه عضله منقبض مي شود ،وتر عضله نيز كشيده شده و اندام وتري موجود در آن تحريك

1 . Tendon Organ
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مي گردد و بسته به شدت تحريك ،در داخل سلول عصبي حسي مربوط به اندام وتري يك يا چند پتانسيل عمل توليد
شده كه از طريق ريشه پشتي نخاع به نخاع فرستاده مي شوند .در واقع سلول هاي عصبي حسي اندام هاي وتري
اطالعاتي درباره شدت انقباض يا مقدار تانسيون عضله به مراكز نخاعي مخابره مي نمايند.
سلول عصبي حسي پس از ورود به شاخ خلفي نخاع با يك سلول عصبي رابط مهاري سيناپس داده و موجب فعال شدن
آن مي گردد .سلول عصبي اخير در داخل شاخ قدامي نخاع با يك سلول عصبي حركتي آلفا كه به فيبرهاي عضله كشيده
شده مي روند ،سيناپس داده و موجب مهار فعاليت آن مي گردد و در نتيجه انقباض عضله كاهش يافته و يا برطرف مي
گردد .هرچه كشيدگي عضله بيشتر باشد ،تعداد پتانسي ل هاي عملي كه در عصب حسي توليد مي گردد بيشتر شده و در
نتيجه فركانس صدور پيام هاي مهاري كه از طريق سلول عصبي رابط به سلول عصبي حركتي عضله مي رسد افزايش
يافته و شدت انقباض عضله بيشتر كاهش مي يابد و در نتيجه وتر از آسيب ديدگي در امان مي ماند.
سلول عصبي حسي اندام وتري پس از ورود به شاخ خلفي نخاع منشعب گرديده و يكي از اين انشعابات با سلول عصبي
رابط تحريكي ديگري سيناپس داده و موجب فعال شدن آن مي شود .فعاليت اين سلول عصبي رابط اخير سبب فعال
شدن سلول عصبي حركتي آلفاي عضله آنتاگونسيت و در نتيجه افزايش شدت انقباض آن مي گردد و پديده عصبدهي
متقابل در اين مكان نيز اتفاق مي افتد .عالوه براين انشعاباتي از سلول عصبي حسي اندام وتري به سمت مغز و مراكز

باالتر عصبي رفته و اطالعاتي درباره وضعيت انقباض عضالت سراسر بدن در اختيار مغز قرار مي دهد.
شكل  :27رفلكس وتري گلژي.

رفلكس عقب کشيدن
يكي ديگر از رفلكس هاي پيكري نخاع ،رفلكس عقب كشيدن مي باشد كه قوس رفلكسي آن در شكل  28نشان داده
شده است .اين رفلكس هنگامي آغاز مي گردد كه قسمت هايي از بدن با محرك هاي درد زا مواجه شوند و هدف آن دور
كردن بدن از چنين محرك هايي است .مثالً وقتي يك ميخ را لگد مي كنيد رفلكس عقب كشيدن موجب كنار كشيدن
سريع پاي آسيب ديده شده تا از صدمات بيشتر بافتي جلوگيري شود .معموالً محرك هاي درد زاي مختلف نظير
محرك هاي درد زاي مكانيكي ،شيميايي و يا حرارتي سبب تحريك گيرنده هاي حسي درد در اندام مربوطه مي شوند.
اغلب گيرنده هاي درد دندريت هاي يك سلول عصبي حسي است كه نسبت به درد حساس بوده و در پاسخ به حضور
محرك دردناك مبادرت به توليد پتانسيل هاي عمل مي كند .اين پتانسيل هاي عمل در طول سلول عصبي حسي به
طرف نخاع هدايت گرديده و از طريق ريشه پشتي نخاع وارد شاخ خلفي گرديده و با سلول هاي عصبي رابط تحريكي
ماده خاكستري نخاع سيناپس مي دهد .برخي از اين سلول هاي عصبي رابط وارد مسيرهاي صعودي و نزولي در نخاع
شده و به اين ترتيب چند قطعه نخاعي را درگير مي نمايند .سلول هاي عصبي رابط با سلول هاي عصبي حركتي آلفاي
مربوط به عضله اندامي كه توسط محرك درد زا تحريك شده سيناپس داده و سبب تحريك آنها مي گردند در نتيجه
عضله خم كننده اين اندام منقبض مي شود .به همين خاطر به اين رفلكس ،رفلكس خم كننده 2نيز مي گويند كه محدود
به عضالت خم كننده اندام است .رفلكس خم كننده يك رفلكس يكطرفه چند سيناپسي است .شاخه هاي جانبي از سلول

2. Flexor Reflex
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عصبي حسي مربوط به رفلكس خم كننده به مغز رفته و موجب ايجاد درك هوشيارانه اي از رفلكس مي گردند.
شكل  :28رفلكس عقب كشيدن.

در مورد رفلكس خم كننده نيز پديده عصبدهي متقاطع رخ مي دهد .شاخه هاي جانبي از اكسون سلول عصبي حسي
شركت كننده در قوس رفلكسي با سلول هاي عصبي رابط مهاري در شاخ خلفي نخاع سيناپس مي دهد .اين سلول هاي
عصبي اخير نيز با سلول هاي عصبي حركتي آلفاي عضله راست كننده اندام سيناپس داده و موجب مهار آنها مي گردند.
در نتيجه همزمان با انقباض عضله خم كننده ،عضله راست كننده نيز شل شده و مقاومت در برابر خم شدن اندام كاهش
مي يابد.
رفلكس راست کننده متقاطع
همانطور كه در شكل  20ديده مي شود رفلكس ديگري موسوم به رفلكس راست كننده متقاطع 0همزمان با رفلكس عقب
كشيدن رخ مي دهد .سلول عصبي حسي دخالت كننده در قوس رفلكس راست كننده متقاطع همان سلول عصبي حسي

است كه مسئول رفلكس عقب كشيدن است.
1. Crossed extensor Reflex

شكل  :20رفلكس راست كننده متقاطع.

يكي از شاخه هاي جانبي اكسون سلول عصبي حسي پس از ورود به شاخ خلفي با سلول عصبي رابط تحريكي سيناپس
مي دهد .سلول عصبي اخير از طريق رابط سفيد به نيمه مقابل نخاع رفته و با سلول هاي عصبي حركتي آلفاي عضالت
راست كننده طرف مقابل بدن سيناپس مي دهند ،در نتيجه شروع رفلكس خم شدن در يكي از اندام هاي بدن موجب
آغاز رفلكس راست كننده متقاطع و راست شدن اندام طرف مقابل بدن مي گردد .بعنوان مثال وقتي با پاي راست خود
ميخي را لگد مي كنيد ،بالفاصله پاي راست شما خم شده تا از ميخ دور گردد و همزمان و به صورت غير ارادي پاي چپ
راست شده تا به حفظ تعادل شما كمك كند .هنگامي كه پاي راست خود را عقب مي كشيد وزن بدنتان به طرف چپ
متمايل شده و راست شدن پاي چپ مانع افتادن شما مي گردد .در قوس رفلكسي رفلكس راست كننده متقاطع سلول
هاي عصبي حسي از يكطرف وارد نخاع شده ولي سلول هاي عصبي حركتي از طرف مقابل خارج مي گردند .به همين
علت اين رفلكس نوعي رفلكس طرف مقابل است.
اعصاب نخاعي
 30زوج عصب نخاعي و شاخه هايي كه از آنها منشعب مي گردند جزئي از سيستم اعصاب محيطي بوده كه موجب
برقراري ارتباط بين سيستم اعصاب مركزي و گيرنده هاي حسي ،عضالت و غدد در سراسر بدن مي گردند .همانطور كه
قبالً گفته شد اعصاب نخاعي را بر اساس ناحيه و سطحي از ستون مهره ها كه عصب نخاعي از آن منشأ مي گيرد
نامگذاري مي نمايند .معموالً اعصاب نخاعي را به كمك يك حرف و يك عدد نشان مي دهند كه به ترتيب نشان دهنده
ناحيه و سطح محل خروج عصب نخاعي از سوراخ بين مهره اي مي باشند .قبل از خروج از سوراخ بين مهره اي ،هر
عصب نخاعي از دو ريشه خلفي و قدامي درست شده كه به يكديگر مي پيوندند .چون ريشه پشتي حسي و ريشه شكمي
حركتي است ،عصب نخاعي عصبي مخلوط بوده و آسيب به آن موجب اختالل در درك حس و انجام حركت در منطقه
اي مي گردد كه توسط عصب نخاعي عصبدهي مي شده است.
قسمتي از پوست بدن كه ورودي هاي حسي خود را از طريق يك جفت عصب نخاعي يا جمجمه اي به سيستم عصبي
مركزي ارسال مي كند يك درماتوم ناميده مي شود .بنابراين هر زوج عصب نخاعي به يك درماتوم معين عصبدهي
مي كند .دانستن نقشه درماتومي مي تواند فرد را در جهت تعيين عصب يا اعصاب نخاعي آسيب ديده راهنمايي كند .البته
مقدار كمي هم پوشاني بين درماتوم هاي مختلف وجود دارد .بنابراين آسيب يك زوج عصب نخاعي ممكن است حس و
حركت يك درماتوم را بطور كامل از بين نبرد.
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هر اكسون منفرد(ميلين دار و يا بدون ميلين) در داخل عصب نخاعي توسط يك اليه نازك از بافت پيوندي بنام اندونوريوم

احاطه شده است .تعدادي از اكسون ها و پوشش هاي اندونوريوم اطراف آنها كنار هم گرد آمده و توسط غالفي موسوم
به اپي نوريوم 3پوشيده مي شوند .به اين مجموعه اكسوني جديد يك فاسيا گفته مي شود .چندين فاسيا در كنار هم جمع
شده و توسط غالفي از بافت پيوندي كه به آن پري نوريوم 4مي گويند احاطه گرديده كه در امتداد سخت شامه نخاع قرار
مي گيرد .اين مجموعه اكسوني اخير همراه با پرده هاي پوششي آن ساختمان يك عصب نخاعي را مي سازد .عصب
نخاعي پس از خروج از سوراخ بين مهره اي به چند شاخه تقسيم مي گردد كه به هر يك از آنها رامي( 5شاخه ها)
مي گويند .از ميان اين انشعابات راموس خلفي به عضالت عمقي و پوست سطح پشتي تنه رفته و راموس قدامي به پوست
و عضالت سطح جانبي و شكمي تنه فرستاده مي شود .بقيه انشعابات عصب نخاعي جزئي از سيستم عصبي خودكار است.
راموس قدامي اعصاب نخاعي بغير از اعصاب نخاعي  T2تا  T12قبل از اينكه به نقاط هدف خود در بدن فرستاده شوند
كنار هم جمع شده و شبكه هاي نخاعي را ايجاد مي كنند .شبكه هاي نخاعي اصلي از باال به پائين عبارتند از :شبكه
گردني ،شبكه بازويي ،شبكه كمري ،شبكه خاجي و يك شبكه كوچك ديگر به نام شبكه دنبالچه اي .از هر شبكه اعصابي
منشاء مي گيرند كه براساس نام ناحيه اي كه به آن وارد مي شوند اسامي مختلفي پيدا مي كنند كه در ادامه به آنها اشاره
مختصري خواهيم نمود.
راموس قدامي اعصاب نخاعي  T2تا  T12بعنوان اعصاب بين دنده اي نامگذاري شده و مستقيماً موجب عصب دهي به
ساختمان هاي واقع در فضاهاي بين دنده اي مي گردند .راموس خلفي اعصاب بين دنده اي به پوست و عضالت عميق
پشت فرستاده مي شوند.
شبكه گردني از پيوند راموس قدامي چهار عصب اول گردني ( )C1-C4ايجاد شده و از آن اعصابي به پوست و عضالت
سر ،گردن ،پشت شانه ،قفسه سينه و ديافراگم فرستاده مي شود .عصب فرنيك از شبكه گردني ( )C3-C5منشاء گرفته
و اعصاب حركتي ديافراگم را تامين مي كند .در صورتي كه عصب فرنيك آسيب ديده يا فلج شود ،بعلت نقش مهمي كه
عضله ديافراگم در تنفس دارد ،تنفس فرد دچار اختالل مي گردد .يكي از شايعترين سرطان ها در مردان سرطان ريه بوده

2. Endoneurium
3. Perineurium
4. Epineurium
5. Rami

كه در افراد سيگاري بيشتر ديده مي شود .تومورهايي كه در قاعده ريه در طي سرطان ريه رشد مي كنند موجب ايجاد
فشار روي عصب فرنيك گرديده و تنفس فرد مشكل مي شود.
راموس قدامي اعصاب نخاعي  C5تا  T1در ايجاد شبكه بازويي دخالت دارند .اين شبكه اعصاب دست ها و شانه ها را
تامين مي كند .به همين خاطر آسيب آن موجب ايجاد اختالالت حسي و حركتي در دست ها مي شود .تزريق يك ماده
بي حسي در نزديكي شبكه بازويي در روشي موسوم به بي حسي بازويي 0مي تواند منجر به بي حسي كامل دست گردد.
كشيده شدن گردن يكي از علل شايع آسيب شبكه بازويي است.
شبكه كمري از به هم پيوستن راموس قدامي اعصاب نخاعي  L1تا  L4بوجود آمده كه اعصاب ديواره قدامي جانبي
شكم ،اندام تناسلي خارجي و قسمت هايي از پا را تامين مي كند .بزرگترين عصب شبكه كمري عصب فمورال است.
راموس قدامي اعصاب نخاعي  S1تا  S5در ايجاد شبكه خاجي دخالت دارند از اين شبكه اعصاب مربوط به پاها و ناحيه
پرينه منشاء مي گيرند .بزرگترين عصب محيطي بدن موسوم به عصب سياتيك از شبكه خاجي شروع مي شود .هنگامي
كه فرد براي مدتي طوالني روي يك سطح محكم مي نشيند ،عصب سياتيك فشرده شد و فرد احساس سوزن سوزن
شدن در سراسر پاهاي خود احساس مي كند يا به عبارتي پاي شخص خواب مي رود .گاهي عصب سياتيك آسيب مي
بيند .از علل شايع آسيب عصب سياتيك مي توان به پارگي ديسك بين مهره اي ،جا به جا شدن استخوان لگن ،فشاري
كه در طي حاملگي از طرف مثانه روي عصب سياتيك وارد مي شود ،كمبود ويتامين ها و يا بيمارهاي متابوليك نظير
گواتر و ديابت ،اشاره نمود .راموس قدامي اعصاب نخاعي S5 ،S4و  Co1ايجاد شبكه كوچكي بنام شبكه دنبالچه اي را
مي كنند كه اعصاب عضالت كف لگن و پوست باالي استخوان دنبالچه را تامين مي كند.
قطع عرضي نخاع
گاهي نخاع بصورت كامل در اثر يك آسيب قطع مي گردد .قطع عرضي نخاع موجب از دست دادن حس و حركت در
درماتوم هايي كه در زير ناحيه قطع شده قرار دارند ،مي گردد .زيرا با قطع نخاع مسيرهاي صعودي به مغز و همچنين
مسيرهاي نزولي كه از مغز مي آيند قطع مي شوند .اگر نخاع بصورت ناگهاني در باالي گردن قطع شود ،تقريباً تمام
اعمال نخاع بصورت كامل از بين مي رود .اين وضعيت موسوم به شوك نخاعي است .در شوك نخاعي فشار شرياني به
شدت كاهش يافته و تمام رفلكس هاي نخاعي اعم از رفلكس هاي پيكري و خودكار متوقف مي شوند .البته با گذشت

1Brachial Anestgesia
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زمان مقداري از رفلكس ها باز مي گردند و معموالً نخستين رفلكس هايي كه باز مي گردند رفلكس هاي كششي هستند.
گاهي در افراد نخاعي (فردي كه نخاع وي در ناحيه گردن قطع شده است) ،نخاع بصورت ناگهاني و به شدت فعال مي
شود .معموالُ در اين افراد وجود يك محرك دردناك روي پوست و يا پر شدن بيش از حد يكي از احشاء نظير مثانه موجب
فعال شدن تمام رفلكس هاي نخاعي با هم گرديده و رفلكس جمعي رخ مي دهد كه سبب خم شدن بخش بزرگي از
بدن همراه با تخليه مثانه و روده و افزايش فشار خون و تعريق موضعي شديد در بدن مي شود.
همانطور كه اشاره شد قطع عرضي نخاع منجر به فلج عضالتي مي گردد كه توسط اعصاب نخاعي در زير منطقه قطع
عصبدهي مي شوند ،به همين علت فلجي كه رخ مي دهد بستگي زيادي به سطح آسيب ديده نخاع دارد .اگر نخاع در
سطح  C1تا  C3قطع گردد ،هيچ يك از عضالت بدن از گردن تا پائين كار نكرده و فرد براي تنفس احتياج به دستگاه
تنفس مصنوعي دارد .ولي در صورتي كه نخاع در ناحيه  C4-C5قطع شود ،ديافراگم از نظر عملكرد سالم بوده و فرد
مي تواند تنفس طبيعي داشته باشد .در فردي كه نخاع وي در ناحيه  C6-C7قطع شده برخي از عضالت بازو و قفسه
سينه فعال بوده و فرد مي تواند غذا بخورد ،بخشي از لباسهايش را بپوشد و صندلي چرخدار خود را حركت دهد .در صورت
قطع نخاع در سطح  T1-T3فعاليت بازو دست نخورده باقي مي ماند .اگر قطع عرضي نخاع در ناحيه  T4تا  T9رخ دهد،
فرد قدرت كنترل تنه خود از ناحيه ناف به باال را دارد .شخصي با قطع عرضي نخاع در سطح  T10تا  L1مي تواند با قدم
هاي بلند راه رود .در قطع عرضي نخاع در سطح  L1-L2بيشتر عضالت پا فعال بوده و امكان راه رفتن با قدم هاي كوتاه
وجود خواهد داشت.
گاهي اعصاب محيطي بعلت وارد آمدن صدمات مكانيكي ،ابتال به عفونت هاي ويروسي و باكتريايي ،مسموميت و يا
كمبود ويتامين(اغلب تيامين) ملتهب شده كه به آن نوريتيت 0مي گويند .معموال اين حالت بواسطه نورالژيا 2يا وجود حمله
درد در طول مسير يك عصب حسي يا يكي از شاخه هاي مربوط به آن مشخص شده و گاهي نيز با ايجاد بي حسي
يعني از دست دادن حس و حركت در منطقه اي كه توسط عصب ملتهب عصبدهي مي شود ،همراه خواهد بود.
ابتال به برخي از ويروسها و باكتريها نيز موجب آسيب اعصاب محيطي مي گردد .فلج اطفال يك بيماري ويروسي است
كه موجب عفونت دستگاه عصبي مركزي شده ولي عمدتاُ اثر اصلي آن روي اعصاب محيطي و عضالتي است كه از
1 . Neuritis
2 . Neuralgia

اعصاب آسيب ديده عصب مي گيرند .ويروس فلج اطفال عصب حركتي را در شاخ قدامي تخريب نموده و موجب فلج و
در نهايت آتروفي عضله مي گردد .ويروس مولد آبله مرغان موجب ايجاد عفونت حاد سيستم اعصاب محيطي در بالغين
مي گردد .اين ويروس پس از ورود به بدن كودك در عقده ريشه پشتي نخاع باقي مانده و در صورتي كه سيستم ايمني
بدن فرد تضعيف شود بعد از گذشت سالها مي تواند مجدداً فعال گرديده و ايجاد بيماري زونا نمايد .در بيماري زونا تظاهرات
پوستي همراه با درد در مسير يك يا چند عصب نخاعي ديده مي شود .جذام نوعي عفونت باكتريايي اعصاب محيطي
است كه به علت آلوده شدن با باكتري مايكوباكتريوم لپرا ايجاد شده و همراه با فلج ،زخم هاي وسيع و گانگرن مي باشد.
مغز و اعصاب مغزي
مغز بخشي از سيستم اعصاب مركزي است كه در داخل حفره جمجمه جاي گرفته و مركز كنترل بسياري از اعمال بدن
مي باشد .از نظر ساختماني مغز را به چهار ناحيه تقسيم مي كنند(شكل  .)31پائين ترين بخش مغز كه در امتداد نخاع
قرار مي گيرد موسوم به بصل النخاع بوده كه مركز بسياري از اعمال حياتي بدن نظير تنفس ،كنترل فشار خون و تنظيم
ضربان قلب مي باشد .بخش بعدي كه در باالي بصل النخاع قرار دارد پل مغزي ناميده شده كه بصل النخاع را به مغز
مياني يا مزانسفال متصل مي نمايد .به مجموعه بصل النخاع ،پل مغزي و مغز مياني ساقه مغز 0گفته مي شود .دومين
بخش مغزي يا مخچه در نزديكي ساقه مغز و در پشت بصل النخاع و پل مغزي قرار گرفته است .سومين بخش مغزي
ناحيه اي موسوم به ديانسفال بوده كه عمدتاً از دو بخش به نام هاي تاالموس و هيپوتاالموس تشكيل شده و در بين

1 . Brain Stem

منابع

71

ساقه مغز و آخرين بخش مغزي يعني قشر مخ قرار مي گيرد .از بخش هاي مختلف مغز دوازده جفت عصب مغزي خارج
گرديده كه جزئي از سيستم اعصاب محيطي مي باشند.
شكل  :31ساختمان داخلي مغز.

ساقه مغز
ساقه مغز از پائين به باال شامل بصل النخاع يا پياز مغز تيره ،پل مغزي و مغز مياني است .اين بخش از مغز مسئول
بسياري از اعمال حياتي بدن بوده و آسيب به آن اغلب موجب مرگ فرد مي گردد .ده زوج عصب مغزي از ناحيه ساقه
مغز منشاء مي گيرد .عالوه بر اين ساقه مغز دروازه ورودي و خروجي راه هاي عصبي است كه از محيط به مغز آمده و يا

مغز را به سمت محيط ترك مي كنند.
پائين ترين بخش مغز يا بصل النخاع 0از سوراخ بزرگ جمجمه در امتداد نخاع شروع شده و تا پل مغزي امتداد دارد .طول
اين بخش از مغز حدود  3سانتي متر مي باشد .ماده سفيد بصل النخاع حاوي راه هاي عصبي صعودي و نزولي متعددي
بوده كه اطالعات حسي مختلفي را به مراكز مغزي ارسال نموده و همچنين فرآمين مختلف را از ساير نقاط به بخش هاي
اجراء كننده ارسال مي نمايد .اين بخش از مغز مسئول انجام بسياري از رفلكس هاي خودكار بدن بوده و به همين علت
آسيب به آن بسيار خطرناك مي باشد.

1 . Medulla Oblongata

در سطح قدامي بصل النخاع دو ناحيه متسع بنام پيراميد يا هرم ديده مي شود .هرم هاي بصل النخاعي بزرگترين مسير
عصبي هستند كه از قشر مغز به نخاع رفته و شامل راه هاي عصبي نزولي هستند كه از قشر مغز منشاء گرفته و به
شاخ هاي قدامي نخاع ختم مي شوند و از طريق تنظيم فعاليت سلول هاي عصبي حركتي موجود در شاخ قدامي نخاع
كنترل خودآگاه عضالت اسكلتي را سبب مي گردند .اغلب هرم هاي راست و چپ قبل از ترك بصل النخاع و بالفاصله
قبل از ورود به نخاع ،متقاطع گرديده و هر كدام به طرف مقابل مي روند .به عبارت ديگر هر نيمه مغز عضالت اسكلتي
طرف مقابل بدن را كنترل مي كند(شكل .)30

شكل  :30ساختمان داخلي بصالنخاع

در سطح قدامي بصل النخاع در دو طرف هرم ها ،دو برجستگي بيضي شكل بنام زيتون 0ديده مي شود .يكي از هسته
هاي موجود در اين ناحيه موسوم به هسته زيتوني تحتاني 2محل تجمع اجسام سلولي سلول هاي عصبي است كه اطالعات
مربوط به حركت و موقعيت عضالت و مفاصل را در فضا به مخچه انتقال مي دهند و به همين دليل در ايجاد تعادل و
هماهنگي بين فعاليت عضالت مختلف دخالت دارد.
در بخش خلفي بصل النخاع هسته هايي وجود دارند كه در ارتباط با حس لمس ،حس وضعي خودآگاه ،فشار و ارتعاش
دخالت دارند .اين هسته ها عبارتند از هسته هاي راست و چپ گراسيل 3و كونئات 4كه محل سيناپس اغلب سلول هاي
عصبي حسي هستند كه از نخاع مي ايند .اكسون سلول هاي عصبي پس سيناپسي پس از خروج از اين هسته ها متقاطع
شده و با عبور از بصل النخاع ،پل مغزي و مغز مياني به تاالموس مي روند(شكل .)32
1. Olive
2. Inferior Olivary Nucleus
3. Gracile Nucleus
4. Cuneate Nucleus
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شكل  :32مقطع عرضي بصل النخاع.

عالوه بر هسته هاي نامبرده شده هسته اعصاب پنجم ،نهم ،دهم ،يازدهم و دوازدهم مغزي نيز در بصل النخاع وجود
دارند .تعدادي از هسته هاي بصل النخاعي در ارتباط با اعمال حياتي بدن مي باشند بعنوان مثال مركز قلبي -عروقي در
كنترل تعداد ضربان و قدرت انقباضي قلب و كنترل تون عضالت صاف جدار عروق دخالت داشته و نقش مهمي در كنترل
قلب و تنظيم فشار خون ايفا مي نمايد .بخشي از بصل النخاع نيز در تنظيم عمل تنفس دخالت دارد .به همين دليل
آسيب هايي كه به پشت سر و يا باالي گردن وارد مي شود بسيار خطرناك هستند زيرا در صورت تخريب مركز تنفس
موجب مرگ سريع فرد مي گردند .عالوه بر اين نخاع مركز رفلكس هاي متعدد ديگري نظير بلع ،سرفه ،استفراغ ،عطسه،
سكسكه و تهوع مي باشد .در صورت آسيب غيركشنده به نخاع ،عالوه بر اختالل عملكرد اعصاب جمجمه اي همان
طرف بدن ،حس و حركت طرف مقابل بدن نيز از بين رفته و اغلب اختالل و بي نظمي در تعداد ضربان قلب و الگوي
تنفس ديده مي شود.
بخشي از ساقه مغز كه در امتداد بصل النخاع قرار گرفته موسوم به پل مغزي 5بوده كه توسط شيار پلي -بصل النخاعي
از آن جدا مي گردد .پل مغزي حدود  2/5سانتي متر طول داشته و از باال نيز به مغز مياني محدود مي گردد(شكل .)33
اين بخش از مغز نيز همانند بصل النخاع از تعدادي هسته و راه عصبي درست شده است .در سطح قدامي پل مغزي
هسته هاي پلي وجود دارند كه در انتقال اطالعات از سلول هاي عصبي حركتي قشر مغز كه مسئول انجام حركات ارادي
هستند به مخچه دخالت مي نمايند .عالوه بر اين هسته اعصاب پنجم ،ششم ،هفتم و هشتم مغزي در ناحيه پل مغزي

5. Pons

وجود دارند .دو مركز پنوموتاكسيك و آپنوستيك كه در تنظيم تنفس نقش دارند نيز در پل مغزي قرار گرفته است .بخشي
از پل مغزي نيز در فرآيند خواب دخالت مي كند.

شكل  :33ساختمان پل مغزي.

كوچكترين بخش ساقه مغز ،مغز مياني بوده كه حدود  2/5سانتيمتر طول داشته و پل مغزي را به ناحيه ديانسفال متصل
مي كند .داخل كانال مركزي مغز مياني يا قنات سيلويوس 0كه بطن سوم مغزي را در ناحيه ديانسفال به بطن چهارم
مغزي وصل مي كند ،مايع مغزي -نخاعي جريان دارد(شكل  .)34در سطح خلفي مغز مياني كه معروف به تكتوم است،
چهار برجستگي موسوم به برجستگي هاي چهارگانه ديده مي شود .دو برجستگي فوقاني در انجام بسياري از
رفلكس هاي بينايي نظير تغيير قطر مردمك در پاسخ به تغييرات شدت نور(رفلكس مردمك) و تغيير قطر عدسي براي
ديدن اشياء در فاصله هاي مختلف(رفلكس تطابق) دخالت دارند .بعنوان مثال هنگامي كه شما مشغول خواندن كتاب
هستيد مسيرهاي عصبي كه از شبكيه چشم آغاز شده اند به برجستگي هاي فوقاني وارد شده و سپس به سمت عضالت
چشم ارسال مي گردند تا براي دنبال كردن كلمات ،حركات چشم را تنظيم نمايند .دو برجستگي تحتاني نيز بعنوان مركز
انتقال دهنده پيام هاي شنوايي از گيرنده هاي شنوايي به تاالموس عمل نموده و عالوه بر اين در انجام برخي از
رفلكس هاي شنوايي مثل چرخش ناخودآگاه سر به طرف منبع صوت دخالت دارند.

1 . Aqueduct of sylvius
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شكل  :34ساختمان مغز مياني.

بخش قدامي مغز مياني حاوي يك زوج راه عصبي موسوم به پايك هاي مغزي بوده كه هر كدام حاوي اكسون
سلول هاي عصبي حركتي است كه پيام هاي عصبي را از قشر مغز به نخاع ،بصل النخاع و پل مغزي هدايت مي نمايند.
عالوه بر اين پايك هاي مغزي حاوي سلول هاي عصبي حسي نيز هستند كه از بصل النخاع به طرف تاالموس مي روند.
كف مغز مياني يا تگمنتوم حاوي تعداد زيادي مسيرهاي عصبي صعودي است كه از نخاع به مغز وارد مي شوند .عالوه
بر اين در تگمنتوم يك زوج هسته وجود دارد كه جريان خون بااليي دريافت كرده و به همين خاطر ظاهري قرمز رنگ
داشته و به هسته هاي قرمز معروف هستند .اين هسته ها در تنظيم ناخودآگاه و هماهنگي حركات انجام گرفته توسط
فرد دخالت دارند .بين تگمنتوم و پايك هاي مغزي يك توده هسته اي حاوي گرانول هاي سيتوپالسمي مالنين دار
بصورت دو طرفه ديده مي شود كه بعلت ظاهر تيره رنگي كه دارد به آن ماده سياه 0مي گويند .از اين ناحيه سلول هاي
عصبي دوپامينرژيكي منشاء مي گيرند كه به عقده هاي قاعده اي رفته و در كنترل ناخودآگاه فعاليت هاي عضالني و
حفظ تون عضالت دخالت دارند .تخريب اين سلول هاي عصبي دوپامينرژيك سبب ايجاد بيماري پاركنسيون مي گردد.
عالوه بر هسته هاي قرمز و سياه ،هسته اعصاب سوم و چهارم مغزي كه در ارتباط با عضالت حركتي كره چشم هستند،
در ناحيه مغز مياني وجود دارند .در صورت آسيب اين هسته ها بعلت ضربه يا رشد تومور ،حركات كره چشم دچار اختالل
شده و فرد دچار دو بيني مي گردد.

1 . Substantia Nigra

تشكيالت مشبک
در تمام طول ساقه مغز مجموعه اي از هسته هاي كوچك كه در ارتباط با مسيرهاي عصبي صعودي و نزولي متعددي
مي باشند موسوم به تشكيالت مشبك ديده مي شود(شكل .)35بخشي از تشكيالت مشبك معروف به سيستم فعال كننده
مشبكي يا  RASاز اكسون هاي حسي درست شده كه به قشر مغز رفته و در حفظ هوشياري دخالت دارد .در هنگام
بيدار شدن از خواب سيستم فعال كننده مشبكي فعال مي شود .مسيرهاي نزولي موجود در تشكيالت مشبك نيز در حفظ
تون عضالت در هنگام استراحت دخالت دارند.

شكل  :35تشكيالت مشبك.

مخچه
مخچه 0يا مغز كوچك بخشي از ساختمان مغز بوده كه در بخش خلفي ساقه مغز و متصل به آن قرار گرفته است(شكل.)36
مخچه از سه بخش درست شده است :بخش تحتاني يا لوب فلوكولوندوالر ،بخش مياني يا ورميس و دو بخش بزرگ در
طرفين موسوم به نيمكره هاي جانبي .سطح فوقاني مخچه در زير لب پس سري مغز قرار داشته و توسط پرده اي موسوم
به چادرينه مخچه 2كه در امتداد سخت شامه مغزي است از آن جدا مي گردد .مخچه از طريق سه جفت تنه عصبي بزرگ

1 . Cerebellum
2 . Tentorium Cereblli
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معروف به پايك هاي مخچه اي به ساير بخش هاي مغز متصل مي گردد .در حقيقت پايك هاي مخچه اي شامل
دستجات اكسوني هستند كه مخچه را به ساير نقاط ارتباط مي دهد.

شكل  :36ساختمانمخچه.

پايك هاي مخچه اي فوقاني مخچه را به مغز مياني مربوط ساخته و حاوي مسيرهاي عصبي هستند كه از مخچه به
هسته قرمز در مغز مياني و به برخي از هسته هاي تاالموسي فرستاده مي شوند .پايك هاي مخچه اي مياني بزرگترين
پايك هاي مخچه اي بوده كه مخچه را به پل مغزي متصل مي كنند .سلول هاي عصبي حركتي كه از قشر مغز مي آيند
پس از ورود به هسته هاي قرمز با سلول هاي عصبي سيناپس مي دهند .سپس اكسون اين سلول هاي اخير از طريق
پايك هاي مخچه اي مياني به مخچه مي روند .پايك هاي مخچه اي تحتاني حاوي سلول هاي عصبي هستند كه
اطالعات حسي مربوط به حس تعادل را از گوش داخلي و گيرنده هاي وضعي در سراسر بدن به مخچه انتقال مي دهند.
عالوه بر اين اكسون هايي كه از هسته زيتوني تحتاني در بصل النخاع منشاء مي گيرند و برخي از اكسون هايي كه از
نخاع مي آيند از طريق پايك مخچه اي تحتاني وارد مخچه مي گردد.

لوب فلوكولوندوالر مخچه در ارتباط با حس تعادل و تنظيم حركات عمل كرده و دو بخش ديگر مخچه يعني ورميس و
نيمكره هاي جانبي در كنترل وضعيت بدن در فضا و هماهنگي حركات ظريف دخالت دارند .يكي از اعمال اصلي مخچه
ارزيابي دستورات حركتي است كه توسط قشر مغز گرفته مي شود .هنگامي كه فرمان حركتي در قشر مغز صادر مي گردد،
شاخه اي از آن از طريق هسته قرمز به مخچه فرستاده شده تا مورد ارزيابي قرار گيرد .اگر اشتباهي در حركت انجام گرفته
وجود داشته باشد ،دستورات اصالحي توسط مسيرهاي برگشتي از مخچه به قشر مغز و يا تاالموس(از طريق هسته قرمز)
ارسال مي گردد تا حركت را تصحيح نمايد .به همين علت مخچه همراه با قشر مغز نقش مهمي در برنامه ريزي حركات،
انجام حركات متوالي ،انجام حركات ظريف و يادگيري هاي مهارتي مثل حركات انگشتان در حين ماشين نويسي ايفاء
مي كند .عالوه بر اين احتماالً مخچه در پردازش زبان يا تكلم نيز دخالت دارد.
دیانسفال
بخشي از مغز كه بين ساقه تا قشر مغز قرار مي گيرد موسوم به ديانسفال بوده كه بطن سوم مغزي را احاطه نموده و
شامل بخش هايي متعددي است .اجزاي اصلي ديانسفال عبارتند از :تاالموس ،اپي تاالموس ،ساب تاالموس و
هيپوتاالموس .تاالموس بزرگترين قسمت ديانسفال بوده و حدود  81%آنرا تشكيل مي دهد(شكل.)37

شكل  :36ساختمان ديانسفال.
در داخل تاالموس هسته هاي متعددي يافت مي گردند كه هر كدام محل دريافت و انتقال نوع خاصي از پيام هاي حسي
و حركتي به مغز و يا محيط مي باشند .در بخش مركزي تاالموس بطن سوم مغزي قرار دارد كه در دو طرف آن دو نيمه
تاالموس واقع مي گردند .در اغلب افراد دو نيمه چپ و راست تاالموس توسط يك ناحيه خاكستري بنام توده بينابيني به
يكديگر متصل مي شوند .بيشتر پيام هاي حسي كه از نخاع ،ساقه مغز و مغز مياني مي آيند قبل از ورود به قشر مغز ابتدا
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از تاالموس عبور مي كنند .بنابراين درك اوليه حس در تاالموس صورت مي گيرد .اگرچه درك ابتدايي حس درد ،احساس
هايي دمايي و فشار در سطح تاالموس بوجود مي آيد ولي تشخيص موقعيت محرك هاي مربوطه و درك خودآگاه اين
حواس تنها در صورتي امكانپذير است كه نواحي مربوط به هر يك از اين حس ها در قشر مغز سالمت باشند .عالوه بر
نقش تاالموس در انتقال پيام هاي حسي ،اين بخش از ديانسفال در انتقال پيام هاي حركتي از مخچه و عقده هاي
قاعده اي به نواحي حركتي قشر مغز نيز دخالت دارد .همچنين تاالموس در تنظيم اعمال خودكار بدن و حفظ هوشياري
نيز نقش مهمي ايفاء مي نمايد .اكسون هايي كه تاالموس و قشر مغز را به يكديگر متصل مي نمايند از ميان نوار ضخيمي
از ماده سفيد در كنار تاالموس موسوم به كپسول داخلي عبور مي كنند.
براساس مكان قرارگيري و عمل هسته هاي تاالموسي ،مي توان هسته هاي تاالموسي را در چند گروه اصلي قرار داد:
 -0هسته هاي قدامي تاالموس :اين هسته ها به هيپوتاالموس و سيستم ليمبيك متصل بوده و در احساسات و تنظيم
حافظه دخالت دارند.
 -2هسته هاي مياني :اين هسته ها در ارتباط با قشر مغز ،سيستم ليمبيك و عقده هاي قاعده اي بوده و در احساسات،
يادگيري ،حافظه و شناخت نقش دارند.
 -3هسته هاي گروه جانبي :چندين هسته در گروه جانبي قرار دارند كه به برجستگي هاي چهارگانه فوقاني ،سيستم
ليمبيك و قشر مغز مرتبط بوده و در مورد احساسات و جمع بندي اطالعات حسي دخالت مي كنند .اين هسته ها شامل
هسته پشتي جانبي ،هسته خلفي جانبي و هسته پولونيار 0مي باشند.
 -4هسته هاي شكمي :چند هسته تاالموسي كه در سطح شكمي تاالموس قرار دارند را در يك گروه شكمي قرار
مي دهند .اين هسته ها عبارتند از هسته هاي شكمي قدامي كه احتماالً در برنامه ريزي حركتي با قشر حركتي همكاري
داشته ،هسته هاي شكمي جانبي كه مخچه را به قشر حركتي متصل مي كنند و در طي انجام حركات طرف مقابل بدن
فعال مي گردند ،هسته هاي شكمي خلفي در انتقال ايمپالس هاي حسي مختلف مثل حس هاي پيكري(لمس ،فشار،
ارتعاش ،گرما ،سرما و درد) از صورت و بخش هاي ديگر بدن به قشر حسي -پيكري دخالت دارند .هسته هاي زانويي

1 . Pulvinar

جانبي پيام هاي بينايي را از شبكيه دريافت و به قشر بينايي اوليه انتقال مي دهند و هسته هاي زانويي مياني پيام هاي
شنوايي را از گوش به قشر شنوايي اوليه مي فرستند.
 -5هسته هاي بين تيغه اي :اين هسته ها ي تاالموسي در ارتباط با تشكيالت مشبك ،مخچه ،عقده هاي قاعده اي و
قشر مغز بوده و در درك اوليه حس درد و جمع بندي اطالعات حسي و حركتي و هوشياري قشر مغز دخالت دارند.
 -6هسته هاي خط مياني :اين هسته ها در كنار بطن سوم قرار داشته و در درك حس بويايي نقش دارند.
 -7هسته هاي مشبكي :هسته هاي مشبكي در بخش هاي جانبي تاالموس و نزديك به كپسول داخلي وجود داشته و
در جمع بندي اعمال بخش ها و هسته هاي مختلف تاالموس دخالت مي كنند.
هيپوتاالموس
هيپوتاالموس پائين ترين بخش ديانسفال را تشكيل داده و از چندين هسته كوچك و مسيرهاي عصبي متعدد درست
شده است(شكل  .)37در بخش شكمي هيپوتاالموس دو برجستگي كوچك بنام اجسام پستاني ديده مي شود كه در انجام
رفل كس هاي وابسته به حس بويايي دخالت دارند .از كف هيپوتاالموس ساقه قيفي شكلي موسوم به اينفانديبولوم 0به
سمت هيپوفيز كشيده شده كه سبب اتصال هيپوتاالموس به غده هيپوفيز مي گردد .بخش ابتدايي اينفانديبولوم يا
برجستگي مياني حاوي شبكه عروقي وسيعي است كه نقش مهمي در انتقال هورمون هاي هيپوتاالموسي به هيپوفيز
قدامي بر عهده دارد .ناحيه فوق بصري 2هيپوتاالموس حاوي هسته هاي كنار بطني ،فوق بصري ،فوق كياسمايي و هسته
قدامي هيپوتاالموس است .از هسته هاي كنار بطني و فوق
بصري اكسون هايي از طريق اينفانديبولوم به لب خلفي
هيپوفيز فرستاده مي شود .در جسم سلولي اين اكسون ها يكي
از دو هورمون اكسي توسين و هورمون ضد ادراري ساخته مي
شود كه در پايانه هاي اكسوني ذخيره مي شود .پايانه هاي
اكسوني اين اكسون ها در داخل لب خلفي هيپوفيز واقع
گرديده و در مواقع لزوم از اين مكان هورمون ها به داخل
خون رها مي شوند .در جلوي ناحيه فوق بصري ،منطقه اي
1 . Infundibulum
2 . Supraoptic Area
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موسوم به ناحيه جلوي بصري 0وجود دارد كه نقش مهمي در تنظيم اعمال خودكار بدن برعهده داشته و حاوي هسته
هاي جلوي بصري مياني و جانبي است(شكل.)38

شكل  :38ارتباط هيپوتاالموس با هيپوفيز.

ورودي هاي حسي مختلفي از بخش هاي مختلف بدن به هيپوتاالموس وارد شده و اطالعاتي درباره حس هاي مختلف
پيكري و احشايي در اختيار آن قرار مي دهند .عالوه بر اين تعدادي گيرنده هاي اختصاصي در نقاط مختلف هيپوتاالموس
قرار دارد كه نسبت به تغييرات فشار اسمزي ،دماي خون ،غلظت برخي از هورمون ها و يا غلظت گلوكز خون حساس
هستند .سلول هاي عصبي حركتي متعددي نيز از هيپوتاالموس به بخش هاي مختلفي در ساقه مغز و نخاع فرستاده
مي شود .با توجه به ارتباطات گسترده هيپوتاالموس با بخش هاي مختلف بدن و سيستم عصبي ،اين ناحيه نقش مهمي
در حفظ هومئوستاز بدن اعمال مي كند كه به برخي از آنها اشاره خواهيم نمود.
الف -توليد هورمون :چندين هورمون ضروري بدن در داخل اجسام سلولي سلول هاي عصبي هيپوتاالموس ساخته
مي شوند .بخشي از اين هورمون ها به داخل شبكه مويرگي كه در ناحيه برجستگي مياني قرار دارد آزاد شده و همراه با
جريان خون به غده هيپوفيز قدامي انتقال يافته و ترشح هورموني اين غده را متاثر مي سازند و از اين طريق نقش مهمي
در ميزان متابوليسم ،توليد مثل و پاسخ به استرس بازي مي كنند .اكسون برخي از سلول هاي عصبي هيپوتاالموسي نيز
از طريق اينفانديبولوم به غده هيپوفيز خلفي رفته و هورمون هاي اكسي توسين و ضد ادراري را از ناحيه هيپوفيز خلفي
به داخل خون رها مي سازند .اين هورمون ها به ترتيب نقش مهمي در خروج شير از پستان و توليد ادرار دارند.

1 . Preoptic Area

ب -كنترل سيستم عصبي خودكار :سلول هاي عصبي از هيپوتاالموس به هسته هاي سمپاتيكي و پاراسمپاتيكي واقع در
ساقه مغز و نخاع فرستاده مي شود .فعاليت اين سلول هاي عصبي سبب كنترل و جمع بندي اعمال سيستم عصبي خودكار
مي گردد .از اين جهت هيپوتاالموس نقش مهمي در تنظيم ضربان قلب ،حركت غذا در لوله گوارش ،انقباض مثانه و
ترشح برخي از غدد دارد.
ج -تنظيم احساسات و رفتار :هيپوتاالموس از طريق ارتباطاتي كه با دستگاه ليمبيك و قشر مغز دارد نقش مهمي در
تنظيم و ظهور احساساتي مثل خشم ،درد ،سرخوشي و رفتارهاي وابسته به تهييج جنسي بازي مي كند.
د -كنترل دماي بدن :در داخل هيپوتاالموس گيرنده هايي جهت تعيين دماي خون وجود دارد .هر گاه دماي خون از حد
طبيعي باالتر رود ،هيپوتاالموس سيستم عصبي خودكار را مجبور به انجام فعاليت هايي مي كند كه سبب افزايش اتالف
دما مي گردند و برعكس اگر دماي خون كمتر از حد طبيعي گردد ،سيستم عصبي خودكار تحت تاثير هيپوتاالموس در
جهت توليد گرماي بيشتر عمل خواهد كرد.
ه -تنظيم تشنگي و گرسنگي :در داخل هيپوتاالموس مركزي موسوم به مركز تشنگي وجود دارد .اين مركز حاوي
گيرنده هايي است كه نسبت به افزايش فشار اسمزي مايع خارج سلولي اطرافشان حساس هستند .با باالرفتن فشار اسمزي
مايعات بدن اين گيرنده ها تحريك شده و سبب ايجاد حس تشنگي و تمايل به نوشيدن آب مي شوند .خوردن آب باعث
برگشت فشار اسمزي به وضعيت طبيعي مي گردد .مشابه با مركز تشنگي ،مركز ديگري موسوم به مركز سيري نيز در
هيپوتاالموس وجود دارد .نقش اين مركز تنظيم ميزان ورودي غذا مي باشد.
و -تنظيم دوره هاي سيركادين و هوشياري :هسته فوق كياسمايي هيپوتاالموس نقش مهمي در ايجاد الگوهاي خواب و
بيداري كه در طي يك دوره سيركادين (روزانه) ايجاد مي گردد ،بر عهده دارند.
اپي تاالموس
در باال و سطح خلفي تاالموس ناحيه كوچكي بنام اپي تاالموس وجود دارد كه حاوي هسته هاي هانبوالر 0و جسم كاجي

2

است .جسم كاجي بخشي از سيستم غدد درون ريز بوده و هورمون مالتونين توليد مي كند .اين هورمون بيشتر در تاريكي
ترشح گرديده و در تنظيم ساعت بيولوژيكي بدن دخالت دارد .يكي از نقش هاي احتمالي جسم كاجي دخالت آن در كنترل
زمان شروع بلوغ است .هسته هاي هانبوالر اپي تاالموس در پاسخ هاي احساسي و احشايي مربوط به حس بويايي دخالت
1 . Habenular Nucleus
2 . Pineal Gland
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مي كنند .در حدود  75 %افراد بالغ ،جسم كاجي حاوي دانه هايي از نمك هاي كلسيم و منيزيم بنام شن مغزي است.
اين دانه ها در راديوگرافي هاي مغزي ديده شده و اهميت تشخيصي دارند زيرا گاهي وضعيت هاي پاتولوژيكي مثل رشد
تومور يا خونريزي كه سبب بزرگ شدن قسمتي از مغز مي گردد موجب جابجايي اين دانه ها مي گردد.
ساب تاالموس
بخش كوچكي از ديانسفال كه بالفاصله در زير تاالموس واقع شده و آنرا از تگمنتوم مغز مياني جدا مي كند ،ساب
تاالموس 0نام دارد كه حاوي يك زوج هسته ساب تاالموسي و مسيرهاي عصبي متعدد است .هسته هاي ساب تاالموسي
همراه با ساير هسته هاي قاعده اي مغز ،مخچه و قشر حركتي مغز در كنترل حركات بدن دخالت دارند .بخشي از
هسته هاي قرمز و ماده سياه نيز به داخل ناحيه ساب تاالموس پيشروي كرده اند.
مخ
مخ بزرگترين بخش مغز بوده كه وزن آن در خانم ها حدود  0211گرم و در آقايان حدود  0411گرم است .اندازه مخ
ارتباط مستقيمي با اندازه جثه فرد دارد اما به ميزان هوش فرد بستگي ندارد .اين بخش از مغز در ارتباط با اعمال برتر
دستگاه عصبي مثل حافظه ،يادگيري ،هوش ،خواندن ،نوشتن ،صحبت كردن و غيره است .سطح خارجي مخ توسط اليه
نازكي از ماده خاكستري موسوم به قشر مخ پوشيده شده كه ضخامت آن حدود  2-4ميلي متر مي باشد .در زير قشر مخ
ماده سفيد مركزي قرار گرفته كه حاوي اكسون هاي ميلين دار و بدون ميلين سلول هاي عصبي است كه قشر مخ را به
سطوح ديگر قشري و يا بخش هاي مختلف سيستم اعصاب مركزي متصل مي كنند .در عمق ماده سفيد مغزي نيز
تعدادي هسته عميق خاكستري بنام عقده هاي قاعده اي ديده مي شود.
در حين تكامل جنين سرعت و مقدار رشد قشر مخ بيشتر از ماده سفيد مركزي است .بنابراين ناحيه قشري دچار فرورفتگي
ها و برجستگي هايي مي گردد كه به فرورفتگي هاي قشر مخ شيار 2و به برجستگي هاي بين شيارها شكنج 3مي گويند.
بزرگترين شيار مخ موسوم به شيار طولي 4بوده كه مخ را به دو نيمكره چپ و راست تقسيم مي كند .دو نيمكره توسط

1 . Subthalamus
2 . Fissure
3 . Gyrus
1 . Longitudinal Fissure

تعدادي رابط به يكديگر متصل هستند .بزرگترين رابط بين دو نيمكره مخ موسوم به رابط پينه اي بوده كه بصورت نوار
سفيد رنگي بين دو نيمكره ديده مي شود .هر يك از نيمكره هاي مغزي توسط شيارهاي مختلف به چند قطه يا لوب
تقسيم مي گردند كه هر لوب همنام با استخواني از جمجمه است كه روي آنرا مي پوشاند(شكل .)30

شكل  :30ساختمان مخ.

نيمكره هاي مغزي
هر نيمكره مغزي حاوي چهار لوب بوده كه عبارتند از :لوب پيشاني ،لوب آهيانه ،لب گيجگاهي و لوب پس سري .لوب
پيشاني توسط يك شيار عميق بنام شيار مركزي يا روالندو از لوب آهيانه جدا مي گردد .بخشي از لوب پيشاني كه در
جلوي شيار مركزي قرار مي گيرد موسوم به شكنج جلوي مركزي بوده و در انجام اعمال حركتي ارادي و اراده براي شروع
انجام حركت دخالت دارد .عالوه بر اين قشر پيشاني در تنظيم خلق وخو و حس بويايي نيز دخالت دارد .در پشت شيار
مركزي لوب آهيانه 0قرار گرفته است .بخشي از لوب آهيانه كه بالفاصله در پشت شيار مركزي واقع شده موسوم به شكنج
پشت مركزي بوده كه مكان دريافت اطالعات حسي و پردازش آنها است.
شيار جانبي يا سيلويوس در زير لب پيشاني موجب جدايي اين لب از لوب گيجگاهي مي گردد .اين لوب در پردازش
اطالعات بويايي ،شنوايي و حافظه دخالت دارد .در عمق شيار جانبي بخشي موسوم به جزيره 2بوده كه گاهي بعنوان

1 . Parietal Lobe
2 . Insula
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پنجمين لوب مغزي در نظر گرفته مي شود .لوب آهيانه توسط شياري موسوم به شيار آهيانه اي -پس سري از لوب پس
سري 0جدا مي گردد .لوب پس سري در درك ،جمع بندي و پردازش اطالعات بينايي دخالت دارد.
در داخل ماده سفيدي مركزي مخ مسيرهاي عصبي نظير رابط پينه اي وجود دارند كه پيام عصبي را از يك شكنج خاص
به همان شكنج در نيمكره مقابل مي برند .برخي از مسيرهاي عصبي نيز اطالعات را از بخش قشري مخ به نواحي پائين
تر نظير تاالموس ،ساقه مغز و يا نخاع منتقل كرده يا برعكس پيام هاي عصبي را از نقاط ديگر سيستم عصبي مركزي
به قشر مغز انتقال مي دهند .بعنوان مثال كپسول داخلي بخشي از ماده سفيد مخ بوده كه حاوي اكسون هاي نزولي و
صعودي زيادي است .تقريباً تمام اكسون هايي كه از تاالموس به قشر مغز مي روند از كپسول داخلي عبور مي نمايند(شكل
.)41

شكل  :41برش عرضي مخ.

عقده هاي قاعده اي
در داخل بخش سفيد مركزي مخ تعدادي هسته خاكستري موسوم به عقده هاي قاعده اي ديده مي شود كه بصورت دو
طرفه وجود داشته و شامل هسته دم دار ،2هسته پوتامن و گلوبوس پاليدوس هستند .به مجموع هسته دم دار ،پوتامن و
گلوبوس پاليدوس جسم مخطط 3نيز مي گويند .از نظر عملكردي جسم سياه مغز مياني و هسته هاي ساب تاالموس در
ناحيه ديانسفال با اين عقده هاي قاعده اي همكاري داشته و همگي در انجام حركات ارادي دخالت دارند .از قشر مخ نيز
ورودي هاي متعددي به عقده هاي قاعده اي وارد شده و مسيرهاي فيدبكي از اين عقده ها و از طريق هسته هاي گروه
شكمي و مياني تاالموس به قشر حركتي ارسال مي گردد.

1 . Occipital lobe
2 . Caudate
3 . Corpus Striatum

عقده هاي قاعده اي نقش مهمي در تنظيم شروع و خاتمه حركت بر عهده دارند .عالوه بر اين در انجام انقباضات
ناخودآگاه عضالت اسكلتي مثالً تكان دادن دست ها در حين راه رفتن و يا خنديدن به يك جوك نيز دخالت مي نمايند.
گلوبوس پاليدوس در تنظيم تون عضالت نقش مهمي دارد .از جسم سياه سلول هاي دوپامنيرژيكي به جسم مخطط
فرستاده مي شود كه تخريب آنها سبب بيماري پاركينسون مي گردد .از هسته هاي ساب تاالموسي نيز انشعاباتي به هسته
دم دار ارسال مي شود.
در كنار نقشي كه عقده هاي قاعده اي در اعمال حركتي برعهده دارند ،اين عقده ها در شروع و خاتمه برخي از اعمال
شناختي مثل تمركز ،حافظه و برنامه ريزي حركتي نيز دخالت داشته و همراه با سيستم ليمبيك نقش مهمي در تنظيم
رفتارهاي احساسي برعهده دارند .در برخي از بيماريهاي رواني نظير اسكيزوفرني ،اضطراب مزمن و وسواس اجباري
مسيرهاي عصبي بين عقده هاي قاعده اي و سيستم ليمبيك دچار اختالل مي گردد.
سيستم ليمبيک
در سطح مياني و شكمي هر نيمكره مغزي سطوح قشري وجود دارند كه ساختماني حلقه مانند موسوم به سيستم ليمبيك
را در اطراف نواحي خاصي از تشكيالت زير قشري مثل هيپوتاالموس ايجاد مي نمايند(شكل  .)40اين تشكيالت نقش
مهمي در ارتباط با حافظه ،توليد مثل ،تغذيه ،احساسات و تنظيم رفتار دارند .بخش هاي مختلفي از قشرمخ در تشكيل
سيستم ليمبيك دخالت دارند .بعنوان مثال شكنج سينگوال بخشي از سيستم ليمبيك بوده كه در باالي جسم پينه اي قرار
دارد ،شكنج پارا هيپوكامپ نيز بخش ديگري بوده كه در زير لب گيجگاهي واقع شده و به بخشي از آن كه در ناحيه كف
بطن هاي جانبي قرار مي گيرد هيپوكامپ مي گويند .شكنج پاراهيپوكامپ و هيپوكامپ توسط شكنج دندانه اي 0به
يكديگر متصل مي گردند .برخي از هسته هاي مغزي نظير آميگدال ،هسته تيغه اي ،2هسته دندانه اي ،هسته هاي قدامي
و تاالموس ،هسته هانبوالر ،قسمت هايي از هيپوتاالموس نظير اجسام پستاني و بخشي از مسير بويايي موسوم به پياز
بويايي نيز در تشكيل ساختمان سيستم ليمبيك دخالت دارند.

1 . Dentate Gyrus
2 . Septal
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شكل  :40سيستم ليمبيك.

بخش هاي مختلف سيستم ليمبيك توسط راه هاي عصبي كه از اكسون هاي ميلين دار درست شده اند به يكديگر متصل
مي گردند .يكي از اين راه ها فورنيكس بوده كه هيپوكامپ را به تاالموس و اجسام پستاني مربوط مي سازد .يكي از
راههاي مهم ارتباطي بين سيستم ليمبيك و ساقه مغز دسته مغز قدامي مياني 0بوده كه نقش مهمي در تعيين ماهيت
عاطفي احساس هاي خوشايند برعهده دارد.
آسيب هر يك از بخش هاي سيستم ليمبيك منجر به بروز پاره اي از اختالالت رفتاري مي گردد .بعنوان مثال آسيب
هيپوكامپ سبب از دست دادن توانايي فرد در ايجاد خاطرات دراز مدت جديد مي شود .به همين علت تصور مي گردد كه
هيپوكامپ نقش كليدي در تبديل حافظه كوتاه مدت به حافظه دراز مدت دارد .آسيب آميگدال سبب مي شود تا حس
ترس در فرد از بين رفته و شخص در تنظيم رفتارهاي مختلفي مثل خشم ،فرار ،تنبيه ،پاداش و ...دچار اختالل گردد.
قشر مخ
تقريباً هر ناحيه ويژه از قشر مخ در ارتباط با پردازش نوع خاصي از پيام هاي حسي و يا حركتي است .از نظر عملكردي
مخ را به سه ناحيه حسي ،حركتي و ارتباطي تقسيم مي نمايند .بخش هاي حسي اطالعات حسي مربوط به حواس مختلف
را دريافت كرده ،نواحي حركتي فرآمين حركتي را صادر نموده و نواحي ارتباطي در ارتباط با اعمال پيچيده تري مثل
حافظه ،احساسات ،شخصيت ،هوش و ايجاد ارتباط بين حس هاي مختلف عمل مي نمايند.

1 . Medial Forebrain Bundle

سطوح حسي قشر مخ
سطح حسي پيكري اوليه 0پشت شيار مركزي در لب آهيانه نيمكره هاي مغزي واقع گرديده و اطالعات حسي درباره حس
لمس ،قلقلك ،لرزش ،خارش ،درد ،دما و حس پيكري را از گيرنده هاي حسي موجود در بخش هاي مختلف بدن دريافت
نموده و در تشخيص دادن نقطه اي كه محرك حسي به آن وارد شده دخالت مي نمايد .در ناحيه حسي پيكري اوليه نقشه
اي كلي از بدن وجود دارد ،طوريكه هر نقطه از اين ناحيه قشري در ارتباط با درك حس هاي پيكري نقطه خاصي از بدن
است .هر چه تعداد گيرنده ها در يك منطقه از بدن بيشتر باشد ،آن منطقه سطح بزرگتري را در قشر حسي پيكري اوليه
اشغال مي كند .بعنوان مثال لب ها و نوك انگشتان در مقايسه با پوست ساير نواحي بدن سطح بسيار وسيع تري از قشر
حسي پيكري اوليه را اشغال مي نمايند(شكل .)42

شكل  :42قشر حسي در مخ.

سطح بينايي اوليه در ناحيه خلفي لب پس سري واقع شده و اطالعاتي درباره حس بينايي دريافت مي كند .پيام هاي
عصبي از گيرنده هاي موجود در شبكيه چشم و از طريق اعصاب بينايي به هسته زانويي جانبي تاالموس رسيده و سپس
از اين هسته به قشر بينايي اوليه ارسال مي گردد .اين قشر در ارتباط با درك شكل ،رنگ و حركت محرك بينايي در
ميدان ديد عمل نموده وآسيب آن موجب كوري در بخشي از ميدان ديد فرد مي شود.
در بخش فوقاني لب گيجگاهي سطح شنوايي اوليه قرار دارد كه اطالعاتي درباره خصوصيات صوت نظير عمق و مقدار
فركانس امواج صوتي دريافت مي كند .در قاعده شكنج پشت مركزي در لب آهيانه سطح چشايي اوليه قرار دارد كه در
ارتباط با حس چشايي عمل مي نمايد .سطح بويايي اوليه نيز در لب گيجگاهي قرار داشته و پيام هايي بويايي را دريافت
مي كند(شكل .)30

1 . Primary Somatosensory Area
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سطوح حرکتي قشر مخ
سطوح حركتي قشر مخ در ارتباط با كنترل ارادي انقباض عضالت اسكلتي بدن عمل مي نمايد .در شكنج جلوي مركزي
در لوب پيشاني منطقه اي قشري موسوم به ناحيه حركتي اوليه وجود دارد .تحريك الكتريكي نقاط مختلف قشر حركتي
اوليه سبب بروز انقباض در عضالت اسكلتي مختلف مي گردد .مشابه با ناحيه حسي پيكري اوليه در اين ناحيه نيز نقشه
اي از عضالت بدن وجود دارد كه وسعت هر بخش از آن متناسب با ميزان مهارت و پيچيدگي عملي عضله يا گروه هاي
عضالني مرتبط با حركت مربوطه است .بعنوان مثال در مقايسه با عضالت انگشتان پا ،انگشتان دست ناحيه وسيعتري را
در قشر حركتي اوليه اشغال مي كنند(شكل .)43

شكل  :43قشر حركتي.

در نزديكي شيار جانبي يكي از دو نيمكره راست يا چپ مغز بخشي موسوم به ناحيه تكلم بروكا 0يا ناحيه تشكيل كلمات
وجود دارد كه در كنترل انقباض عضالت موثر در تكلم دخالت مي كند .از اين ناحيه سلول هاي عصبي حركتي منشاء
مي گ يرند كه به ناحيه پيش حركتي رفته و انقباض عضالت دهان ،حلق و حنجره را كنترل مي نمايند .عالوه بر اين
سلول هاي عصبي حركتي ديگري نيز از ناحيه بروكا به ناحيه حركتي اوليه ارسال شده كه در تنظيم چگونگي انقباض
عضالت تنفسي دخالت دارند .در اكثر افراد ناحيه بروكا در نيمكره چپ مغزي وجود دارد .در فردي كه ناحيه بروكا دچار
آسيب گرديده ،تكلم با اشكال صورت گرفته و فرد قادر به اداي صحيح كلمات نيست.
نواحي ارتباطي قشر مخ

1 . Broca Speech Area

بخش هاي وسيعي از قشر مخ در ارتباط با هماهنگ ساختن حواس مختلف با يكديگر ،پردازش بيشتر حس هاي ويژه و
مربوط ساختن تجربيات حسي با الگوهاي شناخت و هوشياري عمل مي كنند .اين بخش ها در قشر مخ معروف به نواحي
ارتباطي هستند .در بخش پشتي ناحيه حسي پيكري اوليه در لب آهيانه ،منطقه وسيعي بنام ناحيه ارتباطي حسي پيكري
وجود دارد كه از بخش هاي مختلف مغز مثل ناحيه حسي پيكري اوليه و تاالموس ورودي هاي حسي دريافت نموده و
در ارتباط با درك شكل و جنس اشياء از طريق حس المسه و تشخيص موقعيت شيء و يا بخش هاي مختلف بدن در
فضا عمل مي نمايد .بعبارت ديگر وجود اين ناحيه اين امكان را به فرد مي دهد تا بدون ديدن اشياء و تنها با لمس كردن
آنهاشكل و جنس شان را تشخيص دهد .بعنوان مثال اگر چشم هايتان را ببنديد و يك صندلي چوبي را لمس كنيد
مي توانيد بفهميد آنچه را كه لمس كرده ايد يك صندلي چوبي است .اما فردي با آسيب ناحيه ارتباطي حسي پيكري قادر
به تشخيص صندلي نخواهد بود .عالوه بر اين اغلب افرادي كه در اين ناحيه دچار آسيب مي شوند نيمه مقابل بدن خود
را فراموش مي كنند .اين وضعيت موسوم به آمورفوسنتز0يا عدم تشخيص شكل اشياء است.
يكي ديگر از نواحي ارتباطي قشري ،ناحيه ارتباطي بينايي است كه در كنار ناحيه بينايي اوليه در لب پس سري قرار دارد.
از تاالموس و قشر بينايي اوليه به اين ناحيه ورودي هاي حسي مختلفي وارد مي شود .اين ناحيه نقش مهمي در ايجاد
ارتباط بين تجربيات بينايي قبلي و فعلي داشته و براي شناخت و ارزيابي آنچه كه فرد مي بيند ضروري است .آسيب به
اين ناحيه موجب مي گردد تا شخص قادر به توصيف آنچه كه مي بيند ،نباشد .در نزديكي ناحيه شنوايي اوليه در لب
گيجگاهي ناحيه ارتباطي شنوايي وجود داشته كه در شناخت و ياد آوري صداها و يا موزيك دخالت دارد .فردي كه دچار
آسيب مغزي در ناحيه ارتباطي شنوايي است ،قادر به درك آنچه كه مي شنود ،نخواهد بود .در مرز بين لب هاي گيجگاهي
و آهيانه اي ناحيه ارتباطي ديگري موسوم به ورنيكه 2وجود دارد .اين ناحيه نقش مهمي در درك معاني لغات گفته شده
داشته و آسيب آن موجب مي گردد تا فرد قادر به درك كلمات شنيده شده و يا خوانده شده نباشد.
نواحي متعددي در قشر مخ نظير بروكا ،ورنيكه و ناحيه ارتباطي شنوايي در تشكيل و درك زبان دخالت دارند .آسيب به
اين نواحي در قشر مخ موجب ايجاد اختالالت وسيعي در اعمال زباني مي گردد .هرگاه اعمال زباني بدون وجود عيوب
بينايي ،شنوايي و يا فلج حركتي دچار اختالل گردد وضعيتي بنام آفازي ايجاد شده كه انواع مختلفي دارد .به دنبال آسيب
ورنيكه فرد به خوبي صحبت كرده اما اغلب لغاتي بي معني به زبان مي آورد .به همين دليل اين نوع آفازي را آفازي
1 . Amorphosyntesis
2 . Wernicke
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روان 0مي نامند .در صورت آسيب ناحيه بروكا ،فرد به صورت تلگرافي صحبت كرده و قادر به تكلم صحيح و اداي كلمات
صحيح نمي باشد و آفازي ايجاد شده نوعي آفازي غير روان خواهد بود .فرد مبتال به آفازي غير روان مي داند كه چه
مي خواهد بگويد يا بنويسد اما قادر به اداي آن نمي باشد.
در بخش قدامي ناحيه حركتي اوليه ،ناحيه ارتباطي بنام ناحيه پيش حركتي 2وجود دارد كه با ناحيه حركتي اوليه ،ناحيه
ارتباطي حسي -پيكري ،عقدها هاي قاعده اي و تاالموس در ارتباط است .پيام هاي عصبي كه از ناحيه پيش حركتي
منشاء مي گيرند موجب انقباض گروهي عضالت در يك الگوي هماهنگ و متوالي نظير انقباض عضالت مختلف دست
و انگشتان در هنگام نوشتن كلمات مي گردند .بنابراين ناحيه پيش حركتي نقش كليدي در انجام حركات مهارتي ياد
گرفته شده بر عهده دارد .قسمتي از ناحيه پيش حركتي موسوم به ناحيه پيشاني ميدان بينايي در لب پيشاني قرار داشته
كه در ارتباط با كنترل حركات ارادي چشم ها هنگام دنبال كردن شيء متحرك در ميدان بينايي مثل هنگامي كه مشغول
خواندن اين جمالت هستيد ،عمل مي نمايد.
امواج مغزي
در داخل مغز ميليون ها سلول عصبي همزمان در حال توليد پتانسيل هاي عمل و يا پتانسيل هاي درجه بندي شده
مهاري و تحريكي بوده كه سبب ايجاد امواج الكتريكي بنام امواج مغزي در مغز مي گردند .چون بيشتر امواج مغزي توسط
سلول هاي عصبي قشر مخ توليد مي شود ،مي توان با چسبانيدن دو الكترود حسي به پوست سر و جمجمه اين امواج را
ثبت نمود .به منحني حاصل از ثبت امواج مغزي الكتروانسفالوگرام يا  EEGمي گويند كه از آن در جهت تشخيص
ضايعات مغزي ،صرع ،بيماري هاي تخريب كننده بافت عصبي و تومورهاي مغزي استفاده مي كنند .براساس فركانس
امواج مغزي ثبت شده ميتوان چهار نوع موج مغزي را مشخص نمود(شكل.)44
موج آلفا داراي فركانس  8تا  02بار در ثانيه بوده و در فرد بيدار درحال استراحت با چشمان بسته قابل ثبت است .بالفاصله
با باز كردن چشم امواج جديدي با فركانس  04تا  31بار در ثانيه جايگزين امواج آلفا مي گردند كه امواج بتا نام دارند .در
تمام مدتي كه سيستم عصبي فعال است ،الگوي اصلي  EEGرا امواج بتا تشكيل مي دهند .هنگامي كه فرد به خواب
مي رود امواج آلفا به تدريج ناپديد شده و امواج جديدي با فركانس  0تا  5بار در ثانيه ايجاد گرديده كه موسوم به امواج
1 . Fluent Aphasia
2 . Premotor Area

دلتا هستند .اگرچه امواج دلتا در حين خواب عميق ديده مي شوند ولي گاهي بصورت طبيعي در نوزادان بيدار نيز مي توان
در منحني امواج مغزي ،امواج دلتا را ديد .حضور امواج دلتا در  EEGفرد بالغ بيدار مويدآسيب مغزي است .در حين
تجربيات احساسي در افراد بالغ و كودكان امواج ديگري موسوم به امواج تتا با فركانس  4تا  7بار در ثانيه بوجود مي آيند.

شكل  :44امواج مغزي.

پرده هاي پوششي مغز
مغز نيز همانند نخاع توسط پرده هاي پوششي موسوم به مننژ مغزي پوشيده شده است(شكل .)45خارجي ترين اليه يا
سخت شامه در امتداد سخت شامه نخاعي قرار داشته و در حفاظت مغز ازصدمات فيزيكي نقش دارد .در برخي از نقاط
سخت شامه سينوس هاي وريدي سخت شامه اي ايجاد گرديده اند كه بخش اعظم خون وريدي مغز و مايع مغزي -
نخاعي را جمع كرده و به داخل وريدهاي مغزي تخليه مي نمايند .در صورت آسيب اين سينوس ها در داخل فضاي زير
سخت شامه خونريزي رخ داده و هماتوم ساب دورال ايجاد مي گردد كه روي مغز فشار آورده و گاهي موجب ايجاد آسيب
هاي جدي به بافت مغزي مي شود.
اليه مياني مننژ يا عنكبوتيه ،اليه ظريفي است كه در فضاي بين آن و سخت شامه مقدار اندكي مايع سروزي وجود دارد.
سومين اليه مننژ يا نرم شامه نيز به سطح مغز چسبيده و در فضاي بين آن و اليه عنكبوتيه مايع مغزي -نخاعي جاري
است .مايع مغزي -نخاعي 3يا  CSFمايعي شفاف و بي رنگ با تركيب شيميايي مشابه پالسما بوده كه تنها فاقد پروتئين
هاي پالسما است .تقريباً  007ميلي ليتر از مايع مغزي -نخاعي در داخل فضاي زير عنكبوتيه 23 ،ميلي ليتر از آن در
داخل بطن هاي مغز و مجراي اپانديمال نخاع جريان دارد .مايع مغزي -نخاعي در حفاظت مغز از صدمات مكانيكي و
شيميايي دخالت داشته و در تامين اكسيژن و گلوكز الزم براي سلولهاي مغزي نيز نقش دارد.
3. Cerebrospinal Fluid
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بطن هاي مغزي
دستگاه عصبي مركزي بصورت لوله اي توخالي بوده كه وسعت حفره داخلي آن در تمام نواحي يكسان نيست .هر نيمكره
مغزي داراي يك حفره وسيع داخلي موسوم به بطن جانبي مي باشد .بطن هاي جانبي چپ و راست توسط تيغه ظريفي
از يكديگر جدا شده و گاهي بعنوان بطن هاي يك و دو مغزي در نظر گرفته مي شوند .در بخش مركزي ديانسفال و در
بين دو نيمه تاالموس حفره كوچكتري موسوم به بطن سوم مغزي قرار دارد كه در بخش فوقاني توسط دومنفذ معروف
به منافذ بين بطني يا سوراخ هاي مونرو 0به بطن هاي جانبي مربوط است .در بخش تحتاني پل مغزي و ناحيه فوقاني
بصل النخاع در قاعده مخچه بطن چهارم مغزي قرار گرفته كه از يك طرف توسط مجراي باريكي موسوم به قنات
سيلويوس به بطن سوم متصل شده و از سوي ديگر به كانال مركزي نخاع مربوط مي گردد.

شكل  :46پوشش هاي مغز.

سطح داخلي بطن هاي مغزي و تمام طول لوله عصبي توسط يك رديف سلول پوششي موسوم به سلول هاي اپانديمال
پوشکيده شکده اسکت .بيش از  81درصد مايع مغزي -نخاعي توسط سلول هاي اپانديمال بطن هاي جانبي و مابقي آن
توسط سلولهاي اپانديمال بطن هاي سوم و چهارم مغزي توليد مي گردد .اين سلولهاي اپانديمال همراه با عروق خوني

1 . Monro

و بافت هاي پيوندي اطرافشکان سکاختماني بنام شبكه كوروئيدي 0را تشكيل مي دهند كه در شكل  47نشان داده شده
است.
مايع مغزي نخاعي توليد شده از بطن هاي جانبي وارد بطن سوم گرديده و سپس با عبور از قنات سيلويوس به بطن چهارم
مغزي وارد مي گردد .بخش عمده اين مايع پس از ورود به بطن چهارم از طريق يك سوراخ مياني بنام ماژندي 2و دو
سوراخ جانبي موسوم به لوسكا 3كه در ديواره بطن چهارم وجود دارند ،فضاي بطني را ترك كرده وارد فضاي زير عنكبوتيه
مي گردد .بخش باقيمانده مايع مغزي نخاعي نيز به كانال مركزي نخاع مي ريزد .بخش هايي از بافت عنكبوتيه بطرف
سينوس هاي وريدي سخت شامه اي پيشروي كرده و گرانول هاي عنكبوتيه را ايجاد مي نمايند .در اين نقاط مايع
مغزي -نخاعي وارد خون موجود در سينوس ها مي گردد .خون موجود در سينوس هاي سخت شامه اي به وريدهاي
گردني داخلي ريخته و وارد جريان خون عمومي مي شود.

شكل  :47چرخش مايع مغزي نخاعي.

سلول هاي اپانديمال در شبكه هاي كوروئيدي بصورت مداوم مايع مغزي نخاعي توليد مي كنند طوريكه در هر دقيقه
حدود  1/4ميلي ليتر مايع مغزي نخاعي توليد گرديده و دقيقاً همين مقدار نيز به جريان خون باز مي گردد ،بنابراين حجم
1 . Choroid plexus
2 . Magendie
3 . Luschka
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آن ثابت باقي مي ماند .اگر سوراخ هاي بطن چهارم و يا بطن سوم به هر علتي مسدود گردند ،مايع مغزي  -نخاعي در
داخل بطن هاي جانبي جمع شده و موجب افزايش فشار مايع مغزي  -نخاعي مي شود .اين حالت موسوم به هيدروسفالي
داخلي بوده و گاهي بدليل انسداد مادرزادي قنات سيلويوس و يا رشد تومور در ناحيه ساقه مغزي ايجاد مي گردد .افزايش
فشار مايع مغزي -نخاعي مي تواند موجب آسيب بافت مغز گردد .يكي از راه هاي درمان هيدروسفالي داخلي استفاده از
شانت 0مي باشد .در اين روش با كمك عمل جراحي لوله تخليه اي بين بطن هاي مغزي و حفره شكمي كار گذاشته
مي شود تا مايع اضافي به داخل حفره صفاقي ريخته و فشار از روي بافت مغزي برداشته شود .گاهي نيز خونريزي در
فضاي زير عنكبوتيه موجب انسداد جريان ورود مايع مغزي -نخاعي به داخل خون گرديده و در نتيجه اين مايع در داخل
فشاي زير عنكبوتيه تجمع يافته و هيدروسفالي رخ مي دهد ولي چون در اين حالت فشار از طرف خارج بر مغز وارد
مي شود به آن هيدروسفالي خارجي گفته مي شود.
گاهي شكستگي جمجمه منجر به پارگي مننژ مي گردد .اگر پارگي در ناحيه پيشاني رخ دهد مايع مغزي  -نخاعي از بيني
به خارج راه خواهد يافت و اگر پارگي در لب گيجگاهي رخ داده باشد ،مايع مغزي  -نخاعي از گوش خارج مي شود .در
هر دو حالت امكان نفوذ باكتري از بيني و يا گوش به داخل بافت مغزي وجود داشته و شانس ابتال به التهاب پرده مننژ
يا مننژيت باال مي رود.
جریان خون مغز
اگرچه مغز تنها حدود  2درصد از وزن كل بدن را به خود اختصاص مي دهد ولي حدود  05تا  21درصد از كل برون ده
قلبي توسط شريان هاي كاروتيد داخلي و شريان هاي مهره اي به مغز آورده مي شود .سلولهاي مغزي داراي متابوليسم
بااليي بوده و تنها از گلوگز جهت تامين نيازهاي انرژي خود استفاده مي كنند .چون سلولهاي مغزي فاقد ذخاير كافي از
مولكول هاي پر انرژي هستند ،قادر به تحمل شرايط ايسكمي نمي باشند .از اين جهت اگر به مدت چند ثانيه جريان خون
مغز قطع گردد فرد بيهوش شده و اگر ايسكمي مغزي چند دقيقه بطول انجامد ،آسيب هاي غير قابل برگشتي به بافت
مغزي وارد خواهد شد .شريان هاي مغزي در داخل فضاي زير عنكبوتيه قرار داشته و شاخه هاي ظريفتري از آنها وارد
نرم شامه شده ،تشكيل شبكه هاي عروقي وسيعي را در آن مي دهند .از اين شاخه هاي عروقي ،رگ هاي ظريفي از

1 . Shunt

نرم شامه خارج شده و به بافت مغز نفوذ مي نمايند .بخش عمده اين عروق در ناحيه قشري باقي مانده و عده اي نيز به
داخل بخش هاي داخلي تر مغز وارد شده و در داخل بافت مغزي شبكه هاي مويرگي را ايجاد مي كنند .سلول هاي
آندوتليال ديواره مويرگ هاي مغزي توسط اتصاالت محكم به يكديگر محكم شده اند ،طوريكه مواد موجود در خون و يا
مايع ميان بافتي مغز نمي توانند از ميان آنها عبور نمايند .اين وضعيت به حفظ ثبات تركيب شيميايي مايع ميان بافتي مغز
كمك مي كند.
سلولهاي آندوتليوم مويرگ هاي مغزي همراه با انشعابات آستروسيت هاي مغزي اطراف شان و غشاء هاي پايه مابين آنها
در تشكيل ساختمان نفوذ ناپذيري موسوم به سد خوني -مغزي دخالت دارند .مواد موجود در خون براي ورود به مغز بايد
ابتدا از اين سد عبور نمايند .تنها مواد محلول در چربي مثل گازهاي تنفسي ،نيكوتين ،اتانول و هروئين مي توانند براحتي
از اين سد عبور نمايند .ساير مواد فقط در صورتي كه گيرنده ،حامل و يا كانالي مخصوص در غشاء سلول هاي آندوتيال
مويرگي براي عبور آنها تعبيه شده باشد مي توانند از اين سد رد شوند .در برخي از نواحي مغزي واقع در ناحيه ديانسفال
سد خوني مغزي وجود ندارد .بنابراين سلول هاي موجود در اين نقاط در ارتباط مستقيم با خون بوده و قادر به تشخيص
سريع تغييرات شيميايي آن مي باشند .اين نقاط معروف به اندامهاي دور بطني بوده و نقش مهمي در تنظيم فشار خون،
تعادل مايعات بدن ،گرسنگي و تشنگي ايفاء مي نمايند.
اعصاب جمجمه اي
دوازده جفت عصب جمجمه اي يا مغزي از طريق منافذ موجود در استخوان هاي جمجمه مغز را ترك مي كنند .هر يك
از اين اعصاب توسط يكي از حروف مربوط به اعداد رومي مشخص مي گردد .برخي از اعصاب جمجمه اي تنها حسي
بوده و از اكسون سلول هاي عصبي حسي درست شده اند .و برخي ديگر از آنها عالوه بر اكسون هاي حسي ،اكسون
هاي حركتي نيز دارند .جسم سلولي سلول هاي عصبي حسي موجود در اعصاب جمجمه اي در عقده هايي خارج از بافت
مغزي قرار داشته و جسم سلولي سلول هاي عصبي حركتي در هسته هاي مغزي مختلف وجود دارد .بعضي از اعصاب
جمجمه اي حاوي شاخه هايي از سلول هاي حركتي پاراسمپاتيكي هستند كه به غدد ،عضالت صاف و عضله قلبي
مي روند.
اولين زوج از اعصاب جمجمه اي يا عصب بويايي كامالً حسي بوده و اطالعات مربوط به حس بويايي را به مغز هدايت
مي كند .در داخل مخاط بيني ،سلول هاي عصبي دو قطبي وجود دارند كه بعنوان گيرنده هاي بويايي عمل مي كنند.
اكسون اين سلول ها اعصاب بويايي راست و چپ را تشكيل مي دهند .دومين زوج از اعصاب جمجمه اي مغزي يا عصب
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بينايي نيز كامالً حسي بوده و حاوي اطالعاتي است كه از گيرنده هاي بينايي در شبكيه چشم به مغز ارسال مي گردد.
عصب زوج سوم مغزي يا عصب محركه چشم 0حاوي اكسون هاي حسي و حركتي بوده كه به عضالت چشم بغير از
عضله مايل فوقاني و عضله راست جانبي منتهي مي گردند .شاخه هايي از عصب سوم مغزي پاراسمپاتيكي بوده و به
عضالت مژگاني و عضله حلقوي مردمك مي روند .اين شاخه هاي پاراسمپاتيكي از عقده مژگاني در مغز مياني شروع
شده و در تطابق چشم هنگام ديد نزديك و تنگ شدن مردمك هنگام وجود نور شديد دخالت دارند .چهارمين عصب
مغزي يا عصب قرقره اي 2از تمام اعصاب مغزي ديگر كوچكتر بوده و بيشتر حركتي است .اين عصب مسئول حركت
عضله مايل فوقاني چشم مي باشد .در صورت فلج شدن اين عصب فرد دچار دو بيني شده كه هنگام نگاه كردن به پائين
شدت مي گيرد.
پنجمين جفت از اعصاب جمجمه اي موسوم به عصب سه شاخه 3بزرگترين عصب جمجمه اي بوده كه بخش اعظم آنرا
اكسون هاي حسي تشكيل مي دهند .اين عصب به سه شاخه تقسيم مي گردد :شاخه فك بااليي يا ماگزيالري ،شاخه
فك پائيني يا مانديبوالري و شاخه چشمي يا افتالميك .اكسون هاي حسي موجود در عصب سه شاخه ،اطالعاتي درباره
حس هاي لمسي ،درد و حرارت سر ،صورت ،دندان ها و دو سوم قدامي زبان را به مغز هدايت كرده و اكسون هاي حركتي
عصب سه شاخه به عضالت دخالت كننده در عمل جويدن رفته و در كنترل حركات جويدن دخالت مي كند .عصب زوج
ششم مغزي يا عصب دور كننده 4بيشتر حاوي اكسون هاي حركتي است كه از هسته هاي واقع در پل مغزي منشاء مي
گيرند .اين عصب به عضله راست جانبي چشم مي رود .زوج هفتم از اعصاب جمجمه اي معروف به عصب صورتي 5بوده
كه شاخه هاي حسي آن حاوي اطالعات مربوط به حس چشايي دو سوم قدامي زبان و حس پيكري وضعي عضالت
صورت و جمجمه است .شاخه هاي حركتي عصب صورتي به عضالت صورت رفته و سبب بروز حاالت مختلف صورت
در هنگام خنديدن ،گريه كردن ،اخم و يا چين انداختن به پيشاني مي شوند .برخي از شاخه هاي حركتي عصب صورتي،
پاراسمپاتيكي بوده كه غدد اشكي ،غدد بيني ،غدد كامي و غدد بزاقي زير زباني و تحت فكي را عصبدهي مي كنند .فلج
1 . Oculomotor Nerve
2 . Trochlear Nerve
3 . Trigeminal Nerve
1 . Abducens Nerve
5 . Facial Nerve

عصب صورتي كه معموالً بصورت يكطرفه ديده مي شود منجر به بروز عوارضي چون شل شدن عضالت در يكطرف
صورت ،بسته نشدن پلك چشم و كاهش ترشح بزاق گرديده كه اغلب پس از حدود  4تا  6هفته بصورت خود بخودي
برطرف مي شود  .فلج عصب صورتي ممكن است در اثر عفونت و يا التهاب خود عصب و يا ايراد ضربه مستقيم به ناحيه
بناگوشي و يا در هنگام جراحي غده بزاقي بناگوشي ايجاد گردد.
عصب زوج هشتم يا عصب شنوايي تعادلي 0بيشتر حاوي اكسون هاي حسي بوده و از دو شاخه درست شده است :يك
شاخه حاوي اكسون هايي است كه اطالعات مربوط به حس تعادل را از گوش داخلي به هسته هاي دهليزي در پل مغزي
هدايت نموده و معروف به عصب تعادلي هستند و شاخه دوم يا عصب شنوايي از بخش حلزوني گوش داخلي منشاء گرفته
و حاوي اطالعات مربوط به حس شنوايي مي باشد .عصب شنوايي تعادلي به هسته هايي در بصل النخاع منتهي
مي گردد .عصب نهم جمجمه اي يا عصب زباني -حلقي 2حاوي اطالعات مربوط به حس چشايي و حس هاي پيكري
يك سوم خلفي زبان است .عالوه بر اين اعصاب حسي مربوط به گيرنده هاي كششي موجود در سينوس كاروتيد و گيرنده
هاي شيميايي اجسام كاروتيد ،از طريق عصب زباني -حلقي به بصل النخاع فرستاده مي شود .شاخه هاي پاراسمپاتيكي
عصب نهم جمجمه اي نيز به غدد بزاقي بناگوشي رفته و سبب تحريك ترشح آنها مي گردد.
دهمين زوج از اعصاب مغزي موسوم به عصب واگ بوده كه توزيع گسترده اي در قفسه سينه و حفره شكمي دارد .اكسون
هاي موجود در عصب واگ از پوست گوش خارجي ،حنجره ،جوانه هاي چشايي موجود در اپيگلوت و حلق منشاء مي
گيرند .عالوه بر اين برخي از اكسون هاي حسي عصب واگ اطالعاتي درباره حس وضعي عضالت گردن و گلو را نيز به
مغز هدايت مي كنند .همچنين اكسون هاي حسي گيرنده هاي كششي و شيميايي سينوس كاروتيد ،جسم كاروتيد و
گيرنده هاي شيميايي جسم آئورتي و گيرنده هاي حس احشايي اغلب اندام هاي موجود در حفره قفسه سينه و شكم از
طريق عصب واگ به مغز ارسال مي گردند .عصب واگ بزرگترين عصب پاراسمپاتيكي بدن نيز بوده و سلول هاي حركتي
پاراسمپاتيكي آن از هسته پشتي در بصل النخاع منشاء گرفته و به ريه ها و قلب فرستاده مي شود .عالوه بر اين شاخه
هاي حركتي پاراسمپاتيكي عصب واگ به غدد ترشحي لوله گوارش ،عضالت صاف مجاري هوايي ،مري ،معده ،كيسه
صفرا ،روده كوچك و بخش اعظم روده بزرگ رفته و سبب تحريك فعاليت آنها مي گردد .تحريك هسته پشتي عصب

1 . Vestibulo-Cochlear Nerve
2 . Glossopharyngeal Nerve
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واگ منجر به تنگي مجاري تنفسي و كند شدن ضربان قلب مي گردد .به همين علت ضربه هاي ناگهاني كه به پشت
گردن وارد مي شود گاهي منجر به ايست قلبي و يا بيهوشي فرد مي شود.
يازدهمين عصب جمجمه اي يا عصب فرعي 0از ساقه مغز و نخاع منشاء مي گيرد .ريشه جمجمه اي عصب فرعي كامالُ
حركتي بوده ،از بصل النخاع شروع و به عضالت ارادي حلق ،حنجره و كام نرم كه همگي در عمل بلع دخالت دارند
منتهي مي گردد .ريشه نخاعي عصب يازدهم عالوه بر اكسون هاي حركتي تعداد كمي اكسون حسي نيز دارد .اين شاخه
از عصب فرعي به عضالت استرنوكاليدوماستوئيد و تراپزيوس رفته و در انجام حركات سر دخالت مي كند .گاهي بصورت
مادرزادي و يا بعلت آسيب ايجاد شده در هنگام زايمان ريشه نخاعي عصب فرعي آسيب مي بينيد .در اين حالت گردن
نوزاد كمي چرخيده و كج مي گردد .اكسون هاي حسي ريشه نخاعي در ارتباط با هدايت پيام هاي حسي وضعي عضالت
نامبرده شده عمل مي نمايند .عصب دوازدهم جمجمه اي يا عصب زير زباني 2اطالعات مربوط به حس وضعي عضالت
زبان را به بصل النخاع هدايت نموده و اكسون هاي حركتي موجود در آن ،پيام هاي حركتي را به عضالت زبان ارسال
مي كنند .به همين جهت اين عصب نقش مهمي در تكلم و بلع بر عهده دارد .در جدول 0-6اطالعات مختصري درباره
اعصاب جمجمه اي و اختالالت ناشي از آسيب هر يك از آنها آورده شده است.
حس ،حرکت و اعمال برتر مغزي
بطور تقريبي سيستم عصبي در تمام اعمال بدن آدمي دخالت دارد .تغييرات مربوط به محيط داخلي و خارجي بدن توسط
گيرنده هاي حسي كه در سرتاسر بدن توزيع گرديده اند ،دريافت و به صورت پيام هاي حسي از ميان اعصاب حسي به
مغز و يا نخاع مخابره مي شوند .برخي از اين پيام ها منجر به بروز تصميم هايي گرديده كه از طريق اعصاب حركتي به
اندام هاي اجرايي ارسال شده و سپس پاسخ هاي الزم توسط اين اندام ها راه اندازي مي شود .در مقابل بسياري ديگر از
پيام هاي حسي هرگز منجر به بروز پاسخي خاص نمي گردند .ارزيابي پيام هاي حسي و نحوه تصميم گيري درباره آنها
در بخش هاي مختلف سيستم عصبي صورت مي گيرد.
حس

1 .Accesory Nerve
2 . Hypoglossal Nerve

طبق يك تعريف عمومي حس درك خودآگاه و يا ناخودآگاه يك محرك داخلي و يا خارجي است .ماهيت حس و پاسخ
به آن وابسته به قسمتي از سيستم عصبي است كه مسئوليت درك آن حس را بر عهده دارد .بعنوان مثال هرگاه پيام هاي
حسي به قشر مغز برسند ،درك آگاهانه اي از حس مورد نظر ايجاد مي گردد .مثال هنگامي كه دستتان سطح يك شيء
را لمس مي كند ،اطالعات لمسي مختلف به قشر مغز ارسال شده و شما مي توانيد جنس شيء را تشخيص دهيد .اما اگر
پيام هاي حسي به قشر مغز نرسند ،درك خودآگاهي از آن حس بوجود نخواهد آمد .مثال تغييرات مربوط به فشارخون
بطور دائم به بصل النخاع ارسال و بدون اينكه متوجه آن شويد ،پاسخ هاي مناسب براي تنظيم فشارخون راه اندازي و
اجرا مي گردد.
هر نوع خاص از حس را يك موداليته حسي 0مي نامند ،مثل حس بويايي ،لمس و يا حس چشايي كه هر كدام يك
موداليته حسي خاص را مشخص مي كنند .موداليته هاي حسي به دو گروه اصلي تقسيم مي شوند .حس هاي عمومي و
حس هاي ويژه .حس عمومي شامل كليه اطالعاتي است كه درباره لمس ،فشار ،دما ،حس وضعي و درد از گيرنده هاي
حسي اختصاصي كه در سرتاسر بدن توزيع شده اند دريافت مي گردد .به حس هاي عمومي كه گيرنده هاي آنها در داخل
پوست ،وترها ،مفاصل و ماهيچه هاي اسكلتي قرار دارند حس هاي پيكري 2و به حس هاي عمومي كه گيرنده هاي آنها
در اندام هاي داخلي هستند حس هاي احشايي 3مي گويند .معموالحس هاي احشايي اطالعاتي درباره فشار و درد را در
احشاء فراهم مي سازند .حس هاي ويژه از طريق گيرنده هاي اختصاصي كه در نقاط خاصي از بدن متمركز گرديده اند
دريافت شده و عبارتند از :بويايي ،شنوايي ،چشايي ،بينايي و تعادل.
ب راي تشخيص هر يك از حواس نامبرده شده ابتدا بايد يك محرك خاص در داخل و يا خارج بدن توسط گيرنده هاي
حسي تشخيص داده شده و سپس با توليد پتانسيل هاي عمل كه در طول سلول هاي عصبي حسي توليد و هدايت
مي شود به سيستم عصبي مركزي ارسال گردد .در داخل سيستم عصبي مركزي ،مسيرهاي عصبي به مراكز خاصي
هدايت شده و درباره حس انتقال داده شده درك حسي با درجات مختلف ايجاد مي شود.
گيرنده هاي حسي

1 Sensory Modality
2 Somatic Sense
3 Visceral Sense
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هر گيرنده براي نوع خاصي از محرك اختصاص يافته است .بر همين اساس گاهي براساس نوع محركي كه گيرنده قادر
به تشخيص آن است ،گيرنده ها را تقسيم بندي مي نمايند .گيرنده هاي مكانيكي به محرك هاي مكانيكي مثل فشار و
كشش پاسخ مي دهند .حس هاي لمس ،فشار ،درك وضعي ،شنوايي و تعادل همگي از طريق فعال شدن گيرنده هاي
مكانيكي درك مي شوند .گيرنده هاي شيميايي در پاسخ به مواد شيميايي موجود در محيط كه به اين گيرنده ها متصل
مي گردند فعال مي گردند .گيرنده هاي بويايي و چشايي مثال هاي از گيرنده هاي شيميايي هستند .گيرنده هاي دمايي
تغييرات مربوط به دما را در بدن و يا محيط خارجي اطراف آن تشخيص داده و در ايجاد حس دمايي فرد ضرورت دارند.
گيرنده هاي دمايي را بر اساس درجه حرارتي كه تشخيص مي دهند به دو گروه گيرنده هاي سرما و گيرنده هاي گرما
تقسيم مي كنند .گيرنده هاي درد يا نوسي سپتورها 0به تحريكات دردزاي مكانيكي ،شيميايي و يا دمايي پاسخ مي دهند.
اكثر گيرنده هاي حسي تنها نسبت به يك موداليته حسي حساسيت داشته و به ساير موداليته هاي حسي پاسخ نداده و يا
پاسخ بسيار ضعيفي مي دهند .هنگامي كه گيرنده حسي تحريك شود ،انرژي محرك در داخل سلول گيرنده به پتانسيل
هاي درجه بندي شده اي تبديل مي گردد كه دامنه آنها متغير بوده واندازه آن نسبت مستقيم با شدت محرك دارد .هر
چه شدت محرك بيشتر باشد ،دامنه پتانسيل درجه بندي شده نيز بزرگتر مي شود .اگر محرك به اندازه اي قوي باشد كه
بتواند دامنه پتانسيل درجه بندي شده را به آستانه تحريك توليد پتانسيل عمل برساند ،پتانسيل عمل توليد شده كه در
تمام طول اكسون سلول عصبي حسي داراي دامنه يكسان و ثابتي است .افزايش شدت محرك قادر به افزايش دامنه
پتانسيل عمل نبوده و در عوض فركانس توليد پتانسيل عمل را تحت تاثير قرار مي دهد .بعبارت ديگر هرچه محرك قوي
تر باشد ،تعداد پتانسيل هاي عملي كه در واحد زمان توليد مي شوند يا فركانس توليد پتانسيل هاي عمل بيشتر خواهد
شد .برخي از سلول هاي گيرنده همان سلول عصبي حسي هستند كه پتانسيل هاي عمل را به دستگاه اعصاب مركزي
هدايت مي كند .به اين سلول عصبي حسي كه پيام هاي حسي را بصورت پتانسيل هاي عمل به مراكز حسي موجود در
دستگاه اعصاب مركزي انتقال مي دهد ،سلول عصبي درجه اول 2گفته مي شود .در ساده ترين نوع از گيرنده هاي حسي،
دندريت هاي بدون ميلين سلول هاي عصبي حسي نقش گيرنده را بازي مي كنند .اين گيرنده ها موسوم به پايانه هاي

1 Nocicepter
2 First- Order neuron

آزاد عصبي 0بوده كه نسبت به حس درد ،دما و برخي از حس هاي المسه حساس هستند .گاهي پايانه هاي آزاد عصب
توسط كپسولي از بافت پيوندي احاطه شده است وجود اين كپسول موجب افزايش حساسيت و يا ويژگي پايانه هاي
عصبي مي گردد .به اين گروه اخير از گيرنده ها پايانه هاي عصبي كپسول دار مي گويند(شكل  .)48هر دو گروه
پايانه هاي آزاد عصبي و پايانه هاي عصبي كپسول دار از نوع گيرنده هاي اوليه هستند زيرا پتانسيل هاي درجه بندي
شده ايجاد شده در خود گيرنده سبب توليد و سپس هدايت پتانسيل عمل در بخش اكسوني گيرنده مي شود .به همين
علت اين پتانسيل هاي درجه بندي شده موسوم به پتانسيل مولد نيز هستند.
برخي از سلول هاي گيرنده ،سلول غير عصبي بوده كه در جهت درك و تعيين حس ويژگي هاي خاصي پيدا نموده است.
تحريك اين گيرنده ها سبب ايجاد پتانسيل هاي درجه بندي شده اي مي گردد كه نمي توانند در داخل سلول گيرنده
پتانسيل عمل توليد نمايند ،اما پتانسيل درجه بندي شده بوجود آمده سبب رها شدن ميانجي عصبي از سلول گيرنده
مي گردد كه با سلول هاي عصبي حسي درجه اول سيناپس مي دهد .اتصال مولكول ميانجي عصبي به گيرنده غشايي
سلول هاي عصبي حسي درجه اول سبب توليد پتانسيل هاي درجه بندي شده در اين سلول هاي عصبي حسي مي گردد.
شدت محرك مقدار ميانجي عصبي آزاد شده از سلول گيرنده را تعيين مي كند .اگر مقدار ميانجي عصبي آزاد شده براي
توليد پتانسيل عمل در سلول هاي عصبي حسي درجه اول كافي باشد ،پتانسيل هاي عمل در اين سلول هاي عصبي اخير
توليد و هدايت مي شوند .اين نوع از گيرنده ها كه خود قادر به توليد و هدايت پتانسيل عمل نيستند ،به گيرنده هاي ثانويه
معروف بوده كه در ارتباط با حس هاي ويژه مثل حس بويايي فعاليت مي كنند .به پتانسيل هاي درجه بندي شده اي كه
در گيرنده هاي ثانويه توليد مي شود پتانسيل گيرنده گفته مي شود.

1 Free Nerve Endings
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شكل  :48گيرنده حسي در پوست.

هرگاه محركي با شدت ثابت در يك زمان طوالني گيرنده هاي حسي را تحريك نمايد ،اغلب گيرنده ها حساسيت خود
را نسبت به آن محرك از دست مي دهند .به اين خاصيت سازش پذيري 0يا تطابق گيرنده هاي حسي گفته مي شود .در
طي سازش گيرنده نسبت به يك محرك طوالني با شدت ثابت ،دامنه پتانسيل درجه بندي شده كاهش يافته و فركانس
صدور پتانسيل هاي عمل در سلول هاي عصبي درجه اول كم مي شود .بنابراين حتي با وجود حضور محرك ،درك حس
از بين رفته و يا ضعيف مي گردد .سرعت سازش گيرنده هاي حسي يكسان نبوده برخي به سرعت سازش يافته و برخي
به زمان طوالني تري براي سازش يافتن با محرك نياز دارند.
حس هاي پيكري
حس هاي پيكري بواسطه تحريك گيرنده هاي حسي موجود در پوست يا اليه زير جلدي آن ،غشا هاي مخاطي دهان،
واژن و مخرج ايجاد مي گردند كه توسط گيرنده هايي موسوم به گيرنده هاي خارجي درك مي شوند .گروه دوم
گيرنده هاي حسي مربوط به حس هاي پيكري ،در مفاصل ،وترها ،بافت هاي پيوندي و عضالت اسكلتي قرار دارند .اين
گروه اخير موسوم به گيرنده هاي وضعي 2بوده كه اطالعاتي درباره وضعيت بدن ،طول عضالت و وترها ،موقعيت و حركت

1 Accommodation
2 Proprioceptors

مفاصل فرد در فضا در اختيار دستگاه اعصاب مركزي قرار مي دهد .گيرنده هاي حس هاي پيكري در بدن توزيع يكنواختي
ندارند .حس هاي پيكري داراي چهار موداليته :لمس ،دما ،درد و درك وضعي مي باشند.
حس المسه در پوست و اليه زير جلدي آن انواع متعددي از گيرنده هاي حسي وجود دارند كه مسئول تشخيص جنبه
هاي مختلف حس المسه مي باشند .حس المسه مجموعه اي از حس هاي لمسي ،ارتعاش ،فشار ،خارش و قلقلك بوده
كه هر كدام داراي تقريبا يك نوع گيرنده اختصاصي هستند .هنگامي كه حشره اي روي دستتان راه مي رود ،گيرنده هاي
مختلف حس المسه تحريك شده و اطالعات جامعي درباره حس لمس ايجاد شده به مغز و نخاع ارسال مي شود .از
لحاظ كيفي مي توان حس لمس را به دو جزء تفكيك نمود .هرگاه محرك لمس سبب ايجاد حس لمس بدون تعيين
مكان دقيق يا اندازه و شكل و ماهيت محرك گردد ،حس ايجاد شده را لمس خام مي نامند ،ولي هرگاه اطالعات كاملي
درباره محرك احساس گردد ،حس ايجاد شده را لمس دقيق نامگذاري مي نمايند .گيرنده هاي حسي و مسيرهاي حسي
اين دو جزء حس لمسي با يكديگر متفاوت مي باشد .گيرنده هاي مربوط به حس لمس شامل پايانه هاي آزاد عصب و
پايانه هاي عصبي كپسول دار بوده كه هر كدام ويژگي هاي خاصي را پيدا نموده و نسبت به درك نوع خاصي از محرك
ها اختصاصي يافته اند .ديسك هاي مركل انتهاي متسع شده شاخه هاي اكسوني سلول هاي عصبي حسي بوده كه هر
يك از آنها با يك سلول پوششي اختصاص يافته پوست در ارتباط هستند .ديسك هاي مركل كه در عمق اليه اپيدرمي
پوست مودار بدن وجود دارند ،در ايجاد حس لمس دقيق دخالت داشته و گيرنده هايي مكانيكي با قدرت سازش آهسته
هستند كه گاهي به آنها گيرنده هاي مكانيكي جلدي نوع يك نيز مي گويند .جسمك رافيني نوع ديگري از گيرنده هاي
حس لمس بوده كه در اليه درم پوست بويژه پوست انگشتان و وترها وجود دارد .اين گيرنده ها نسبت به كشيده شدن
پوست حساس بوده و از گروه گيرنده هاي مكانيكي با قدرت سازش آهسته هستند كه نقش مهمي در تشخيص حس
لمس مداوم و فشار داشته و گاهي آنها را گيرنده هاي مكانيكي جلدي نوع دو نيز مي نامند.
جسمك مايسنر گيرنده حس لمس دقيق بوده كه در داخل انشعابات انگشتي شكل اليه درم پوست در نقاط بدون موي
بدن به ويژه نوك انگشتان و زبان قرار دارد .اين نوع گيرنده انتهاي دندريتي سلول هاي عصبي حسي است كه توسط
كپسولي از جنس بافت پيوندي احاطه گرديده است .بعلت قدرت تطابق سريع جسمك هاي مايسنر ،اين گيرنده ها نقش
مهمي در شروع حس لمس دارند .به محض وجود يك محرك لمس ،صدور پتانسيل هاي عمل از جسمك هاي مايسنر
آغاز شده ولي حتي در صورت باقي ماندن محرك به سرعت فركانس صدور پتانسيل هاي عمل كاهش مي يابد.
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اندام انتهايي مو انتهاي آزاد عصب حسي بوده كه در اطراف فوليكول مو قرار مي گيرد .اين گيرنده نقش مهمي در
تشخيص حركت يك شيء روي پوست دارد .لمس پوست موجب حركت مو گرديده و در نتيجه سبب تحريك پايانه هاي
آزاد عصبي اطراف فوليكول مو مي گردد .اين گيرنده ها با وجود حساسيت بااليي كه دارند ،به سرعت تطابق مي يابند.
يكي ديگر از گيرنده هاي حس لمس جسم پاچيني است كه به سرعت سازش مي يابد .اين نوع گيرنده شاخه هاي
دندريتي از سلول عصبي حسي بوده كه توسط كپسولي چند اليه از بافت پيوندي احاطه مي شود و در عمق اليه درم
پوست ،اليه زير مخاط غشاهاي سروزي و موكوسي ،اطراف مفاصل ،عضالت و ديواره برخي از احشاء مثل لوزالمعده و
مثانه قرار داشته و نقش مهمي در تعيين حس فشار دارد .فشار ،حس لمسي مداومي است كه بواسطه تغيير شكل بافت
هاي عمقي تر پوست ايجاد مي گردد .گيرنده هاي مسئول تشخيص حس فشار شامل :اجسام مايسنر ،ديسك هاي مركل
و اجسام پاچيني مي باشد.
وجود تحريكات لمسي تكراري در سرعت باال موجب ايجاد حس ارتعاش مي گردد .اجسام مايسنر و اجسام پاچيني نقش
مهمي در درك حس ارتعاش دارند .محرك هاي با فركانس پائين سبب تحريك اجسام مايسنر شده در حاليكه با افزايش
تعداد فركانس محرك ،اجسام پاچيني تحريك مي گردند .تحريك برخي از انتهاهاي آزاد عصبي در پوست سبب ايجاد
حس خارش مي گردد .عوامل ايجاد حس خارش متعدد بوده و طيف وسيعي از مواد شيميايي را شامل مي شوند .اغلب در
طي فرآيند التهاب آزاد شدن برادي كينين موجب ايجاد حس خارش در ناحيه ملتهب مي گردد .برخي از انتهاهاي آزاد
عصبي در پوست نيز در ايجاد حس قلقلك دخالت دارند.
حس دمایي تغييرات دماي پوست توسط گيرنده هاي دمايي تعيين مي گردد .اين گيرنده ها از نوع انتهاي آزاد عصب
بوده و در عمق اپيدرم پوست سرتاسر بدن توزيع گرديده اند .گيرنده هاي سرما در محدوده دمايي  02تا  35درجه سانتيگراد
فعال بوده و پس از تحريك به مراكز مربوطه در دستگاه اعصاب مركزي پتانسيل عمل ارسال مي نمايد .گيرنده هاي
گرما درمحدوده دمايي  25تا  47درجه سانتيگراد تحريك مي شوند .دماهاي كمتر از  02درجه سانتيگراد و باالتر از 47
درجه سانتيگراد موجب ايجاد حس درد مي گردند به همين علت سرد شدن زياد و يا داغ شدن شديد پوست دردناك است.
هر دو گيرنده دمايي قدرت تطابق سريعي دارند طوريكه در آغاز تحريك گيرنده هاي دمايي سرعت صدور پتانسيل هاي
عمل به دستگاه اعصاب مركزي باال بوده ولي با تداوم تحريك فركانس ارسال پيام كاهش مي يابد.

گيرنده هاي مربوط به حس درد پايانه هاي آزاد عصبي بوده كه توسط محرك هاي شديد دمايي ،مكانيكي و يا شيميايي
تحريك مي گردند .اين گيرنده ها قدرت سازش بسيار پائيني دارند و هنگام اتساع بيش از حد ديواره يك اندام و يا انقباض
طوالني يك عضله تحريك شده و تا زماني كه تحريك از بين نرود ،صدور پتانسيل هاي عمل همچنان ادامه دارد.
براساس نوع اكسوني كه در انتقال درد دخالت دارد ،دو نوع درد قابل تشخيص است .درد سريع توسط اكسون هاي حسي
ميلين دار با قطر متوسط) (Aبه دستگاه اعصاب مركزي انتقال مي يابد .بعلت سرعت باالي هدايت در اين اكسون ها،
دردي كه احساس مي گردد بصورت حاد و تيز مثل فرورفتن يك سوزن در دست يا بريدن دست با چاقو خواهد بود .در
مقايسه با درد سريع درد آهسته با سرعت كمتري آغاز شده و بين چند ثاينه تا چند دقيقه ادامه مي يابد به همين دليل به
آن درد مزمن يا سوزشي نيز مي گويند .چون درد آهسته توسط اكسون هاي حسي بدون ميلين) (Cانتقال مي يابد
سرعت انتقال آن در مقايسه با درد سريع كمتر است .دندان درد مثالي از درد آهسته مي باشد .درد سريع در اندام هاي
عمقي احساس نشده ولي درد آهسته هم در پوست و هم در بافت هاي عمقي تر و اندام هاي داخلي قابل درك است.
در جدول  4مشخصات آكسون هاي حسي و حركتي بر اساس اندازه و سرعت انتقال پيام آورده شده است.

جدول  :4مشخصات آكسون هاي حسي و حركتي بر اساس اندازه و سرعت انتقال پيام.
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تحريك گيرنده هاي درد در پوست موجب ايجاد درد پيكري سطحي شده و تحريك گيرنده هاي درد موجود در عضالت
اسكلتي ،مفاصل و وترها موجب بروز درد پيكري عمقي مي گردد .هرگاه گيرنده هاي درد موجود در ديواره اندام هاي
داخلي بعلت اتساع زياد ،ايسكمي و يا التهاب تحريك گردند ،درد احشايي ايجاد مي شود .گاهي مواقع دردهاي احشايي
بسيار شديد مي شوند ،بعنوان مثال درد ناشي از سنگ كليه و يا سنگ هاي كيسه صفرا نوعي درد احشايي شديد هستند.
عالوه بر وجود تفاوت در ماهيت دردهاي سريع و آهسته ،اين دو درد از لحاظ تعيين مكان تحريك نيز با يكديگر تفاوت
دارند .دردهاي سريع معموال در تعيين مكان دقيق محرك دردزا موفق هستند بعنوان مثال شما دقيقا مي توانيد نقطه اي
در پوست تان كه سوزن در آن فرو رفته را تعيين نماييد .اما دردهاي آهسته دقت عمل كمتري دارند .درد آهسته پيكري
در ناحيه اي وسيع در اطراف موضع دردناك احساس مي گردد .بعنوان مثال فرد مبتال به پنوموتوراكس درد شديدي را در
ناحيه قفسه سينه احساس مي كند .گاهي درد آهسته احشايي در مكاني ديگراحساس مي شود مثال فردي كه دچار
ايسكمي قلبي شده ،در نا حيه شانه و دست چپ خود احساس درد مي كند .بعبارت ديگر درد در اين حالت درد در ناحيه
اي غير از منطقه اي كه درد در آن ايجاد شده احساس مي گردد .اين نوع درد احشايي موسوم به درد رجوعي 0مي باشد.
گاهي الزم است كه در بالين بيمار درد را از بين برده يا تخفيف داد .براي ايجاد بي دردي 2روش هاي مختلفي وجود دارد.
بيحس كننده هاي موضعي مثل ليدوكائين با قطع موقت مسير انتقال ايمپالس هاي عصبي در سلول هاي عصبي درجه
اول مربوط به حس درد ،براي مدتي احساس درد را از بين مي برند .مورفين و اپيات هاي ديگر با تاثير بر مراكز مربوط
به درد در دستگاه اعصاب مركزي درد را تخفيف مي دهند .داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي نظيرآسپرين و ايبوپروفن
با دخالت در مسير ساخت مواد شيميايي دردزا كه در طي واكنش هاي التهابي توليد مي گردند ،موجب تخفيف و يا برطرف
شدن احساس درد مي شوند.
گيرنده هاي حس وضعي در عضالت ،مفاصل و وترهاي عضالت قرار داشته و شخص را از ميزان كشيدگي وترها،
درجه انقباض عضالت ،وضعيت مفاصل در فضا و موقعيت آنها نسبت به همديگر آگاه مي كند .اين اطالعات در فعاليت
هايي نظير راه رفتن ،رانندگي ماشين ،خوردن ،نوشتن دخالت دارند .گيرنده هاي وضعي عبارتند از دوك هاي عضالني و
اندام هاي وتري گلژي كه قبال با ساختمان آنها آشنا شديد .دوك هاي عضالني از فيبرهاي عضالني تغيير يافته اي
1 Referred Pain
2 Analgesia

درست شده اند كه تغييرات طول عضله را به دستگاه اعصاب مركزي انتقال داده و شدت انقباض را تنظيم مي كنند.
اندام هاي و تري گلژي پايانه هاي عصبي هستند كه در ارتباط با الياف وترها در نزديكي محل اتصال وتر به عضله قرار
داشته و با كشيده شدن وتر عضله تحريك گرديده و مانع كشيدگي بيش از حد وتر و آسيب وتر و عضله مربوط به آن
مي شوند.
مسيرهاي عصبي حس پيكري
اطالعات دريافت شده توسط گيرنده هاي حسي پيكري موجود در نقاط مختلف بدن بصورت پتانسيل هاي عمل در
مسيرهاي عصبي به دستگاه اعصاب مركزي وارد مي شوند .در اين مسير سه سلول هاي عصبي بصورت سري وجود
دارد .سلول هاي عصبي درجه اول پيام هاي حسي را از گيرنده به ساقه مغز و يا نخاع مي آورند .جسم سلولي اين
سلول ها در عقده ريشه پشتي نخاع قرار دارد .سپس در داخل نخاع سلول هاي عصبي درجه اول با سلول هاي عصبي
درجه دوم سيناپس مي دهند .سلول هاي عصبي اخير مسول انتقال پيام هاي حسي از نخاع و يا ساقه مغز به تاالموس
مي باشند .سلول هاي عصبي درجه دوم قبل از رسيدن به هسته هاي تاالموسي در داخل ساقه مغز و يا نخاع متقاطع
شده و به طرف مقابل مي روند .به همين علت تمامي اطالعات حسي پيكري سمت راست بدن به سمت چپ تاالموس
وارد شده و بالعكس تمامي اطالعات حسي پيكري نيمه چپ بدن وارد نيمه راست تاالموس مي گردد .سلول هاي عصبي
ه اي ديگري موسوم به سلول هاي عصبي درجه سوم از تاالموس به قشر مغز رفته و پيام هاي حسي پيكري را به قشر
حسي پيكري اوليه وارد مي كنند .هرگاه اطالعات حسي به قشر حسي پيكري اوليه برسند درك خود آگاهانه اي از حس
پيكري مربوطه حاصل مي شود .مسيرهاي مربوط به انتقال پيام هاي حسي پيكري كه از نخاع به قشر مغز فرستاده
مي شوند را به دو گروه عمده تقسيم مي كنند :مسير ستون خلفي– نوار مياني و مسيرهاي نخاعي– تاالموسي(شكل
 .)40سيستم ستون خلفي– نوار مياني حاوي اطالعاتي درباره حس لمس دقيق ،حس وضعي ،ارتعاش و فشار مي باشد.
سلول هاي عصب ي درجه اول در اين سيستم در داخل ريشه پشتي نخاع قرار دارند .جسم سلولي اين سلول ها در داخل
عقده ريشه پشتي بوده و اكسون ها وارد شاخ خلفي نخاع شده و پس از ورود به آن تمام طول نخاع را تا بصل النخاع
طي مي كند .سلول هاي عصبي درجه اول در داخل بصل النخاع با سلول هاي عصبي درجه دوم سيناپس مي دهد .در
داخل بصل النخاع دو هسته وجود دارد كه محل استقرار اجسام سلولي سلول هاي عصبي هاي درجه دوم در مسير حسي
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پيكري مي باشد .هسته گراسيليس پيام هاي مربوط به حس پيكري تنه و اندام هاي تحتاني را دريافت كرده در حاليكه
هسته كونئات 0پيام هاي عصبي مربوط به گردن ،اندام هاي بااليي و بخش فوقاني قفسه سينه را دريافت مي كند.

شكل  :40راه هاي حسي-پيكري.

سلول هاي عصبي درجه دومي كه هسته هاي گراسيليس و كونئات را در بصل النخاع ترك مي كنند ،ابتدا متقاطع شده
و هر كدام به طرف مقابل رفته و سپس مسير خود را در طول نوار مياني به طرف تاالموس ادامه مي دهند .جسم سلولي
سلول هاي عصبي درجه سوم در سيستم ستون خلفي – نوار مياني در داخل هسته خلفي شكمي تاالموس قرار داشته و
اكسون آنها وارد قشر حسي پيكري اوليه مي گردد .اطالعات مربوط به حس هاي پيكري سر از طريق ريشه هاي حسي
اعصاب جمجمه اي به ساقه مغز وارد شده و اطالعات حس پيكري صورت اكثراً از طريق شاخه هاي حسي عصب پنجم
جمجمه اي به ساقه مغز ارسال مي شود .اين مسير موسوم به مسير سه قلويي  -تاالموسي بوده كه اطالعات حسي
پيكري صورت ،حفره بيني و حفره دهاني از جمله دندان ها را به ساقه مغز مي آورد .سپس سلول هاي عصبي درجه دوم

1 Cuneate Nucleus

به طرف ديگرساقه مغز رفته و همراه با مسير نوار مياني به هسته خلفي شكمي تاالموس وارد شده و از آنجا به طرف قشر
حسي پيكري حركت مي نمايند(شكل.)2-7
اطالعاتي كه از طريق سيستم ستون خلفي – نوار مياني به قشر حسي پيكري اوليه مي رسد ،شخص را قادر مي سازد تا
بتواند نقطه اي از بدن كه لمس شده و همچنين شكل ،اندازه و ماهيت محرك لمسي را تشخيص دهد .توانايي شناخت
شكل ،جنس و اندازه يك شيء به كمك لمس كردن مثل خواندن خط بريل را استرگنوزي 0مي نامند .عالوه بر اين فرد
به كمك اطالعاتي كه درباره حس وضعي از سيستم ستون خلفي – نوار مياني دريافت مي كند ،مي تواند وزن شيء لمس
شده را نيز تعيين كند.
اطالعات مربوط به حس لمس خام ،درد ،حس هاي دمايي ،خارش و قلقلك توسط مسيرهاي نخاعي  -تاالموسي به مغز
انتقال مي يابند .مسيرهاي نخاعي – تاالموسي را براساس مسير عبوري آنها در نخاع به دو گروه تقسيم مي كنند كه هر
كدام مسئول انتقال نوع خاصي از اطالعات حسي پيكري هستند .مسير نخاعي – تاالموسي قدامي حاوي اطالعات مربوط
به لمس خام ،قلقلك ،خارش و فشار بوده در حاليكه مسير نخاعي – تاالموسي جانبي حاوي اطالعات مربوط به درد و
دما مي باشد .جسم سلولي سلول هاي عصبي درجه اول مسيرهاي نخاعي  -تاالموسي در عقده ريشه پشتي نخاع بوده
و اكسو آنها وارد شاخ خلفي ماده خاكستري نخاع گرديده و با سلول هاي عصبي درجه دوم كه جسم سلولي آنها در شاخ
خلفي ماده خاكستري نخاع وجود دارد سيناپس مي دهد .گاهي قبل از سيناپس با سلول هاي عصبي درجه دوم ،سلول
هاي عصبي درجه اول با سلول هاي عصبي رابط داخل نخاعي سيناپس داده و سپس سلول هاي عصبي رابط با سلول
هاي عصبي درجه دوم در همان قطعه نخاعي و يا در قطعات نخاعي باالتر يا پائين تر سيناپس مي دهند .اكسون سلول
هاي عصبي درجه دوم به طرف مقابل نخاع رفته و مسير خود را به طرف ساقه مغز ادامه مي دهند .اكسون سلول هاي
عصبي درجه دوم وارد هسته هاي خلفي شكمي تاالموس گرديده و با سلول هاي عصبي درجه سوم كه از تاالموس به
قشر حسي – پيكري مي روند سيناپس مي دهند .قطع يك طرفه مسيرهاي نخاعي – تاالموسي موجب از بين رفتن
حس هاي لمس خام ،درد ،حس دمايي ،خارش و قلقلك طرف مقابل بدن در زير ناحيه قطع مي گردد .اما چون حس
فشار و ارتعاش در هر دو مسير ستون خلفي – نوار مياني و نخاعي – تاالموسي انتقال مي يابد ،اين حس ها از بين
نمي روند.

1 Stereognosis
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اطالعات مربوط به حس وضعي از گيرنده هاي وضعي موجود در نقاط مختلف بدن و از طريق مسيرهاي نخاعي
مخچه اي 0به مخچه رفته و در ايجاد درك ناخودآگاه حس وضعي بدن دخالت مي نمايند(شكل  .)51همچنين از نخاع
مسيرهايي به هسته زيتوني در بصل النخاع ،برجستگي هاي چهارگانه فوقاني در مغز مياني و سيستم مشبك ارسال
مي گردد .مسير نخاعي-زيتوني در هماهنگي حركات بدن براي حفظ تعادل آن دخالت دارد .مسير نخاعي -تكتومي در
ايجاد رفلكس هايي كه مسئول حركات سر و چشم هنگام توجه كردن به يك نقطه يا شيء هستند شركت داشته و مسير
نخاعي – مشبكي موجب حفظ هوشياري در هنگام وجود تحريكات لمسي مي شود.

شكل  :51مسيرهاي نخاعي -مخچه اي.

کنترل عضالت اسكلتي
عضالت اسكلتي مسئول انجام حركات ارادي بخش هاي مختلف بدن بوده و نقش اصلي در حفظ تعادل آن را در فضا بر
عهده دارند .عالوه براين انقباض عضالت اسكلتي صورت موجب ايجاد تظاهرات مختلف چهره هنگام خشم ،ناراحتي و
1 Spinocerebellar Tract

يا خنديدن گرديده و از اين طريق در برقراري ارتباط فرد با ديگران دخالت مي كنند و انقباض هماهنگ عضالت اسكلتي
مسئول تكلم ،موجب برقراري ارتباط زباني با دنياي خارج مي گردد .كليه اين اعمال عضالت اسكلتي توسط مسيرهاي
عصبي حركتي موجود در مغز و نخاع انجام مي گيرد.
جهت كنترل عملكرد عضالت اسكلتي دو گروه سلول عصبي فعاليت دارند :سلول هاي عصبي حركتي بااليي 0گروهي از
سلول هاي عصبي حركتي بوده كه جسم سلولي آنها در قشر حركتي مغز و يا در داخل هسته هاي حركتي موجود در
ساقه مغز قرار داشته واكسون آنها به طرف نخاع پائين آمده مستقيماً با سلول هاي عصبي حركتي موجود در شاخ قدامي
نخاع و يا سلول هاي عصبي رابط نخاعي كه خودشان با سلول هاي عصبي حركتي شاخ قدامي نخاع ارتباط دارند،
سيناپس برقرار مي نمايند .سلول هاي عصبي حركتي بااليي كه از قشر مغز منشا مي گيرند در برنامه ريزي حركتي و
شروع حركت دخالت كرده و سلول هاي عصبي حركتي بااليي كه از ساقه مغز منشا مي گيرند در تنظيم تون عضالت
دخالت داشته و با كنترل عضالت وضعيتي بدن به حفظ تعادل و جهت گيري مناسب سر نسبت به تنه كمك مي كنند.
گروه دوم سلول هاي عصبي هاي حركتي موسوم به سلول هاي عصبي حركتي پائيني هستند كه جسم سلولي آنها در
شاخ قدامي نخاع و يا ساقه مغز قرار دارد .اين سلول هاي عصبي مستقيما به عضالت اسكلتي رفته و مسئول انجام
انقباض آنها مي باشند .سلول هاي عصبي حركتي پائيني كه از ساقه مغز منشا مي گيرند به عضالت سر و صورت رفته
و سلول هاي عصبي حركتي پائيني موجود در نخاع مسئول عصبدهي عضالت اسكلتي تنه و اندام هاي فوقاني و تحتاني
هستند .چون تنها خروجي دستگاه اعصاب مركزي به عضالت از طريق سلول هاي عصبي حركتي پائيني انجام مي شود
به اين سلول هاي عصبي مسير مشترك نهايي نيز مي گويند.
براي انجام اغلب حركات ارادي ابتدا ناحيه پيش حركتي قشر مخ فعال گرديده و ايمپالس هاي عصبي تحريكي به سلول
هاي عصبي حركتي بااليي ارسال مي شود .سلول هاي عصبي حركتي بااليي فرآمين حركتي صادر شده را به صورت
پتانسيل هاي عمل به سلول هاي عصبي حركتي پائيني انتقال داده و سلول هاي عصبي حركتي پائيني با انتقال اين پيام
هاي عصبي موجب انقباض عضله مي گردند .عالوه بر اين سلول هاي عصبي حركتي پائيني از سلول هاي عصبي رابط
مجاور خود ،از گيرنده هاي حس هاي پيكري نظير گيرنده هاي درد و يا گيرنده هاي دوك عضالني و يا از مراكز باالتر
مغزي نيز ورودي هاي مختلفي دريافت مي كنند .به اين ترتيب امكان انجام فعاليت هاي متوالي هماهنگ در گروه هاي
عضالني خاص مثل حركات موزون عضالت اندام هاي پائيني در حين راه رفتن فراهم مي گردد .از عقده هاي قاعده اي
1 Upper Motor Neuron
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و مخچه نيز اطالعاتي به سلول هاي عصبي حركتي بااليي وارد مي شود .اين اطالعات در زمانبندي شروع و خاتمه
حركت ،تنظيم تون عضالت ،تصحيح حركتي ،هماهنگي حركات بدن و كمك به حفظ تعادل آن دخالت دارند(شكل .)50
هرگاه سلول هاي عصبي حركتي پائيني آسيب ببينند ،عضالت همان طرف بدن دچار فلج شل شده و تون عضالني
كاهش يافته يا از بين مي رود .در اين حالت كليه حركات ارادي و غير ارادي(رفلكس ها) همان طرف آسيب ديده بدن
مختل مي شود .ولي در صورت آسيب سلول هاي عصبي حركتي بااليي تون عضالت افزايش يافته و عضالت طرف
مقابل بدن دچار فلج اسپاستيك يا سخت مي شوند .در اين حالت رفلكس هاي حركتي طرف مقابل بدن نيز شدت
مي يابند.

شكل  :50مسير كنترل عضالت اسكلتي.

مسيرهاي اعصاب حرکتي
مسيرهاي اعصاب حركتي از اكسون هايي درست شده كه ايمپالس هاي عصبي را از مراكز حركتي مغزي به ساقه مغز و
يا نخاع هدايت مي كنند .معموالً اين مسيرها داراي يك نام دو بخشي بوده كه بخش ابتدايي آن محل شروع و بخش
انتهايي آن محل خاتمه مسير را نشان مي دهد .بطور كلي سلول هاي عصبي حركتي بااليي از دو مسير مستقيم و غير
مستقيم به سلول هاي عصبي حركتي پائيني مي رسند .در مسير مستقيم اكسون سلول هاي عصبي حركتي بااليي

مستقيماً به سلول هاي عصبي حركتي پائيني ختم مي شوند(شكل  .)50جسم سلولي سلول هاي عصبي حركتي بااليي
موجود در مسير مستقيم بزرگ و هرمي شكل بوده و در نواحي حركتي اوليه ،پيش حركتي و همچنين ناحيه حسي پيكري
اوليه در قشر مخ قرار دارد .اكسون اين سلول هاي عصبي نيز از طريق كپسول داخلي به سمت ساقه و نخاع هدايت
مي گردد .حدود  01درصد از اين اكسون ها در ناحيه بصل النخاع متقاطع گرديده ،به سمت مقابل رفته و 01درصد
باقيمانده در همان طرف به مسير خود ادامه مي دهند تا به سلول هاي عصبي حركتي پائين تر برسند .بنابراين قشر
حركتي نيمكره چپ مغزي مسئول انجام حركات ارادي عضالت سمت راست بدن بوده و قشر حركتي نيمكره راست
مغزي در انجام حركات ارادي نيمه چپ بدن دخالت دارد .مسير حركتي مستقيم را گاهي سيستم هرمي مي نامند .اين
سيستم بيشتر در حفظ تون عضالت و كنترل حركات ظريف بخصوص عضالت انگشتان دخالت دارد .سيستم هرمي
شامل مسيرهاي زير مي باشد:
الف -مسير قشري  -نخاعي :اكثر اكسون سلول هاي عصبي حركتي بااليي اين مسير در داخل بصل النخاع متقاطع شده
و از طريق مسير قشري – نخاعي جانبي در ستون هاي سفيد جانبي طرف راست و چپ نخاع پائين آمده و با سلول هاي
عصبي حركتي پائيني مسئول عصبدهي عضالت انتهايي اندام ها سيناپس مي دهند .اين مسير در انجام حركات مهارتي
و ظريف مثل نواختن پيانو دخالت دارد .باقيمانده اكسون هاي مسير قشري -نخاعي كه در بصل النخاع متقاطع نمي
شوند ،مسير قشري -نخاعي قدامي را ساخته كه وارد نخاع شده و قبل از ايجاد سيناپس با سلول هاي عصبي حركتي
پائيني در سطوح مختلف نخاعي متقاطع گرديده وارد نيمه مقابل نخاع مي شود .اين اكسون ها با سلول هاي عصبي
حركتي پائيني كه در عصب رساني به عضالت گردن و بخش هايي از تنه دخالت دارند ،سيناپس داده و مسئول انجام
حركات گردن و بخش هاي بااليي اندام ها مي باشند(شكل .)52
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ب -مسير قشري  -بولبي :0گروهي از سلول هاي عصبي حركتي بااليي كه از قشر حركتي مخ منشاء مي گيرند ،وارد
منطقه اي در نزديكي هسته هاي حركتي اعصاب جمجمه اي موجود در ساقه مغز مي شوند .اين سلول هاي عصبي
مسئول عصبدهي عضالت اسكلتي ناحيه سر بوده و در كنترل حركات چشم ،زبان ،جويدن ،تغيير حالت صورت و حركات
عضالت حلق ،حنجره و كام دخالت دارند.

شكل  :52مسير حركتي مستقيم.

در مسير حركتي غير مستقيم سلول هاي عصبي حركتي بااليي از
قشر مخ و يا مخچه منشاء گرفته و وارد هسته هاي مختلف ساقه
مغز مي شوند .سپس از اين هسته ها سلول هاي عصبي ديگري خارج گرديده كه با سلول هاي عصبي حركتي پائيني
سيناپس مي دهند .چون مسير حركتي غير مستقيم از طريق هرم هاي بصل النخاع و يا مسير هرمي عبور نمي كند گاهي
به آن مسير خارج هرمي 2نيز گفته مي شود(شكل  .)53عمده ترين مسيرهاي خارج هرمي عبارتند از:
الف -مسير هسته قرمز – نخاع  :سلول هاي عصبي حركتي بااليي در اين مسير از هسته قرمز شروع و پس از متقاطع
شدن در ناحيه مغز مياني در ستون جانبي نخاع به طرف پائين آمده و با سلول هاي عصبي حركتي پائيني در شاخ قدامي

1 Corticobulbar Tract
2 Extrapyramidal Tract

نخاع سيناپس مي دهند .هسته قرمز از قشر حركتي مخ و مخچه ورودي هايي دريافت كرده و نقش مهمي در كنترل
عضالت بخش هاي انتهايي دست ها دارد .آسيب به اين هسته و يا به مسير هسته قرمز – نخاع منجر به ايجاد لرزش
دست ها در حين فعاليت هاي دقيق مي شود.
ب -مسير دهليزي  -نخاعي :اين مسير از هسته دهليزي شروع گرديده و وارد ستون قدامي نخاع شده و در نهايت با
سلول هاي عصبي حركتي پائيني مربوط به عضالت اسكلتي بخش هاي ابتدايي اندام هاي حركتي پائيني و عضالت باز
كننده تنه سيناپس مي دهد .اين عضالت اسكلتي در حفظ وضعيت ايستاده فرد دخالت دارند .هسته هاي دهليزي اطالعات
گسترده اي از طريق عصب دهليزي و مخچه دريافت مي كنند.
ج -مسير مشبكي  -نخاعي :از تشكيالت مشبك ناحيه مغزي و بصل النخاع اكسون هايي منشاء مي گيرند كه در طول
ستون جانبي نخاع پائين آمده و با سلول هاي عصبي حركتي پائين مسئول عصبدهي عضالت اسكلتي تنه و بخش هاي
ابتدايي اندام هاي حركتي بااليي و پائيني سيناپس مي دهند .اين عضالت در حفظ وضعيت تعادل فرد هنگام انجام
حركات خاص نظير لي لي كردن و يا ايستادن روي يك پا نقش مهمي بر عهده دارند.
عالوه بر مسيرهاي گفته شده در سيستم خارج هرمي ،دو ساختار مغزي ديگر نيز در ايجاد و يا تعديل مسيرهاي حركتي
مسئول انقباض عضالت اسكلتي دخالت دارند .اين دو ساختار عبارتند از عقده هاي قاعده اي و مخچه .عقده هاي قاعده
اي نقش مهمي در برنامه ريزي ،سازمانبندي و هماهنگ ساختن حركات بدني با وضعيت فرد در فضا دارند .از جسم سياه
و سطوح حسي ،ارتباطي وحركتي قشر مخ اطالعاتي وارد هسته هاي دم دار و پوتامن عقده هاي قاعده اي گرديده و
سپس مسيرهاي عصبي تحريكي و مهاري از گلوبوس پاليدوس و جسم سياه به تاالموس و از آنجا به قشر حركتي مخ
فرستاده مي شود .مسيرهاي تحريكي سبب تسهيل فعاليت عضالني به ويژه در هنگام شروع حركات ارادي مثل راه رفتن
گرديده و مسيرهاي مهاري با مهار فعاليت عضالت آنتاگونيست ،سبب تسهيل عملكرد عضالت فعال در حين انجام
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حركت مي شوند .عالوه بر اين مسيرهاي مهاري موجب كاهش تون عضله در هنگام استراحت نيز شده و به همين دليل
اگر دچار آسيب شوند ،تون عضالت باال رفته و سختي عضالني رخ خواهد داد.

شكل  :53مسيرهاي خارج هرمي.

عقده هاي قاعده اي از طريق اثر مهاري كه بر تاالموس دارند،
حركات ناخواسته را كاهش مي دهند .آسيب عقده هاي قاعده اي سبب بروز حركات غير طبيعي و غير قابل كنترلي مي
گردد كه اغلب با سختي عضالني و لرزش در هنگام استراحت همراه است .در بيماري پاركينسون سلول هاي عصبي
دوپامنيرژيكي كه از جسم سياه به هسته دم دار و پوتامن فرستاده مي شوند تخريب گرديده و در نتيجه بعلت حذف اثر
مهاري عقده هاي قاعده اي بر تون عضالت ،سختي عضالني سرتاسري در فرد ايجاد و عضالت دست ،بازو و صورت
سخت

مي

شوند.

جهت

درمان

اين

بيماري

از

داروي

ال – دوپا كه پيش ساز دوپامين است ،استفاده مي كنند .بيماري كره هانينگتون يكي ديگر از بيماريهاي مربوط به
عقده هاي قاعده اي بوده كه بصورت مادرزادي رخ داده و همراه با حركات پرتابي و غير قابل كنترل اندام ها مي باشد.
در اين بيماري بصورت پيشرونده سلول هاي عصبي موجود در جسم مخطط عقده هاي قاعده اي تخريب مي گردد.
مخچه هنگام اجراي حركات مهارتي سريع و هماهنگ نظير شنا كردن ،تكلم و اعمالي مشابه فعال بوده و نقش مهمي
در حفظ تعادل و موقعيت بدن در فضا دارد .از دستگاه دهليزي به ويژه كانال هاي نيم دايره ورودي هايي وارد لب
فولكونودوالر مخچه شده و از اين بخش مخچه اكسون هايي به هسته هاي دهليزي در ساقه مغز فرستاده مي شود .اين
مسيرهاي عصبي مسئول حفظ تون عضالت وضعيتي بدن بوده و به حفظ تعادل بدن به ويژه در حين حركات مختلف
بدني كمك نموده و همچنين سبب هماهنگي حركات چشم مي شوند .عالوه بر اين مخچه نقش مهمي درتصحيح
حركات انجام شده بر عهده دارد .بخشي از فرآمين حركتي كه از قشر حركتي به طرف سلول هاي عصبي حركتي پائيني
ارسا ل مي گردد پس از وارد به هسته هاي پلي وارد مخچه مي گردد .به اين ترتيب مخچه در جريان حركتي كه قرار
است انجام شود ،قرار مي گيرد .به دنبال رسيدن فرآمين حركتي به سلول هاي عصبي حركتي پائيني ،عضالت اسكلتي
مربوطه منقبض شده و اطالعاتي از گيرنده هاي وضعي موجود در اين عضالت و مفاصل مربوط به آنها از طريق مسيرهاي
نخاعي – مخچه اي به مخچه وارد مي گردد .همچنين پيام هاي حسي از دستگاه دهليزي و چشم ها نيز به مخچه
ارسال گرديده و آنرا در جريان حركتي كه واقعاً صورت گرفته است قرار مي دهد .سپس مخچه فرآمين مربوط به حركتي
كه مي بايس ت انجام مي گرفت را با اطالعات حسي مربوط به حركتي كه واقعاً انجام گرفته مقايسه و در صورت وجود
تفاوت بين اين اطالعات اقدام به تصحيح حركت انجام شده مي كند .سپس پيام هاي تصحيحي مخچه بصورت غير
مستقيم از طريق تاالموس به قشر مخ رفته و بخشي از آنها نيز وارد هسته هاي حركتي ساقه مغز شده و از آنجا به
سلول هاي عصبي حركتي پائيني انتقال داده مي شود .در حين انجام حركت ،مخچه بصورت مداوم خطاهاي حركتي را
كاهش داده وسبب نرمي حركات شده كه در درازمدت منجر به يادگيري حركات جديد مي گردد.
به دنبال آسيب هاي مكانيكي وارده به مغز يا تومورهاي مخچه وضعيتي باليني موسوم به آتاكسي 0رخ داده كه در طي
آن حركات پرتابي و ناهماهنگ شده و دامنه حركت افزايش مي يابد .همچنين بدليل اختالل در هماهنگي حركات
عضالت مسئول تكلم ،شخص مبتال به سختي صحبت مي كند .اگر چنين فردي چشمهايش را ببندد قادر نخواهد بود تا
نوك بيني خود را با انگشت لمس كند .عالمت ديگرآسيب مخچه اي وجود لرزش در طي انجام حركات ارادي است
1 Ataxia
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طوري كه هر چه فرد دقت بيشتري به خرج دهد لرزش شديدتر خواهد شد .بنابراين اين افراد در راه رفتن دچار مشكل
مي شوند .در طي آسيب مخچه تون عضالت نيزكاهش مي يابد.
اعمال برتر مغزي
عالوه بر نقش مغز در ايجاد حس و حركت ،برخي از اعمال پيچيده آدمي كه نياز به پردازش بيشتري دارد نظير خواب و
بيداري ،يادگيري و حافظه و پاسخ هاي احساسي نيز توسط قشر مغز انجام مي گيرد.
خواب و بيداري
دوره هاي خواب و بيداري هر  24ساعت يكبار تكرار مي گردند .اين چرخه هاي  24ساعته موسوم به ريتم سيركاديني
بوده كه توسط هسته سوپرا كياسماتيك هيپوتاالموس راه اندازي مي شوند .در طي دوره بيداري فرد هوشيار بوده و
بصورت خودآگاه نسبت به محرك هاي مختلف واكنش مي دهد .موج غالب در منحني امواج مغزي در طي دوره بيداري
موج بتا بوده كه با خوابيدن جاي خود را به امواجي با فركانس كمتر و دامنه بزرگتر مي دهد .تحريك سيستم فعال كننده
مشبكي نقش مهمي در حفظ بيداري فرد دارد .هنگام تحريك اين سيستم ،ايمپالس هاي عصبي زيادي به صورت مستقيم
و يا غير مستقيم (از طريق تاالموس) به قشر مغز فرستاده شده و فعاليت قشر مخ زياد مي شود .بنابراين براي حفظ
هوشياري بايستي سيستم فعال كننده مشبكي تحريك گردد .انواع تحريكات دردناك لمسي ،فشار ،بينايي و حركت اندام
ها منجر به تحريك اين سيستم مي گردند .حس بويايي قادر به القاء هوشياري نيست زيرا هيچ نوع تحريكي از طريق
حس بويايي به سيستم فعال كننده مشبكي نمي رسد.
با كاهش فعاليت سيستم فعال كننده مشبكي سطح هوشياري كاهش يافته و فرد به خواب مي رود .بنابراين خواب دوره
اي موقتي از كاهش سطح هوشياري بوده و شخص مي تواند مجدداً به وضعيت هوشياري بازگردد .فرضيه هاي متعددي
درباره علت وقوع خواب وجود دارد .يكي از فرضيه هاي رايج دخالت مواد شيميايي موجود در مغز در پديده خواب
مي باشد .يكي از اين مواد آدنوزين يكي از محصوالت حاصل از تجزيه  ATPاست .اين احتمال وجود دارد كه به دنبال
مصرف  ATPتوسط سلول هاي عصبي ،آدنوزين در مغز تجمع يافته و از طريق فعال كردن گيرنده هاي آدنوزيني نوع
 A1سبب مهار برخي از سلول هاي عصبي كولينرژيكي شود كه مسئول تحريك سيستم فعال كننده مشبكي هستند .به
اين ترتيب با كاهش فعاليت سلول هاي عصبي اخير سيستم فعال كننده مشبكي نيز خاموش شده و سطح هوشياري

كاهش مي يابد .هر دوره خواب طبيعي از دو مرحله تشكيل شده است :خواب با حركات سريع چشم و خواب بدون حركات
سريع چشم.
خواب بدون حركات سريع چشم (NREM) 0شامل چهار مرحله بوده كه به دنبال يكديگر ايجاد مي شوند:
الف -مرحله اول  :اين مرحله حدود  0تا  7دقيقه طول كشيده و وضعيتي موقت بين خواب و بيداري است زيرا فرد به
راحتي بيدار مي شود .در اين مرحله امواج آلفا در  EEGناپديد مي شوند(شكل .)54
ب – مرحله دوم :اين مرحله اولين دوره خواب واقعي بوده و فرد با ورود به آن سخت تر بيدار مي گردد .گاهي در طي
اين مرحله رويا نيز ديده مي شود .در دومين مرحله خواب بصورت ناگهاني موج هاي نوك تيزي در  EEGشخص پديدار
شده كه به آنها دوك هاي خواب مي گويند .فركانس پيدايش دوك هاي خواب حدود  02تا  04بار در ثانيه بوده و هر
كدام حدود يك تا دو ثانيه طول مي كشند.
ج – مرحله سوم :سومين مرحله خواب حدود  21دقيقه بعد از به خواب رفتن آغاز گرديده و تعداد دوك هاي خواب در
 EEGفرد بيشتر مي شود .در طي اين دوره دماي بدن نيز كاهش يافته و فشار خون كم مي شود.
د -مرحله چهارم :اين مرحله عميق ترين مرحله از خواب بوده و بعلت ظهور امواج دلتا كه امواجي با دامنه باال و فركانس
اندك هستند به آن دوره خواب با امواج آهسته  2نيز مي گويند .در اين مرحله متابوليسم مغزي و دماي بدن كم شده ولي
تون عضالني كاهش چنداني پيدا نمي كند .افرادي كه در خواب راه مي روند در اين مرحله ازخواب قرار هستند.
خواب با حركات سريع چشم 3يا خواب  REMبه دنبال خواب با امواج آهسته ايجاد شده و در طي آن جريان خون مغز،
ميزان مصرف اكسيژن و فعاليت عصبي حتي در مقايسه با زماني كه شخص بيدار بوده و فعاليت شديد فكري يا فيزيكي
دارد نيز بيشتر مي گردد .معموالً در يك فرد طبيعي اولين دوره از خواب  REMحدود  01تا  21دقيقه بعد از خواب
 NREMايجاد مي گردد .در طي خواب  REMحركات سريع چشم به جلو و عقب با پلك هاي بسته وجود داشته و
فرد در طي آن رويا مي بيند .در يك دوره  7تا  8ساعته از خواب حدود  3تا  5مرحله از خواب  REMوجود دارد .همانطور
كه در منحني موجود در شكل  8-7ديده مي شود به تدريج در يك دوره كامل از خواب ،مدت خواب  REMطوالني تر
مي شود .در هنگام تولد بيش از  51درصد كل زمان خواب به خواب  REMاختصاص دارد ولي با افزايش سن سهم

1 Non- Rapid Eye Movement Sleep
2 Slow- Wave Sleep
3 Rapid Eye Movement sleep
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خواب  REMكاهش يافته و در بالغين تنها  25درصد از كل زمان خواب را شامل مي گردد .احتماالً وجود خواب REM
زياد در زمان نوزادي ،جهت بلوغ طبيعي مغز الزامي است .در طي خواب  REMمنحني  EEGمشابه با فرد بيدار است
ولي بغير از سلول هاي عصبي حركتي مربوط به عضالت تنفسي و حركات كره چشم مابقي سلول هاي عصبي حركتي
پيكري مهار بوده و تون عضالني به شدت كاهش مي يابد.

شكل  :54تغييرت ريتم الكتريكي مغز در طي خواب.

بطور كلي در خواب سيستم پاراسمپاتيكي بدن فعال شده و در عوض فعاليت سيستم سمپاتيكي كاهش مي يابد به همين
دليل ضربان قلب و فشار خون در طي خواب كمتر از زمان بيداري مي گردد .شواهدي وجود دارد كه سلول هاي عصبي
ناحيه پري اپتيك در هيپوتاالموس ،قاعده مغز جلويي و بصل النخاع در ايجاد خواب  NREMو سلول هاي عصبي
هاي ناحيه پل مغزي و مغز مياني در القاء خواب  REMبصورت متناوب خاموش و روشن مي شوند .در بيماري موسوم
به ناركولپسي 0حمالتي از خواب  REMدر طي دوره بيداري رخ مي دهد ،طوري كه فرد باالجبار به خواب REM
مي رود.
یادگيري و حافظه

1 Narcolepsy

يادگيري عبارت است از توانايي كسب اطالعات و مهارت هاي جديد از طريق تجربه هاي مختلف حسي و حركتي .اين
اطالعات مي توانند انبار شده و مجدداً مورد استفاده قرار گيرند .حافظه به مجموعه وقايعي در مغز گفته مي شود كه در
طي آن نكات ياد گرفته شده انبار شده و قابليت دست يابي مجدد پيدا مي كنند .در طي ايجاد حافظه تغييرات ساختاري
و عملكردي در سطوح مغزي مختلف رخ مي دهد .براساس مدت زمان بقاء حافظه آن را به سه سطح عمده تقسيم
مي كنند:
الف – حافظه موقت :با ايجاد حافظه موقت امكان به خاطر آوردن تجربيات به مدت چند ثانيه وجود دارد.
ب – حافظه كوتاه مدت :اين سطح از حافظه توانايي در به خاطر سپردن حجم هاي محدودي از اطالعات به مدت چندين
ثانيه تا حداكثر چند دقيقه مثل به خاطر سپردن موقت يك شماره تلفن نا آشنا بوده كه قابل فراموشي است.
ج – حافظه دراز مدت :اگر اطالعات موجود در حافظه كوتاه مدت از اهميت خاصي برخوردار باشند به حافظه دراز مدت
سپرده مي شوند .اين اطالعات براي سال ها و يا حتي تمام عمر قابل دسترسي بوده و فراموش نمي شوند .حافظه دراز
مدت همراه با تغييرات ساختماني در مغز همراه است .اين تغييرات شامل ساخت پروتئين هاي جديد ،افزايش پايانه هاي
سيناپسي در سلول هاي عصبي پيش سيناپسي،افزايش تعداد شاخه هاي دندريتي در سلول هاي عصبي پس سيناپسي و
تغييراتي مشابه بوده كه در نهايت منجر به ايجاد توانايي فرد در به خاطر آوردن مجدد تجربه انجام شده مي گردد .اين
تغييرات موسوم به انعطاف پذيري 0بافت عصبي مي باشد.
يكي از فرضيه هاي رايج درباره فرآيند انعطاف پذيري فرضيه تقويت طويل المدت  2يا  LTPدر مدارهاي عصبي است.
طبق اين فرضيه ميانجي عصبي آزاد شده از سلول هاي عصبي پيش سيناپسي گلوتامات بوده كه پس از اتصال به گيرنده
هاي غشايي خود موسوم به گيرنده هاي  NMDAدر غشاء سلول هاي عصبي پس سيناپسي سبب افزاش نفوذپذيري
غشاء اين سلول ها نسبت به يون هاي كلسيم مي گردد .سپس يون هاي كلسيم در سيتوپالسم سلول هاي عصبي پس
سيناپسي به پروتئين كالمودولين متصل شده و سبب ايجاد تغييراتي در اين سلول مي شوند .يكي از اين تغييرات توليد
نيتريك اكسايد در سلول هاي عصبي پس سيناپسي است .نيتريك اكسايد از غشاء سلول هاي عصبي پس سيناپسي عبور
كرده وارد فضاي سيناپسي شده و سپس وارد سلول هاي عصبي پيش سيناپسي مي گردد .به همين علت نيتريك اكسايد

1 Plasticity
2 Long Term Potentiation
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را بعنوان پيامبر برگشتي  0نيز مي نامند .بنابراين به دنبال يك دوره كوتاه تحريك با فركانس باال به دليل وجود پديده
 LTPبرخي از سيناپس ها در داخل هيپوكامپ براي ساعت ها يا هفته ها فعال باقي مانده و سبب انعطاف پذيري
سيناپسي و القاء حافظه دراز مدت مي شوند(شكل .)55

شكل  :55مكانيسم .LTP

قسمت هاي مختلفي از مغز بعنوان مركز حافظه عمل مي كنند .بخش هاي مختلف يك واقعه ممكن است در نقاط
مختلفي ذخيره گردد .در چنين حالتي هنگام بازخواني اطالعات انبار شده تمام نقاط درگير مجدداً فعال مي گردند .يكي
از مهمترين نقاط در تشكيل حافظه درازمدت هيپوكامپ مي باشد .در صورت تخريب هيپوكامپ حافظه كوتاه مدت به
حافظه دراز مدت تب ديل نشده و به اين ترتيب بدون اينكه حافظه دراز مدت يا دور فرد دچار اختالل گردد ،شخص قادر
به ايجاد حافظه جديد نخواهد بود .آميگدال يكي ديگر از نقاط مغزي است كه در ارتباط با جنبه هاي احساسي تجربيات
فعاليت مي كند و در تعيين اين كه مسئله اي به حافظه سپرده شود يا خير دخالت دارد .بعنوان مثال هنگامي كه نام يك
فرد را به خاطر مي آوريد هيپوكامپ وارد عمل مي شود ولي تداعي احساسي خوشايند يا نامطلوب از به خاطر آوردن نام
فرد مربوط به آميگدال است .عالوه بر اين آميگدال با همكاري هيپوتاالموس و قشر جلوي پيشاني در ايجاد پاسخ ترس
نيز دخالت دارد.

1 Retrograde Messenger

گاهي بعلت عفونت هاي ويروسي و يا باكتريايي بافت مغز دچار التهاب مي گردد .اين وضعيت موسوم به آنسفاليت 0بوده
كه همراه با تب ،فلج ،كوما و يا حتي مرگ خواهد بود .كوما وضعيتي است مشابه با خواب با اين تفاوت كه فرد قادر به
بيدار شدن نمي باشد .در كوماي سبك ،رفلكس هاي ساقه مغز و نخاع طبيعي بوده ولي در كوماي عميق رفلكس ها نيز
از بين مي روند و اگر مركزكنترل تنفس و قلب و عروق آسيب ببيند ،فرد مي ميرد .التهاب نخاع بعلت آسيب مكانيكي و
يا عفونت ميليت  2ناميده شده و بسته به ناحيه درگير عالئم باليني آن متفاوت مي باشد .در صورتي كه عفونت سبب
ايجاد التهاب در پرده هاي پوششي مغز و نخاع گردد مننژيت رخ داده كه اغلب علت آن باكتريايي است .از عالئم باليني
سختي گردن ،سردرد و تب را ميتوان نام برد .گاهي بعلت تجمع چرك در فضاي زير عنكبوتيه جريان مايع مغزي –
نخاعي قطع شده و هيدروسفالي نيز رخ مي دهد .مننژيت بيماري خطرناكي بوده كه در بعضي موارد با فلج ،كوما و مرگ
همراه است .بيماري هاري نوعي بيماري ويروسي است كه به واسطه گاز گرفتن يك حيوان پستاندار مبتال نظير سگ به
انسان منتقل مي گردد .اين ويروس سبب آسيب مغز ،غدد بزاقي ،عضالت و بافت پيوندي شده كه بسيار خطرناك مي
باشد .اغلب بيماران هنگام خوردن مقادير اندك آب دچار اسپاسم عضالت حلق شده و به همين علت هيدروفوبي 3يا ترس
از آب در مبتاليان بوجود مي آيد.
گاهي بعلت اختالل در خون رساني به بافت مغزي بخشي از بافت مغزي دچار آسيب شده و مي ميرد .اين وضعيت موسوم
به سكته مغزي بوده كه براساس علت ايجاد به دو گروه تقسيم مي شود .در صورتي كه اختالل در خونرساني بعلت پاره
شدن شريان مغزي رخ دهد سكته هموراژيك بوده و در صورتي كه جريان خون بعلت انسداد شريان تغذيه كننده مغز كه
بدنبال وجود لخته خون و يا آمبولي ايجاد مي شود ،رخ دهد سكته از نوع سكته ايسكميك خواهد بود .كشيدن سيگار
شانس ايجاد سكته هاي مغزي را تقريباً بيش از دو برابر مي كند ،معموالً سكته منجر به فلج حسي و يا حركتي طرف
مقابل بدن مي شود.
گاهي بخشي از شريان هاي مغزي بعلت اختالل در ساختمان ديواره بيش از حد طبيعي متسع شده كه به آن آنوريسم
مي گويند .به داليل مختلف نظيرافزايش فشار خون اين نواحي متسع پاره شده و خون خارج شده وارد فضاي اپي دورال،
زير عنكبوتيه و يا اطراف بافت مغز مي شود .وجود خون در فضاي زير عنكبوتيه يا فضاي اپي دورال مي تواند منجر به

1 Encephalitis
2 Myelitis
3 Hydrophobia
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ايجاد فشار اضافي روي بافت مغزي و آسيب هاي غير قابل جبران گردد .عالوه بر اين تماس مستقيم خون با بافت مغزي
موجب آسيب بافتي مي شود .يكي ديگر از بيماري هاي موجود در سيستم عصبي مركزي ،بيماري صرع بوده كه شامل
حمالت دوره اي تشنج بعلت افزايش تخليه عصبي مي باشد .افزايش تخليه عصبي سبب تحريك شديد عضالت و ايجاد
انقباضات غير ارادي مي شود .سردرد درد شايعي بوده كه به داليل مختلفي با منشاء خارج جمجمه اي و يا داخل جمجمه
اي ايجاد مي گردد .التهاب سينوس ها ،صدمات وارده بر دندان ها ،بيماري مفصل گيجگاهي – فك پايين ،برخي از
بيماري هاي جسمي و يا افزايش كشش عضالت سر و گردن از شايعترين علل سردردهاي خارج جمجمه اي هستند.
التهاب مغز يا مننژ ،آسيب هاي مكانيكي به بافت مغز ،وجود تومور و برخي از مسائل عروقي در مغز نيز سبب ايجاد
سردرد هاي درون جمجمه اي مي شوند .ميگرن نوعي سردرد يك طرفه بوده كه بعلت اتساع و يا تنگي غير طبيعي عروق
خوني مغز رخ مي دهد و معموالً با اختالالت بينايي نظير تاري ديد آغاز شده و بصورت دردهاي ضرباني شديد تداوم
مي يابد .اغلب افراد مبتال داراي سابقه فاميلي ابتال به ميگرن بوده و احتمال شيوع آن در خانم ها تقريباً چهار برابر آقايان
است .با افزايش سن فركانس و شدت دردكاهش مي يابد .آلزايمر نوعي بيماري همراه با زوال عقل و فراموشي بوده كه
عموماً در افراد مسن ديده مي شود .در اين افراد بعلت تخريب پيشرونده سلول هاي عصبي قشر مخ در لب هاي پيشاني
و مناطقي از لب هاي گيجگاهي اندازه مغز كاهش مي يابد .در اين افراد حافظه دور سالم مانده ولي قدرت به خاطر سپردن
وقايع جديد به شدت كاهش مي يابد.
حس هاي ویژه
براي درك حس بويايي ،بينايي ،چشايي ،شنوايي و تعادل گيرنده هايي خاص بصورت متمركز در اندام هاي حسي پيچيده
اي نظير بيني ،چشم ،جوانه هاي چشايي و گوش ها قرار دارند .به هر يك از حواس نامبرده شده يك حس ويژه گفته
مي شود.
حس بویایي
بخش فوقاني حفره بيني در زير سطح تحتاني تيغه مشبك استخوان اتموئيد توسط پوششي خاص موسوم به اپيتليوم
بويايي پوشيده شده است  .در اين اپيتليوم سه نوع سلول در كنار هم ديده مي شوند كه عبارتند از :گيرنده هاي بويايي،
سلول هاي محافظ و سلول هاي زاينده .سلول هاي حمايتي سلول هاي استوانه اي شكلي بوده كه مشابه با سلول هاي

پوششي مفروش كننده مابقي حفره بيني هستند .اين سلول ها از سلول هاي گيرنده بويايي حفاظت فيزيكي نموده و در
تغذيه و ايجاد عايق الكتريكي اطراف آنها دخالت دارند .در البه الي سلول هاي محافظ تعدادي سلول موسوم به
سلول هاي زاينده وجود داشته كه بصورت مداوم تقسيم و به گيرنده هاي بويايي جديد تبديل مي شوند .داخل بافت
پيوندي اطراف اپيتليوم بويايي نيز تعدادي غده ترشحي موسوم به غدد بومن وجود داشته كه موكوس ترشح مي نمايند.
موكوس ترشح شده توسط اين غدد بصورت اليه اي نازك روي سطح اپيتليوم بويايي را مي پوشاند .سلول هاي محافظ
و غدد بومن توسط شاخه هاي عصب هفتم جمجمه اي عصبدهي مي شوند.
گيرنده هاي بويايي مسئول دريافت محرك هاي بويايي مي باشند .حدود 01تا  011ميليون سلول گيرنده در اپيتليوم
بويايي وجود دارد كه هر كدام عمري حدود يك ماه داشته و بصورت مداوم توسط سلول هاي جديد جايگزين مي گردند.
اين سلول ها در حقيقت سلول هاي عصبي دو قطبي بوده كه بخش دندريتي آنها نقش گيرنده را بازي مي كند .از
دندريت هاي اين سلول هاي عصبي زوائدي مژه مانند موسوم به موهاي بويايي خارج گرديده كه در اليه موكوسي فرو
رفته و در غشاء آنها گيرنده هاي شيميايي متعددي وجود دارد .مواد بوزا ابتدا در داخل اليه موكوسي حل شده و سپس به
مولكول هاي گيرنده موجود بر روي موهاي بويايي متصل مي گردند .به دنبال اتصال اين مواد به گيرنده ها ،موهاي
بويايي شروع به توليد پتانسيل هاي مولدي مي كنند كه در صورت وجود تحريك كافي موجب توليد پتانسيل هاي عمل
در بخش اكسوني گيرنده هاي بويايي مي شوند .اكسون گيرنده هاي بويايي از منافذ موجود در تيغه مشبك استخوان
اتموئيد خارج شده و در تشكيل عصب زوج اول جمجمه اي شركت مي كند(شكل.)56

شكل  :56سيستم بويايي.
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در زير لب هاي پيشاني دو نيمكره مغزي يك زوج توده خاكستري رنگ بنام پيازهاي بويايي وجود دارد .اكسون
گيرنده هاي بويايي وارد پيازهاي بويايي شده و با سلول هاي عصبي درجه دوم بويايي سيناپسي مي دهند .سپس اكسون
سلول هاي عصبي اخير پس از خروج از پياز بويايي تنه بويايي را ساخته كه مسير خود را به طرف قشر بويايي ادامه
مي دهد .بيشتر سلول هاي عصبي موجود در تنه بويايي وارد ناحيه بويايي جانبي واقع در سطح تحتاني و مياني لب
گيجگاهي مي گردند .به همين خاطر اين ناحيه را بعنوان ناحيه بويايي اوليه در نظر مي گيرند كه مسئول درك خود آگاه
بو مي باشد .ناحيه بويايي مياني واقع در لب پيشاني نيز ورودي هايي از تنه بويايي دريافت مي كند .اين ناحيه در ارتباط
با واكنش هاي احشايي و احساسي نسبت به بوهاي خاص عمل مي نمايد .قشر بويايي بخشي از سيستم ليمبيك بوده و
ارتباطات ع صبي متعددي بين اين ناحيه و بخش هاي مختلف سيستم ليمبيك و هيپوتاالموس وجود دارد .اين ارتباطات
مسئول ارزيابي بيشتر حس بويايي درك شده و ارتباط دادن آن با پاسخ هاي احساسي و برانگيختگي خاطرات نظير
مي باشند .تهيج جنسي هنگام استشمام بويي خاص و يا به خاطر آوردن خاطره اي از زمان كودكي هنگامي كه بوي
مخصوصي را حس مي كنيد ،مثال هايي از اين پاسخ هاي احساسي هستند .حس بويايي تنها حسي از ميان حواس آدمي
است كه بدون دخالت تاالموس به قشر مغز مي رسد.
آستانه تحريك گيرنده هاي بويايي بسيار پايين بوده طوريكه تنها چند مولكول از يك ماده براي ايجاد بو كافي هستند.
معموالً بوهاي مختلف بصورت مخلوطي از چندين بو بوده و توانايي فرد در تشخيص بوهاي مختلف بستگي به الگوي
فعاليت مغزي وي و اينكه كدام نوع از گيرنده هاي بويايي او تحريك شده اند ،دارد .گيرنده هاي بويايي با همان سرعتي
كه تحريك مي شوند ،نسبت به تحريك سازش پيدا مي كنند .اما اين سازش پذيري جنبه اختصاصي داشته و آستانه ساير
بوها بدون تغيير باقي مي ماند .به نظر مي رسد كه پديده تطابق در حس بويايي در سطح سيستم عصبي مركزي رخ
مي دهد .برخي از افراد قادر به درك بوهاي مختلف نمي باشند .اين وضعيت موسوم به آنوسمي يا فقدان حس بويايي
است .كشيدن سيگار موجب كاهش حس بويايي در كوتاه مدت گرديده و ممكن است بواسطه آسيب گيرنده هاي بويايي
موجب اختالل بويايي دراز مدت نيز بشود .كاهش حس بويايي يا هيپوسمي اختاللي شايع در افراد باالي  65سال بوده
طوريكه تقريباً  75درصد افراد در باالي سن  81سالگي در تشخيص بوهاي مختلف دچار مشكل مي شوند .گاهي آسيب

هايي وارد شده به سر ،بيماري هاي عصبي چون آلزايمر و پاركينسون ،استفاده از برخي از داروها نظير آنتي هيستامين ها
و برخي از داروهاي استروئيدي سبب ايجاد هيپوسمي مي گردد.
حس چشایي
مشابه با حس بويايي ،حس چشايي نيز يك حس شيميايي بوده و براي ايجاد آن نياز است تا مولكول هاي شيميايي با
گيرنده هاي چشايي ارتباط برقرار كنند .گيرنده هاي چشايي معموالً در ارتباط با نقاط خاصي از زبان موسوم به پرزهاي
چشايي مي باشند .از لحاظ شكل پرزهاي چشايي موجود بر روي زبان را به چهار نوع تقسيم مي كنند(شكل  .)57پرزهاي
پياله اي شكل كه باالترين تعداد گيرنده هاي چشايي را در خود جاي مي دهند ،در سطح خلفي زبان يك نوار  Vشكل
درست مي كنند .پرزهاي قارچي شكل ،در سطح قدامي زبان قرار داشته و هر كدام از آنها تقريباً حاوي  5جوانه چشايي
هستند .در سطح جانبي زبان نوع ديگري از پرزهاي چشايي موسوم به پرزهاي برگي وجود داشته كه هر كدام چند جوانه
چشايي را در خود جاي داده اند .عالوه بر پرزهاي نامبرده شده در تمام سطوح زبان نوع ديگري از پرزهاي چشايي ديده
مي شود كه ساختماني شبيه به نخ داشته و به همين علت به آنها ،فيلي فرم (نخ مانند) مي گويند .اين پرزها فاقد گيرنده
هاي چشايي بوده و تنها موجب افزايش سطح تماس زبان و لقمه غذايي شده و به حركت لقمه غذايي به طرف حلق
كمك مي كنند.

شكل  :57حس چشايي.

در شكل  57ساختمان يك جوانه چشايي نشان داده شده است .در هر جوانه چشايي سه نوع سلول وجود دارد كه عبارتند
از :سلول حمايتي ،سلول چشايي و سلول قاعده اي .سلول هاي حمايتي در تشكيل كپسول حمايتي اطراف سلول هاي
چشايي شركت دارند .هر يك از سلول هاي چشايي حاوي يك زائده مويي شكل موسوم به موي چشايي بوده كه از
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طريق منفذ چشايي به سطح خارجي جوانه چشايي راه پيدا كرده و در تماس با محيط داخلي دهان قرار مي گيرد .سلول
هاي چشايي بصورت مداوم توسط فعاليت ميتوزي سلول هاي قاعده اي جايگزين مي شوند .سلول هاي چشايي در بخش
قاعده اي خود با دندريت سلول هاي عصبي درجه اول چشايي سيناپس مي دهند.
اگرچه انسان قادر به درك انواع متعددي از مزه ها مي باشد ،اما همه آنها تلفيقي از چهار مزه اصلي ترشي ،شوري ،شيريني
و تلخي مي باشند .اخيراً دانشمندان ژاپني نوع ديگري از مزه ها موسوم به  Umamiرا جزو مزه هاي اصلي طبقه بندي
كرده اند كه توسط وجود پروتئين ها و برخي از اسيدهاي آمينه در غذا توليد مي گردد .مزه شوري توسط يون سديم و
مزه ترشي توسط يون هيدروژن ايجاد مي شود .جهت ايجاد يك مزه خاص ابتدا ماده مولد مزه در بزاق حل شده ،به
گيرنده اختصاصي خود واقع بر موي چشايي متصل گرديده و سبب ايجاد پتانسيل گيرنده در سلول هاي چشايي مي گردد.
نحوه ايجاد پتانسيل گيرنده براي هر مزه متفاوت است .يون هاي سديمي كه مسئول ايجاد مزه شوري هستند از طريق
كانال هاي سديمي موجود در غشاء پالسمايي موي چشايي وارد سلول چشايي گرديده و در نتيجه ورود اين يون هاي
مثبت ،سلول چشايي دپوالريزه گرديده و در نتيجه تعدادي كانال ولتاژي كلسيم در غشاء باز شده و يون هاي كلسيم وارد
سلول چشايي مي شوند .افزايش غلظت يون هاي كلسيم موجب اگزوسيتوز وزيكول هاي سيناپسي و رها شدن ميانجي
عصبي به داخل ناحيه سيناپسي گرديده و ايمپالس عصبي در سلول عصبي درجه اول چشايي آغاز مي شود.
يون هاي هيدروژن نيز مي توانند از طريق كانال هاي هيدروژني موجود در غشاء موي چشايي وارد سلول شده ،برخي از
كانال هاي يوني را در غشاء سلول چشايي باز كرده و سبب برقراري جرياني از يون هاي مثبت به داخل آن مي شوند كه
منجر به دپوالريزه شدن سلول مي گردد .گاهي يون هاي هيدروژن به نوع خاصي از كانال هاي ليگاندي پتاسيمي متصل
و موجب انسداد آن مي شوند .انسداد اين كانال ها جريان خروجي يون هاي پتاسيم را متوقف نموده و سلول دپوالريزه
مي گردد .صرف نظر از مكانيسمي كه يون هيدروژن از طريق آن سبب دپوالريزه شدن سلول چشايي مي شود ،دپوالريزه
شدن اين سلول منجر به اگزوسيتوز ميانجي عصبي و شروع ايمپالس عصبي در سلول عصبي درجه اول چشايي مي شود.
مواد مولد مزه هاي تلخي ،شيريني و  Umamiقادر به ورود به داخل سلول چشايي نيستند .در عوض اتصال اين مواد
به گيرنده هاي اختصاصي خود كه در غشاء موي چشايي قرار دارند ،موجب فعال شدن گروه هاي خاصي از پروتئين هاي
 Gشده كه در نهايت غلظت پيامبران ثانويه مختلفي را در داخل سلول چشايي تغيير مي دهند .اين پيامبران ثانويه مسئول

انجام فرآيند اگزوسيتوز وزيكول هاي سيناپسي در سلول گيرنده چشايي هستند .اگرچه گيرنده هاي چشايي ممكن است
به هر پنج مزه اصلي پاسخ دهند ولي ميزان پاسخ دهي به يك مزه خاص بيش از ساير مزه ها بوده و بنابراين گفته مي
شود كه اين گيرنده ها تا حدودي اختصاصي عمل مي كنند .آنچه كه موجب مي شود تا ما قادر به درك مزه هاي مختلف
باشيم ،وجود الگوهاي فعاليت متفاوت در سلول هاي عصبي مسئول انتقام پيام چشايي به مغز مي باشد .آستانه تحريك
براي مزه هاي مختلف يكسان نبوده و تلخي پايين ترين آستانه تحريك را دارا بوده و در حاليكه آستانه تحريك شوري
و شيريني باالتر از بقيه است .حدود يك تا دو ثانيه بعد از تحريك چشايي عمل تطابق آغاز شده و تقريباً  5دقيقه بعد از
شروع تحريك ،تطابق كامل ايجاد مي گردد.
سه عصب جمجمه اي در انتقال پيام چشايي به مراكز مربوطه در مغز دخالت دارند .پيام هاي چشايي دو سوم قدامي زبان
توسط شاخه اي از عصب هفتم يا عصب صورتي موسوم به طناب صماخي و حس چشايي يك سوم خلفي زبان از طريق
عصب نهم يا عصب زباني – حلقي به هسته دسته منزوي در بصل النخاع ارسال مي گردد .شاخه هايي از عصب واگ
نيز در انتقال پيام چشايي از گيرنده هاي چشايي منتشر در حلق و اپيگلوت به بصل النخاع دخالت دارند .همه سلول هاي
عصبي حاوي پيام هاي مربوط به حس چشايي در داخل بصل النخاع با سلول هاي عصبي درجه دوم سيناپس مي دهند.
اكسون سلول هاي عصبي درجه دوم چشايي ابتدا به تاالموس و سپس به ناحيه اوليه چشايي واقع در لب آهيانه ارسال
گرديده و منجر به درك خودآگاهي از حس چشايي مي شوند .اكسون هايي نيز از بصل النخاع به هيپوتاالموس و سيستم
ليمبيك فرستاده شده كه در ايجاد احساس هاي مرتبط با انواع غذاها دخالت دارند .بطور مثال شخص از خوردن غذايي
كه پيش از اين منجر به ايجاد بيماري در وي شده امتناع مي كند .در بيماران سرطاني ،استفاده از داروهاي شيمي درماني
منجر به ايجاد تهوع و استفراغ مي گرد د .به همين علت اين افراد صرف نظر از نوع غذا ،دچار بي اشتهايي شديد شده و
از خوردن غذا اجتناب مي كنند .برخي از افراد فاقد حس چشايي يا اگوزيا 0هستند .ابتال به برخي از بيماري ها نيز منجر
به كاهش حساسيت چشايي يا هيپوگوزيا 2مي گردد.
حس بينایي
چشم ها اندام هاي حسي حاوي گيرنده هاي نوري بوده كه پرتوهاي نوري ساطع شده از محيط اطراف را دريافت و
بصورت ايمپالس هاي عصبي به مغز مي فرستند و موجب ايجاد تصويري واقعي از دنياي پيرامون فرد مي گردند .هر
1 Ageusia
2 Hypogeusia
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چشم در داخل حفره اي موسوم به حدقه چشم قرار گرفته و از سه اليه فيبري ،عروقي و عصبي درست شده است .اليه
فيبري كره چشم بافتي پيوندي و بدون رگ بوده كه بخش اعظم آن را صلبيه يا سفيدي چشم تشكيل مي دهد .صلبيه
بعلت داشتن مقدار زيادي الياف كالژن و االستين از استحكام بااليي برخوردار بوده و در حفاظت از ساختمان كره چشم
و حفظ شكل آن دخالت دارد .عالوه بر اين عضالت حركت دهنده چشم به صلبيه متصل مي شوند .بخش جلويي صلبيه
موسوم به قرنيه بوده كه در بخش جلويي چشم پوششي شفاف را جهت ورود نور به داخل چشم فراهم مي سازد .علت
شفاف بودن قرينه كم بودن الياف كالژن ،محتواي اندك آب و مقدار فراوان پروتئوگليكن مي باشد .بخش مركزي قرنيه
اكسيژن مورد نياز خود را از هوا مي گيرد به همين علت گاهي استفاده از لنزهاي تماسي جهت رفع عيوب انكساري چشم
در درازمدت مي تواند منجر به آسيب قرنيه شود .يكي از شايعترين آسيب هاي چشمي پارگي قرنيه در اثر اصابت اشياء
تيز با چشم ا ست .چون قرنيه فاقد عروق خوني مي باشد آنتي بادي بر عليه بافت قرنيه فرد دهنده كه موجب رد پيوند
مي گردد به اين منطقه آورده نشده و به همين دليل معموالً پيوند قرنيه با موفقيت همراه است .در محل تماس صلبيه و
قرنيه ناحيه اي موسوم به كانال شلم 0وجود دارد كه مايعي آبكي موسوم به زالليه به داخل آن تخليه مي گردد.
بالفاصله بعد از اليه فيبري ،اليه مياني يا همان اليه عروقي چشم قرار داشته كه خود شامل چندين قسمت مي باشد.
ناحيه اي از اليه مياني چشم موسوم به كوروئيد يا مشيميه كه حاوي عروق خوني فراواني است ،سطح داخلي صلبيه را
پوشانده و عمل تغذيه ساختارهاي داخلي كره چشم را بر عهده دارد .سلول هاي اليه مشيميه حاوي رنگدانه سياه رنگ
مالنين هستند .وجود اين رنگدانه ها مانع از بازتاب نور در داخل چشم مي شود .در ناحيه قدامي مشيميه ساختاري موسوم
به جسم مژگاني وجود دارد .جسم مژگاني خود از يك بخش عضالني و يك بخش عروقي درست شده است .بخش
عروقي كه در ساختار زوائد مژگاني گنجانيده شده مسئول ترشح مايع زالليه مي باشد .فيبرهايي موسوم به زونول ،زوائد
مژگاني را به عدسي چشم متصل مي كنند .عضله صاف مژگاني يك دسته عضله حلقوي بوده كه در تغيير شكل عدسي
و سازش براي ديد دور يا نزديك دخالت دارد .هنگامي كه اين عضله منقبض مي گردد ،كشش زونول روي عدسي كاهش
يافته و عدسي گردتر مي شود .عنبيه يا بخش رنگي چشم درست در پشت قرنيه و متصل به جسم مژگاني قرار داشته و
از دو سري الياف عضالني صاف حلقوي و شعاعي درست شده است .در بخش مركزي عنبيه سوراخي موسوم به مردمك

1 Canal of Schlem

قرار دارد كه قطر آن توسط فعاليت عضالت عنبيه قابل تنظيم بوده و به اين ترتيب مقدار نور ورودي به چشم تنظيم مي
شود .عضالت حلقوي عنبيه توسط سيستم پاراسمپاتيك عصبدهي مي گردند .هنگامي كه نوري شديد به چشم تابانده
شود ،اين الياف پاراسمپاتيكي كه شاخه اي از عصب سوم جمجمه اي هستند ،تحريك شده و در نتيجه مردمك تنگ
مي گردد و بر عكس در نور خفيف فيبرهاي سمپاتيكي كه عضله شعاعي را عصب دهي مي كنند تحريك و مردمك
گشاد شده تا نور بيشتري را وارد چشم نمايد.
داخلي ترين اليه چشم يا اليه عصبي همان شبكيه چشم بوده كه در بخش خارجي حاوي سلول هاي رنگدانه دار و در
بخش داخلي تر حاوي سلول هاي گيرنده نور مي باشد .دو نوع گيرنده نوري در شبكيه وجود دارد كه براساس شكل
ظاهري قطعه خارجي خود به سلول هاي استوانه اي و سلول هاي مخروطي تقسيم مي گردند(شكل  .)58جهت ارزيابي
سالمت شبكيه و عروق خوني آن از دستگاهي معروف به افتالموسكوپ استفاده مي شود .افتالموسكوپ تصوير بزرگ شده
اي از شبكيه و عروقي خوني را نشان داده كه روشي مفيد براي تشخيص سالمت عروق در بيماري هايي نظير باال بودن
مزمن فشارخون و ديابت قندي است .هنگام مشاهده شبكيه لكه اي سفيدرنگ بنام ديسك اپتيك در آن ديده مي شود.
ديسك اپتيك محل خروج عصب بينايي بوده و عروق خوني كه وارد شبكيه شده يا از آن خارج مي گردند نيز از اين ناحيه
عبور مي كنند .از آنجا كه در اين ناحيه كوچك هيچ گيرنده نوري وجود ندارد به آن لكه كور هم مي گويند .در مركز
شبكيه نيز يك لكه تقريباً زردرنگ ديده مي شود كه به لكه زرد يا لكه كانوني معروف است.
در اليه عصبي شبكيه چندين نوع سلول وجود داشته كه در سه اليه مرتب شده اند(شكل .)58سلول هاي گيرنده
بالفاصله در مجاورت مشيميه قرار دارند .حدود  6ميليون سلول گيرنده مخروطي و  021ميليون گيرنده استوانه اي در
شبكيه وجود دارد .گيرنده هاي مخروطي مسئول ديد رنگي و تيز بيني هستند .آستانه تحريك استوانه اي ها پايين تر از
مخروطي ها بوده و توسط شعاع هاي ضعيف نوري نيز تحريك مي شوند .به همين خاطر مسئول ديد شخص در نور كم
مي باشند .تعداد استوانه اي ها در بخش هاي جانبي شبكيه بيشتر بوده و هر چه به طرف لكه زرد پيش مي رويم از تعداد
آنها كاسته شده و در عوض تعداد مخروطي ها زياد مي شود .طوري كه در محل لكه كانوني فقط گيرنده هاي مخروطي
وجود داشته و به همين علت اين ناحيه داراي باالترين ميزان تيزبيني است.
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شكل  :58سازمان بندي شبكيه.

دومين اليه سلولي در شبكيه حاوي سلول هاي دو قطبي بوده كه از يك طرف با سلول هاي گيرنده و از طرف ديگر با
سلول هاي چند قطبي در اليه بعدي سيناپس مي دهند .اليه سلول هاي دو قطبي توسط ناحيه سيناپس داخلي يا اليه
پلكسي فرم 0داخلي از اليه سلول هاي گيرنده جدا مي شود .بين اليه سلول هاي دو قطبي و سلول هاي عقده اي ناحيه
سيناپسي خارجي يا اليه پلكسي فرم خارجي قرار دارد .دو نوع سلول ديگر موسوم به سلول هاي افقي و آماكرين نيز در
شبكيه وجود داشته كه مسئول ايجاد ارتباطات عصبي جانبي بين سلول ها در اليه هاي مختلف بوده و در تعديل پيام
بينايي از گيرنده تا سلول عقده اي دخالت دارند .اكسون سلول هاي عقده اي در تشكيل عصب بينايي دخالت دارند .از
آنجا كه تعداد سلول هاي عقده اي بسيار كمتر از تعداد سلول هاي گيرنده است .از سلول هاي گيرنده تا اين سلول ها
مقدار زيادي تقارب صورت مي گيرد .بعبارت ديگر هر سلول عقده اي از چندين سلول گيرنده ورودي مي گيرد .تقريباً هر
سلول عقده اي از حدود  6تا  611سلول استوانه اي ورودي گرفته،در حاليكه معموالً هر سلول عقده اي تنها از يك يا دو
سلول مخروطي ورودي دريافت مي كند .به همين علت تصوير حاصل از تحريك مخروطي ها در مقايسه با تحريك
استوانه اي ها از دقت و كنتراست باالتري برخودار است.
در پشت عنبيه ،ساختماني موسوم به عدسي چشم وجود داشته كه نقش مهمي در تشكيل تصوير بر عهده دارد .عدسي
چشم از چندين اليه سلول پوششي درست شده كه اندامك هاي خود را از دست داده ودر عوض از پروتئيني شفاف بنام
كريستالين پر شده اند .وجود اين پروتئين موجب شده تا عدسي خاصيت ارتجاعي پيدا كند .دور تا دور عدسي توسط يك
1 Plexiform

كپسول پيوندي احاطه شده كه به زوائد مژگاني متصل است .حفره داخلي چشم توسط عدسي به دو حفره قدامي و خلفي
تقسيم مي شود .فضاي حفره قدامي را نيز مي توان به دو بخش تقسيم نمود طوريكه اتاقك قدامي بين قرنيه و عنبيه
قرار گرفته و اتاقك خلفي فضاي پشت عنبيه تا عدسي را شامل شود .اين دو اتاقك توسط مايع زالليه پر شده كه مواد
غذايي الزم را در اختيار عدسي و قرنيه قرار مي دهد .مايع زالليه بصورت مداوم توسط زوائد مژگاني توليد و به اتاقك
خلفي ريخته ،سپس از طريق مردمك وارد اتاقك قدامي شده و از آنجا از طريق كانال شلم به جريان خون باز مي
گردد(شكل  .)8-8تقريباً در هر  01دقيقه يكبار مايع زالليه تجديد مي شود .در صورت انسداد كانال شلم مايع زالليه در
داخل حفره قدامي باقي مانده و فشار داخل حدقه چشم باال مي رود .اين حالت كه موسوم به گلوكوم يا آب سياه بوده
سبب اختالل در ديد و در نهايت كوري مي گردد .فشار كره چشم در حالت طبيعي حدود  06ميليمتر جيوه بوده و توسط
تعادل بين مقدار توليد و بازجذب مايع زالليه تنظيم مي گردد .وجود اين فشار مانع از روي هم خوابيدن كره چشم شده و
در حفظ شكل چشم دخالت دارد .فضاي بين عدسي و شبكيه يا حفره خلفي كره چشم نيز توسط ماده اي ژله مانند موسوم
به مايع زجاجيه پر شده است .اين مايع در نگاه داشتن شبكيه در جاي خود و ايجاد فشار داخل كره چشم دخالت دارد .اين
مايع بر خالف زالليه بطور مداوم جايگزين نمي شود ولي حاوي سلول هاي بيگانه خواري است كه ذرات موجود در
مايعات چشمي را از محيط بر مي دارند .افزايش سن ،عفونت و گاهي صدمات فيزيكي وارده بر چشم سبب كدورت عدسي
و ايجاد بيماري آب مرواريد گرديده كه توسط جراحي و تعويض عدسي با عدسي هاي پالستيكي تا حدودي قابل درمان
است .البته عدسي هاي پالستيكي قدرت تطابق نداشته و جهت تصحيح بينايي بايد بعد از جراحي از عينك استفاده نمود.
تنها سلولي كه در شبكيه قادر به توليد پتانسيل عمل است ،سلول عقده اي مي باشد .پتانسيل هاي عمل توليد شده در
طول اكسون سلول هاي عقده اي به طرف مراكز مربوطه ارسال مي گردد .اكسون سلول هاي عقده اي پس از خروج از
ناحيه ديسك اپتيك در شبكيه تحت عنوان عصب بينايي به مسير خود ادامه داده تا به كياسماي بينايي مي رسند.
محدوده اي از دنياي پيرامون كه توسط هر چشم قابل رويت است معروف به ميدان بينايي بوده كه در هر چشم از دو
قسمت نيمه طرف بيني يا نيمه مركزي و نيمه طرف گيجگاهي يا نيمه محيطي درست شده است .دو ميدان بينايي چشم
راست و چپ با يكديگر هميوشاني داشته و به همين دليل انسان داراي ديد دوچشمي بوده يعني آنچه كه فرد مي بيند
فراتر از محدوده ميدان بينايي مربوط به يك چشم است .تصوير مربوط به شيء موجود در نيمه مركزي ميدان بينايي بر
روي نيمه محيطي شبكيه همان چشم مي افتد .در ناحيه كياسماي اپتيك فيبرهاي حاوي اطالعات بينايي نيمه مركزي
متقاطع شده و به طرف مقابل مي روند ولي فيبرهاي حاوي اطالعات بينايي نيمه محيطي هر چشم بدون تقاطع از
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كياسماي بينايي عبور مي كنند .بعد از كياسماي بينايي فيبرهاي عصبي متقاطع و غيرمتقاطع با هم راه بينايي را ساخته
كه به هسته زانويي خارجي تاالموس مي رود .از اين هسته فيبر هاي عصبي از طريق تشعشعات بينايي به مسير خود
يعني به طرف منطقه بينايي اوليه واقع در قشر پس سري ادامه مي دهند.
در قشر بينايي سيستم هاي جداگانه اي مربوط به پردازش اطالعات وابسته به موقيعت سه بعدي و شكل اشياء ،جزئيات
رنگ آنها و حركت آنها در ميدان بينايي وجود داشته كه همگي در تشخيص يا ديدن شيء مورد نظركمك مي كنند.
عالوه بر اين شاخه هايي جانبي از راه هاي بينايي به هسته فوق كياسمايي هيپوتاالموس رفته كه در ايجاد الگوهاي
خواب و هماهنگي ريتم هاي سيركاديني بدن با تغييرات شب و روز دخالت دارند .مسير هايي نيز از راه هاي بينايي به
برجستگي هاي چهار قلوي فوقاني مي رود .اين مسير عصبي در هماهنگي حركات سر و چشم هنگام تعقيب يك شيء
متحرك و رفلكس نوري مردمك دخالت دارند.
حس شنوایي و تعادل
گيرنده هاي مربوط به دو حس شنوايي و تعادل در بخش هاي مختلفي از گوش تعبيه شده اند .گيرنده هاي شنوايي امواج
صوتي قابل شنيدن توسط انسان را دريافت نموده و آنها را به پيام هاي عصبي تبديل مي كنند .اين پيام هاي عصبي در
طول عصب شنوايي انتقال يافته تا در نهايت به مراكز شنوايي مربوطه در قشر مغز رسيده و حس شنوايي را ايجاد نمايند.
گيرنده هاي تعادل نيز مانند گيرنده هاي شنوايي از نوع گيرنده هاي مكانيكي بوده كه پيام هاي عصبي را به نقاط مختلفي
در مغز مخابره مي كنند .پيام هاي ارسالي از طريق گيرنده هاي تعادل موجب حفظ موقيعت بدن در فضا مي گردند .حس
تعادل دو جنبه مختلف دارد در تعادل استاتيك حفظ موقيعت بدن بويژه سر در برابر نيروي جاذبه مطرح بوده ولي تعادل
ديناميك به حفظ تعادل بدن در هنگام اجراي انجام حركات سريع نظير چرخش ناگهاني بدن يا سر به يك طرف كمك
مي نمايد.
از لحاظ ساختماني گوش را به سه بخش گوش خارجي ،گوش مياني و گوش داخلي تقسيم مي كنند .گوش خارجي از
الله گوش وكانال شنوايي خارجي درست شده است .الله گوش ساختماني غضروفي است كه با اليه اي از پوست پوشيده
شده و توسط رباط ها و عضالت مختلف به سر متصل گرديده است .شكل الله گوش تا حدودي به جمع آوري و هدايت
امواج صوتي به سمت كانال شنوايي خارجي كمك مي كند .كانال شنوايي خارجي لوله اي خميده به طول  2/5سانتي متر

در داخل استخوان گيجگاهي بوده كه از الله گوش شروع و به پرده صماخ منتهي مي گردد .در بخش ابتدايي كانال
شنوايي خارجي تعدادي مو و غدد تخصصي موسوم به غدد سرومني وجود دارند .اين غدد ماده روغني سرومن يا موم
گوش را ترشح مي كنند .وجود اين موها و ماده سرومن مانع ورود ذرات بيگانه و حشرات به داخل گوش مي گردد .پرده
صماخ ،غشايي نيمه شفاف بوده كه خاصيت ارتجاعي داشته و در برابر امواج صوتي مرتعش مي گردد(شكل  .)8-02دو
سطح داخلي و خارجي پرده صماخ توسط بافت پوششي مفروش شده و در بين اين دو اليه از بافت پوششي ،يك اليه
بافت پيوندي حاوي الياف كالژن و االستيك وجود داشته كه سبب قابليت ارتجاعي اين پرده مي گردد .در حالت طبيعي
گوش خارجي بطور كامل توسط پرده صماخ از گوش مياني جدا مي گردد .پاره شدن پرده صماخ بعلت ورود اشياء تيز به
داخل گوش ،فشار يا عفونت هاي مزمن گوش مياني مي تواند منجر به كري شود.
گوش مياني محفظه استخواني پر از هوايي است كه از يك سمت توسط پرده صماخ از گوش خارجي جدا شده و از سمت
ديگر بواسطه ديواره استخواني نازكي از گوش مياني جدا مي گردد .در داخل ديواره استخواني جدا كننده گوش مياني و
خارجي ،دو منفذ وجود دارد كه توسط پرده هاي غشايي موسوم به دريچه گرد و دريچه بيضي پوشيده شده اند .در داخل
گوش مياني سه استخوانچه كوچك معروف به استخوان هاي چكشي ،سنداني و ركابي وجود دارد .دسته استخوان چكشي
به پرده صماخ متصل بوده و سر آن به بدنه استخوان سنداني مفصل مي گردد .استخوان سنداني نيز به استخوان ركابي
مفصل شده و بخش انتهايي استخوان ركابي كامالٌ به داخل پنجره بيضي مي چسبد .از طريق اين سيستم استخواني
ارتعاشات پرده صماخ به پرده پوشاننده پنجره بيضي منتقل مي گردد .دوعضله اسكلتي كوچك موسوم به عضله كشنده
پرده صماخ وعضله ركابي نيز به استخوانچه هاي گوش مياني متصل هستند .انقباض اين عضالت موجب ايجاد محدوديت
حركتي استخوانچه ها مي گردد .بنابراين انقباض عضله كشنده پرده صماخ كه به استخوان چكشي متصل است از ارتعاش
بيش از حد پرده صماخ و انقباض عضله ركابي متصل به استخوان ركابي از ارتعاش شديد پرده بيضي جلوگيري كرده و
مانع پاره شدن آنها توسط اصواتي با دامنه باال مي شود .در ديواره گوش مياني منفذي وجود دارد كه مستقيماً از طريق
لوله استاش به حلق بيني باز مي شود .در حالت عادي اين منفذ بسته بوده ولي در طي بلع و خميازه باز شده ،اجازه
مي دهد تا فشار هوا در گوش مياني با فشار هواي اتمسفر برابر گردد .تنها در صورتي پرده صماخ مي تواند به راحتي در
ا ثر برخورد امواج صوتي به سطح خارجي آن مرتعش گردد كه تعادل فشاري بين دو سوي آن برقرار باشد .در مواردي كه
فشار داخل گوش مياني با فشار خارج آن به تعادل نرسيده شنوايي با مشكل مواجه شده و پرده صماخ دردناك مي گردد.
بعلت رابطه آناتوميكي بين گوش مياني و ناحيه حلق بيني ،امكان انتقال عوامل بيماري زا از بيني و حلق به داخل گوش
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مياني وجود داشته و معموالً عفونت گوش عارضه ثانويه بيماري هايي نظير سرماخوردگي و يا گلودردهاي عفوني
مي باشد.
گوش داخلي يا البيرنت استخواني مجموعه اي از كانال ها و لوله هاي مارپيچي در داخل استخوان گيجگاهي بوده كه
توسط پريوستوم پوشيده شده است .از لحاظ ساختماني البيرنت استخواني را به سه بخش كانال هاي نيم دايره ،دهليز و
حلزون تقسيم مي كنند كه داخل آنها مايعي موسوم به پري لنف جريان دارد .ساختمان پري لنف مشابه با مايع مغزي –
نخاعي است .در داخل البيرنت استخواني مجموعه ديگري از كانال ها و لوله هاي مارپيچي موسوم به البيرنت غشايي
وجود داشته كه از لحاظ ساختمان ظاهري كامالً مشابه با البيرنت استخواني دارند ولي از مايع آندولنف پر مي شوند.
تركيب مايع آندولنف بسيار متفاوت با پري لنف است .غلظت يون هاي سديم در مايع آندولنف اندك و غلظت يون هاي
پتاسيم آن بسيار باال است .دريچه بيضي در ارتباط با بخش دهليزي گوش داخلي بوده و بخش دهليزي نيز به حلزون
گوش متصل مي باشد .بخش حلزوني گوش دور يك محور استخواني بنام مديولوس  2/5بار پيچ خورده ،ساختماني مشابه
صدف حلزون درست مي كند .در داخل حلزون سه كانال مجزا به نام هاي نردبان دهليزي ،نردبان صماخي و نردبان
مياني ديده مي شوند .نردبان دهليزي كانالي مارپيچي بوده كه از دريچه بيضي تا ناحيه نوك حلزون موسوم به هليكوترما
امتداد دارد .از هليكوترما تا دريچه گرد كانالي ديگر به نام نردبان صماخي وجود داشته كه به موازات نردبان دهليزي امتداد
مي يابد .داخل نردبان دهليزي و صماخي كه در حد فاصل بين البيرنت استخواني و البيرنت غشايي حلزون قرار دارند
مايع پري لنف جريان دارد .غشاء جدا كننده نردبان دهليزي از البيرنت غشايي را غشاء دهليزي يا راسينر ناميده و غشاء
جدا كننده نردبان صماخي از البيرنت غشايي موسوم به غشاء قاعده اي مي باشد .فضاي بين اين دو غشاء محيط داخلي
البيرنت غشايي بوده كه كه مجراي حلزوني يا نردبان مياني ناميده شده و حاوي آندولنف است(شكل .)50
غشاء دهليزي پرده اي بسيار ظريف بوده كه هيچ نقش مكانيكي در انتقال صوت ندارد .اما اين غشاء در حفظ تركيب
متفاوت مايع پري لنف موجود در نردبان دهليزي و آندولنف موجود در مجراي حلزوني دخالت دارد .غشاء قاعده اي از
يك سمت به استخوان تيغه حلقوي يا موديولوس و از سمت ديگر به البيرنت استخواني متصل بوده و هر چه از طرف
دريچه بيضي(قاعده حلزون ) به سمت هليكوترما جلوتر رويم به پهناي آن افزوده شده طوريكه بخش ابتدايي غشاء
قاعده اي كه نزديك به دريچه بيضي است باريك و سخت بوده و به سختي مرتعش مي گردد ،در حاليكه بخش نزديك

به هليكوترما پهن و قابل ارتعاش تر مي باشد .به همين دليل بخش هاي ابتدايي غشاء دهليزي به ارتعاشاتي با فركانس
باال پاسخ داده و بخش هاي نزديك به هليكوترما به ارتعاشاتي با فركانس كمتر پاسخ مي دهند.

شكل  :50ساختار گوش داخلي.
سلول هاي غشاء قاعده اي در تشكيل ساختماني موسوم به اندام كورتي 0دخالت دارند .اندام كورتي حاوي دو نوع سلول
حمايتي و مويي 2بوده كه سلول هاي اخير همان گيرنده هاي شنوايي موجود در گوش داخلي هستند ،از بخش راسي هر
سلول مويي تعدادي زوائد مويي شكل خارج گرديده كه در تيغه ژالتيني متحركي موسوم به غشاء تكتوريال فرو رفته اند.
غشاءتكتوريال نيز به تيغه حلقوي متصل است .دو نوع سلول مويي وجود دارد :سلول هاي مويي داخلي و سلول هاي
مويي خارجي  .هيچ يك از اين سلول هاي مويي اكسون ندارند .اما در بخش انتهايي خود با پايانه هاي سينايسي سلول
هاي عصبي حسي درجه اول شنوايي سينايس مي دهند .جسم سلولي اين سلول هاي عصبي در عقده حلزوني يا حلقوي
قرار داشته و اكسون آنها با يكديگر تشكيل عصب حلزوني را مي دهند .اگر چه تعداد سلول هاي مويي خارجي چندين

1 Organ of Corti
2 Hair Cell
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برابر سلول هاي مويي داخلي است اما بيش از  01درصد سلول هاي عصبي حسي در عصب حلزوني با سلول هاي مويي
داخلي سيناپس مي دهند .عالوه بر سلول هاي عصبي حسي سلول هاي عصبي حركتي نيز در عصب حلزوني وجود داشته
كه سلول هاي مويي خارجي را عصبدهي مي كنند.
بخش دهليزي البيرنت استخواني در اطراف البيرنت غشايي قرار مي گيرد .البيرنت غشايي دهليز خود از دو محفظه
كيسه مانند موسوم به اوتريكول و ساكول درست شده كه توسط مجراي باريكي به يكديگر متصل هستند .از دهليز سه
كانال استخواني معروف به كانال هاي نيم دايره جدا شده كه دو سر آنها به داخل دهليز باز مي شود .براساس موقعيت
قرارگيري اين كانال ها را نامگذاري نموده و به آنها كانال هايي نيم دايره اي قدامي ،خلفي و جانبي مي گويند كه هر
كدام عمود بر ديگري قرار مي گيرد .در يكي از دو انتهاي هر كانال ناحيه متسعي موسوم به آمپول ديده مي شود .در
داخل كانال هاي نيم دايره البيرنت غشايي قرار داشته كه به آن مجاري نيمدايره 0نيز مي گويند .فضاي داخل مجاري
نيم دايره با فضاي داخل اوتريكول دهليز ارتباط دارد .سه شاخه از عصب دهليزي به نام هاي عصب آمپولي ،اوتريكولي
و ساكولي به دهليز و كانال هاي نيم دايره وارد مي شوند .هر يك از اين عصب ها حاوي فيبرهاي حسي و حركتي بوده
كه با گيرنده هاي حس تعادل موجود در اين اندام ها سيناپس مي دهند .جسم سلولي اين سلول هاي عصبي حسي در
داخل عقده دهليزي قرار دارد .احتماالً شاخه هاي حركتي اعصاب نامبرده شده نيز در تعديل حساسيت سلول هاي گيرنده
نسبت به محرك ها دخالت دارند.
امواج صوتي پس از ورود به كانال شنوايي خارجي به پرده صماخ برخورد كرده و موجب ارتعاش اين پرده مي گردند.
ميزان ارتعاش پرده صماخ كامالً بستگي به شدت و فركانس صوت رسيده دارد .چون سرعت صوت در هوا نسبتاً آهسته
است .هر دو گوش هم زمان يك صدا را نمي شنوند و گوشي كه به منبع صوتي نزديكتر است زودتر از گوش مقابل اقدام
به ارسال پيام به مغز مي كند .بنابراين مغز با توجه به فاصله زماني بين پيام هاي ارسالي از دو گوش جهت صدا را
تشخيص مي دهد .بخش مركزي پرده صماخ به دسته استخوان چكشي متصل است ،بنابراين هرگاه اين پرده مرتعش
گردد ،موج ارتعاش به استخوانچه هاي گوش مياني منتقل شده و از آنها به دريچه بيضي انتقال مي يابد .استخوانچه هاي
گوش نقش مهمي در افزايش نيروي امواج صوتي بازي مي كنند .اين استخوانچه ها ارتعاشات پرده صماخ را به پرده

1 Semicircular Duct

بيضي كه بسيار كوچكتر از پرده صماخ است انتقال داده ،به همين دليل پرده بيضي با نيرويي تقريباً  21برابر پرده صماخ
مرتعش مي گردد .سپس ارتعاشات پرده بيضي به مايع پري لنف موجود در نردبان دهليزي انتقال مي يابد .بعلت نازكي
غشاء دهليزي اين ارتعاشات به مايع آندولنف موجود در نردبان مياني نيز منتقل مي شود .ارتعاش آندولنف سبب مرتعش
شدن غشاء قاعده اي شده و همراه با آن موج ارتعاشي كه از طريق هليكوترما از نردبان دهليزي به نردبان صماخي انتقال
يافته نيز سبب ارتعاش پري لنف موجود در نردبان صماخي شده و در نهايت پنجره گرد مرتعش مي گردد.
ارتعاش غشاء پايه به نوبه خود سبب حركت سلول هاي مويي موجود در اندام كورتي مي گردد .همانطور كه قبالً گفته
شد مژه هاي اين سلول ها در غشاء ژالتيني تكتوريال فرو رفته اند .به همين دليل هنگامي كه بدنه سلول هاي مويي
حركت مي كند ،مژه ها بعلت عدم تحرك غشاء تكتوريال در خالف جهت حركت پري لنف موجود در نردبان صماخي
خميده مي شوند .ارتفاع همه مژه ها در غشاء راسي سلول هاي مويي يكسان نبوده و نوك هر مژه توسط رشته اي
پروتئيني با خاصيت ارتجاعي ،به يك كانال يوني در مژه بلندتر مجاورش متصل است .در حالت عادي اكثر اين كانال ها
بسته هستند .هنگامي كه مژه كوتاهتر به سمت مژه بلندتر خم مي شود .اين كانال باز شده و اجازه مي دهد تا يون هاي
مثبت بويژه يون پتاسيم وارد سلول مويي شوند ،در نتيجه سلول مويي دپوالريزه شده و بدنبال آن كانال هاي كلسيمي
وابسته به ولتاژ در بخش قاعده اي سلول مويي باز گرديده و يون هاي كلسيم وارد آن مي شوند .به دنبال افزايش غلظت
داخل سلولي يون هاي كلسيم ،وزيكول هاي سيناپسي طي پديده اگزوسيتوز از سلول مويي رها مي گردد .ميانجي عصبي
آزاد شده احتماالً گلوتامات بوده كه سبب ايجاد پتانسيل عمل در سلول هاي عصبي عصب حلزوني گرديده كه با سلول
مويي سينايس مي دهند .هرچه شدت صوت بيشتر باشد كانال هاي يوني بيشتري در مژه هاي سلول مويي باز شده و
مقدار بيشتري ميانجي عصبي آزاد مي گردد ،در نتيجه فركانس پتانسيل هاي عمل ارسال شده به مغز در عصب حلزوني
افزايش مي يابد .در صورتي كه مژه ها در جهت مخالف مژه هاي بلندتر خم شوند ،نه تنها كانال هاي يوني جديد باز
نشده بلكه كانال هاي يوني باز نيز بسته مي شوند .در نتيجه جريان مثبت رو به داخل سلول مويي قطع و اين سلول ها
هيپرپوالريزه شده ،فركانس پتانسيل هاي عمل كاهش مي يابد.
همانطور كه قبالً نيز گفته شد هر بخش از غشاء قاعده اي نسبت به فركانس خاصي از ارتعاشات بوجود آمده در آندولنف
حساس بوده ،اصواتي با فركانس باال موجب حداكثر فعاليت غشاء قاعده اي در نزديكي قاعده حلزون شده و اصواتي با
فركانس پائين سبب حداكثر فعاليت غشاء قاعده اي در راس حلزون مي گردند .با ارتعاش غشاء قاعده اي سلول هاي
مويي موجود در بخش وسيعي از آن تحريك مي شوند .اما در مقايسه با نواحي ديگر ،در سطوحي كه ميزان تحريك
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كمتري صورت گرفته پتانسيل گيرنده ايجاد شده ضعيف تر بوده و نمي تواند سلول عصبي حسي درجه اول رابه آستانه
تحريك توليد پتانسيل عمل برساند .در نتيجه بيشترين فركانس پتانسيل هاي عمل در ناحيه اي از غشاء قاعده اي كه
بيشترين ارتعاش را داشته ايجاد مي گردد .در صورتي كه صداهاي بلند بصورت دائمي در محيط وجود داشته باشند ،موجب
تخريب سلول هاي مويي در قاعده حلزون گرديده و بنابراين فرد براي شنيدن صداهايي با فركانس باال دچار اشكال
خواهد شد.
شاخه حلزوني عصب دهليزي –حلزوني حاوي سلول هاي عصبي درجه اول حس شنوايي بوده كه با سلول هاي مويي
اندام كورتي سيناپس مي دهند .پتانسيل هاي عمل ايجاد شده در اين سلول هاي عصبي به دسته حلزوني بصل النخاع
همان طرف انتقال يافته و سپس سلول هاي عصبي درجه دوم از اين هسته به هسته زيتوني فوقاني فرستاده مي شوند.
برخي از سلول هاي عصبي درجه دوم مبادرت به تحريك سلول هاي عصبي حركتي مي كنند .اين سلول هاي عصبي
به اندام كورتي باز گشته و سلول هاي مويي را در نواحي از غشاء قاعده اي كه كمتر مرتعش شده ،مهار مي نمايند.
بنابراين تنها پتانسيل هاي عمل مربوط به نواحي از غشاء قاعده اي كه بيشترين ارتعاش را داشته اند به قشر مغز ارسال
مي گردند گروهي از فيبرهاي عصبي موجود در هسته زيتوني فوقاني با سلول هاي عصبي كه به هسته تري ژمينال
عصب پنجم و  .هم چنين هسته صورتي عصب هفتم مغزي مي روند سيناپس مي دهند .اين هسته ها به ترتيب مسئول
تنظيم فعاليت عضالت كشنده پرده صماخ و ركابي هستند .اين مسير رفلكسي سبب حفاظت پرده صماخ و بيضي در برابر
صدا هاي قوي گرديده كه قبالً به آن اشاره شد .فيبرهاي حسي درجه سوم از هسته زيتوني فوقاني به برجستگي چهار
گانه تحتاني رفته و با سلول عصبي هاي بعدي در مسير شنوايي سينايس مي دهند .سلول هاي عصبي اخير نيز به هسته
پستاني مياني تاالموس رفته و در اين هسته با سلول هاي عصبي كه به قشر شنوايي واقع در لب گيجگاهي مي روند،
سيناپس مي دهند.
فيزیولوژي تعادل
از لحاظ ساختمان و عمل گيرنده هاي مربوط به حس تعادل را در دو گروه تقسيم مي كنند :گيرنده هاي مربوط به حس
تعادل استاتيك كه در اوتريكول و ساكول دستگاه دهليزي گوش داخلي قرار داشته و گيرنده هاي مربوط به حس تعادل
ديناميك كه در كانال هاي نيم دايره قرار دارند .درداخل ديواره اوتريكول و ساكول ناحيه مشخصي موسوم به ماكوال

وجود دارد .مشابه با اندام كورتي ،ماكوال نيز حاوي تعدادي سلول مويي و حمايت كننده مي باشد .غشاء راسي سلول هاي
مويي حاوي تعدادي مژه ثابت معروف به استرئوسيليا 0است كه بين اين مژه ها يكي از همه بلندتر بوده و به آن كينوسيلوم
مي گويند .درالبه الي سلول هاي مويي ،سلول هاي حمايتي قرار دارند كه احتماالٌ در ترشح ماده اي ژالتيني موسوم به
غشاء اوتوليتي دخالت دارند .غشاء اوتوليتي در باالي سلول هاي مويي ماكوال قرار داشته و در داخل آن كريستال هايي
معروف به اوتوليت ازجنس پروتئين وكربنات كلسيم وجود دارد .غشاء اوتوليتي بر اثر نيروي جاذبه به طرف زمين حركت
مي كند .بعنوان مثال هنگامي كه سرتان را به طرف پائين خم مي كنيد ،غشاء اوتوليتي نيز به طرف پائين حركت
مي كند .از آنجا كه مژه هاي سلول هاي مويي ماكوال در داخل غشاء اوتوليتي فرورفته اند ،حركت اين غشاء موجب خم
شدن اين مژه ها مي گردد .نوك هراسترئوسيليا توسط رشته اي پروتئيني به استرئوسيلياي مجاورش متصل است .بنابراين
تمامي مژه ها هم جهت با هم خم خواهند شد .مشابه با سلول هاي مويي اندام كورتي ،اگر مژه ها به طرف مژه بلندتر يا
كينو سيلوم خم گردند .سلول مويي دپوالريزه شده و شروع به توليد پتانسيل گيرنده مي كند و بر عكس اگر در جهت
مخالف مژه بلندتر خم گردند ،سلول مويي هيپرپوالريزه شده و پيامي ارسال نخواهد شد .بخش قاعده اي سلول هايي
مويي با سلول هاي عصبي درجه اول حس تعادل سيناپس مي دهند .اكسون اين سلول ها شاخه دهليزي عصب حلزوني
را مي سازند .درصورتي كه پتانسيل گيرنده در سلول مويي به اندازه كافي قوي باشد ،پتانسيل هاي عمل در اين سلول ها
عصبي حسي توليد و به مراكز مربوط در مغز ارسال گرديده و اطالعاتي درباره وضعيت سر در فضا و يا شتاب حركت
انجام شده در اختيار مراكز مربوط به حس تعادل قرار مي گيرد.
گيرنده هاي حس تعادل ديناميك در بخش آمپول كانال هاي نيم دايره قرار دارند .درداخل هر آمپول يك ناحيه پوششي
تخصصي موسوم به تاج آمپولي حاوي سلول هاي مويي و حمايتي وجود دارد .مژه هاي سلول هاي مويي موجود در تاج
آمپولي در داخل توده اي ژالتيني موسوم به كاپوال فرورفته اند .برخالف غشاء اوتوليتي كاپوال فاقد هرگونه اوتوليت بوده
و بنابراين بر اثر نيروي جاذبه حركت نمي كند .در عوض كاپوال وضيعتي شناور داشته و بر اثر حركت مايع موجود در
كانال هاي نيم دايره حركت مي نمايد .طوريكه حركت آندولنف موجود در هر كانال نيم دايره سبب حركت كاپوالي
موجود در آن كانال شده و با مكانيسمي مشابه سلول هاي مويي ماكوال ،سلول هاي مويي كاپوال دپوالريزه و يا
هيپرپوالريزه مي گردند .هنگام شروع حركت سر در يك جهت مشخص ،بعلت اينرسي سكون ،آندولنف با سرعت آهسته
تري در داخل كانال هاي نيم دايره حركت مي كند .اين تفاوت در سرعت حركت موجب جابه جايي كاپوال در جهتي
1 Stereocilia
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مخالف حركت سر مي گردد .در ادامه سرعت حركت آندولنف و حركت سر يكي شده و تحريك كاپوال متوقف مي گردد.
اما مجدداً در خاتمه حركت سر ،بعلت وجود اينرسي حركتي آندولنف همچنان به حركت خود ادامه داده و در نتيجه كاپوال
هم جهت با حركت سر جا به جا مي گردد .بنابراين بيشترين جا به جايي كاپوال هنگام شروع و خاتمه حركت سر است.
به همين علت كاپوال بيشتر قادر به درك تغييرات سرعت حركت بوده تا تعيين خود حركت.
جسم سلولي سلول هاي عصبي حسي درجه اول كه با گيرنده هاي تعادلي موجود در ماكوال و كاپوال سينايس مي دهند
در عقده دهليزي وجود دارد .اكسون اين سلول هاي عصبي شاخه دهليزي از عصب هشتم مغزي را تشكيل داده كه به
هسته دهليزي بصل النخاع منتهي مي گردد .از اين هسته سلول هاي عصبي متعددي به نقاط مختلف سيستم عصبي
مركزي نظير نخاع ،مخچه ،قشر مخ و هسته هاي حركتي مربوط به تنظيم حركات چشم فرستاده مي شود .هسته هاي
دهليزي عالوه بر گيرنده هاي تعادلي گوش داخلي ،از گيرنده هاي وضعي سراسر بدن و همچنين از سيستم بينايي نيز
اطالعاتي را دريافت مي كنند .تعدادي سلول عصبي نيز از هسته هاي دهليزي به مخچه فرستاده مي شود .اين سلول ها
در كنترل انقباض عضالت محوري بدن مثل عضالت گردن و پشت تنه دخالت دارند .مسير هاي عصبي كه از هسته
هاي دهليزي به هسته هاي حركتي مربوط به تنظيم حركات چشم ها فرستاده مي شوند به حفظ نگاه ثابت چشم ها به
يك نقطه در هنگام حركت سر ،كمك مي كند .گروهي از سلول هاي عصبي خارج شده از هسته هاي دهليزي به هسته
شكمي خلفي تاالموس وارد شده و از تاالموس به نواحي دهليزي قشر مغز فرستاده مي شود .اين مسيرهاي عصبي
مسئول درك خود آگاه حركت مي باشند .البته به خاطر داشته باشيد كه حس تعادل بيشتر در سطح ناخودآگاه در ك مي
گردد .گاهي در صورت تحريك بيش از حد دهليز ها حاالتي نظير تهوع ،تغييرات فشار خون ،تعريق ،رنگ پريدگي و
استفراغ بروز مي كند.
دستگاه اعصاب خودکار
دستگاه اعصاب خودكار بخشي از دستگاه عصبي بوده كه مسئول حفظ ثبات محيط داخلي بدن است .معموالً مراكز
جامعيت دهنده سيستم عصبي خودكار در سطوح زير قشري مثل هيپوتاالموس و ساقه مغز قرار دارند .به همين خاطر
اعمالي كه توسط سيستم عصبي خودكار راه اندازي مي شود بصورت ناخودآگاه بوده و خارج از اراده شخص انجام مي
گيرد .بعنوان مثال هنگامي كه مي دويد بدون دخالت اراده شما قلبتان سريع تر زده ،خونرساني به عضالت پاي شما

افزايش يافته و سريع تر نفس مي كشيد .در هنگام شروع فعاليت جديد بدني همه اين تغييرات در كنار بسياري ديگر از
پاسخ هاي خودكار بدن شما توسط سيستم اعصاب خودكار انجام مي گيرد .امروزه با استفاده از روش هاي يوگا و قدرت
تمركز فكري در روش هايي موسوم به بيوفيدبك سعي مي شود تا كنترل هوشيارانه اعمال خودكار بدن مثل تنظيم فشار
خون آموزش داده شود.

سازمانبندي سيستم عصبي خودکار
مشابه با سيستم اعصاب محيطي ،سيستم عصبي خودكار نيز شامل سه بخش حسي ،مركز كنترل و بخش حركتي
مي باشد .اعصاب حسي خودكار در ارتباط با گيرنده هاي داخلي بدن هستند .بعنوان مثال در هنگام افزايش فشار خون،
گيرن ده هاي فشاري كه در ديواره عروق بزرگي مثل آئورت قرار دارند ،بر اثركشيده شدن ديواره رگ تحريك شده و
اطالعات مربوط به فشار خون را از طريق اعصاب خودكار حسي به مراكز كنترلي ارسال مي كنند .مراكز كنترل در سيستم
عصبي خودكار بيشتر در هيپوتاالموس و شاخه مغز قرار دارند .اين مراكز ورودي هايي را كه از طريق اعصاب حسي
خودكار دريافت و پردازش نموده و سپس پيام هاي حركتي الزم را به اندام هاي اجرايي نظير قلب ،عضالت صاف و يا
سلول هاي ترشحي ارسال مي كنند.
سلول هاي عصبي حركتي سيستم عصبي خودكار مسئول ارسال پتانسيل هاي عمل به اندام هاي اجرايي هستند .دو نوع
سلول عصبي حركتي در سيستم عصبي خودكار وجود داشته كه بصورت سري و بدنبال هم مرتب شده اند .همانطور كه
در شكل  0-0ديده مي شود ،جسم سلولي سلول عصبي اول در داخل بخش خاكستري مغز و يا نخاع قرار داشته و اكسون
آن از سيستم عصبي مركزي خارج و به ناحيه اي موسوم به عقده خودكار 0وارد مي شود .اين عقده محل تجمع اجسام
سلولي دومين سلول عصبي حركتي است .اكسون دومين سلول عصبي حركتي از عقده خارج شده و به اندام اجرايي
فرستاده مي شود .از لحاظ تقدم قرار گيري سلول هاي عصبي حركتي نسبت به عقده خودكار آنها را نامگذاري مي كنند.
بر اين اساس سلول عصبي اول را سلول پيش عقده اي و سلول عصبي دوم را سلول پس عقده اي مي نامند.
براساس بخش حركتي دستگاه عصبي خودكار آن را به دو گروه سمپاتيك و پاراسمپاتيك تقسيم مي كنند .در ديواره لوله
گوارش شبكه گسترده اي از اجسام سلولي و اكسون هاي مربوط به سلول هاي عصبي ،موسوم به سيستم عصبي انتريك

1 Autonomic Ganglion
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وجود دارد .بخش عمده اعصاب شركت كننده در اين سيستم را فيبرهاي سمپاتيكي و پاراسمپاتيكي تشكيل داده و به
همين خاطر اغلب سيستم عصبي انتريك را بعنوان بخشي از سيستم عصبي خودكار در نظر مي گيرند.
سيستم سمپاتيک
جسم سلولي سلول هاي عصبي پيش عقده اي سمپاتيك در شاخ جانبي اولين قطعه سينه اي( )T1تا دومين قطعه كمري
نخاع( )L2قرار گرفته است(شكل  .)2-0به همين خاطر گاهي به سيستم سمپاتيكي بخش سينه اي – كمري دستگاه
عصبي خودكار نيز مي گويند .اكسون اين سلول هاي عصبي ميلين دار بوده و از طريق ريشه هاي شكمي مربوط به
قطعات نامبرده شده از نخاع خارج مي شود .پس از خروج از نخاع اين اكسون ها از ريشه شكمي جدا و وارد يكي از عقده
هاي زنجيره سمپاتيكي مي گردند .اين گروه از عقده هاي خودكار كه با فاصله اندكي در دو طرف ستون مهره ها قرار
گرفته و همگي به يكديگر متصل هستند را زنجيره سمپاتيكي عقده هاي كنار مهره اي مي نامند .البته زنجيره سمپاتيكي
در طول قطعات گردني و خارجي نخاع نيز امتداد داشته اما فقط از قطعات  T1تا  L2نخاع ورودي دريافت مي كند .با
توجه به رنگ سفيد غالف ميلين ،مسيري كه فيبرهاي پيش عقده اي سمپاتيكي از شاخه شكمي تا زنجيره سمپاتيكي
طي مي كنند معروف به رابط سفيد 0است .فيبرهاي پيش عقده اي پس از ورود به زنجيره سمپاتيكي يكي از سه مسير
زير را دنبال مي كنند كه در شكل  61نشان داده شده اند:
الف-فيبرهاي پيش عقده اي به محض ورود با فيبرهاي پس عقده اي در همان سطح سيناپس داده و يا اينكه پس از
طي مسيري در داخل خود زنجيره به عقده هاي باالتر يا پائين تر در زنجيره رفته و با فيبرهاي پس عقده اي در سطوح
باالتر يا پائين تر از محل ورودش به داخل زنجيره سمپاتيكي سيناپس مي دهد .اكسون فيبرهاي پس عقده اي بر خالف
فيبرهاي پيش عقده اي فاقد غالف ميلين بوده و از نوع فيبرهاي  Cمي باشد .اكسون سلول هاي عصبي اخير پس از
عبور از رابط خاكستري مجدداً وارد عصب نخاعي شده و همراه با آن به اندام هاي اجرايي مربوط به خود مي رود.
ب -برخي از فيبرهاي پيش عقده اي پس از ورود به زنجيره سمپاتيكي با فيبرهاي پس عقده اي در همان سطح يا
سطوح باالتر و پائين تر سيناپس داده و سپس فيبرهاي پس عقده اي از طريق عصب سمپاتيكي مجزايي(نظير عصب
سمپاتيك قلبي) به اندام اجرايي فرستاده مي شوند.

1 White Ramus

ج -تعدادي از فيبرهاي پيش عقده اي پس از ورود به زنجيره سمپاتيكي بدون اينكه با سلول هاي عصبي ديگري سيناپس
دهند ،زنجيره را در همان سطح ،سطوح باالتر و يا پائين تر ترك نموده و اعصاب اسپالنكنيك يا احشايي را مي سازند.
اعصاب اسپالنكنيك كه حاوي اكسون فيبرهاي پيش عقده اي سمپاتيكي است وارد گروه ديگري از عقده هاي سمپاتيكي
موسوم به عقده هاي جلوي مهره اي شده و در داخل اين مهره ها با فيبرهاي پس عقده اي سيناپس مي دهد .اكسون
فيبرهاي پس عقده اي نيز به نوبه خود از عقده هاي جلوي مهره اي خارج و به اندام هاي اجرايي مي رود .عصب
اسپالنكنيك مربوط به بخش مركزي غده فوق كليوي حاوي فيبرهاي پيش عقده اي بوده كه تا رسيدن به سلول هاي
بخش مركزي غده فوق كليوي با هيچ سلول عصبي ديگري سيناپس نمي دهد .در حقيقت بخش مركزي غده فوق
كليوي نوعي عقده خودكار سمپاتيكي است كه به جاي سلول هاي عصبي پس عقده اي حاوي سلول هاي ترشحي بوده
و در پاسخ به تحريك سمپاتيكي مبادرت به ترشح هورمون مي نمايد .مهمترين هورمون هاي بخش مركزي غده فوق
كليوي عبارتند از :اپي نفرين يا آدرنالين و نوراپي نفرين .همانطور كه بعداً خواهيم ديد اين هورمون ها مسئول بروز پاسخ
هاي عمومي سيستم هاي مختلف بدن به تحريكات سمپاتيكي هستند.

شكل  :61سيستم سمپاتيك.
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دو گروه عقده سمپاتيكي وجود دارند :عقده هاي زنجيره سمپاتيكي و عقده هاي جلوي مهره اي .اكسون سلول هاي
عصبي سمپاتيكي پس از عبور از زنجيره سمپاتيكي همراه با اعصاب نخاعي ،اعصاب سمپاتيكي و يا اعصاب اسپالنكنيك
به مسير خود به سمت اندام هاي اجرايي ادامه مي دهند .معموالً اكسون هاي پس عقده اي موجود در اعصاب نخاعي و
يا سمپاتيكي به اندام هاي باالي ديافراگم عصب دهي كرده و اكسون هاي پس عقده اي كه عقده هاي جلوي مهره اي
را ترك مي كنند مسئول عصبدهي اندام هاي زير ديافراگم هستند .سه عقده جلوي مهره اي در سيستم سمپاتيك وجود
دارد :عقده سلياك ،عقده مزانتريك فوقاني و عقده مزانتريك تحتاني كه در جلوي ستون مهره ها و در نزديكي شريان
هاي بزرگ شكمي قرار گرفته اند.

سيستم پاراسمپاتيک
جسم سلولي برخي از فيبرهاي پيش عقده اي پاراسمپاتيكي در داخل هسته هاي مربوط به اعصاب سوم ،هفتم ،نهم و
دهم مغزي قرار داشته و گروهي ديگر از آنها در شاخ جانبي قطعات دوم تا چهارم خاجي نخاع وجود دارند ،به همين دليل
سيستم پاراسمپاتيكي به بخش جمجمه اي – خاجي در دستگاه اعصاب خودكار نيز معروف است .اكسون فيبرهاي پيش
عقده اي پاراسمپاتيك از طريق اعصاب مغزي نامبرده شده و يا از طريق اعصاب لگني وارد عقده هاي انتهايي گرديده و
در داخل اين عقده ها با فيبرهاي پس عقده اي سينايس مي دهد .معموالً عقده هاي انتهايي در نزديكي و يا حتي در
داخل ديواره اندام هاي اجرايي مربوطه قرار دارند .بنابراين بر خالف فيبرهاي پس عقده اي سمپاتيكي طول اكسون در
فيبرهاي پس عقده اي پاراسمپاتيكي كوتاه است .در سيستم سمپاتيكي هر فيبر پيش عقده اي با حدود بيش از  21فيبر
پس عقده اي سيناپس مي دهد در حاليكه هر فيبر پيش عقده اي پاراسمپاتيكي تنها با  4يا  5فيبر پس عقده اي ارتباط
برقرار مي كند .بنابراين درجه تعابد يا واگرايي در سيستم پاراسمپاتيكي كمتر بوده و شايد به همين دليل در مقايسه با
سيستم سمپاتيكي پاسخ هاي راه اندازي شده توسط سيستم پاراسمپاتيك موضعي تر هستند.
تقريباً  81درصد از كل فيبرهاي پيش عقده اي پاراسمپاتيكي پس از خروج از مغز در داخل عصب واگ يا همان عصب
دهم مغزي به مسير خود ادامه داده و اكثرا به عقده هاي انتهايي موجود در قفسه سينه و حفره شكمي مي روند .در حين
عبور از داخل قفسه سينه ،عصب واگ شاخه هاي پاراسمپاتيكي به قلب و مجاري هوايي ريه ها فرستاده و در داخل شكم

شاخه هاي پاراسمپاتيكي واگ به اندام هاي احشايي ديگر نظير كبد ،كيسه صفرا ،لوزالمعده ،روده كوچك و بخشي از
روده بزرگ مي روند .فيبرهاي پيش عقده اي بخش خاجي سيستم پاراسمپاتيك نيز تشكيل عصب اسپالنكنيك لگني را
داده كه با فيبرهاي پس عقده اي موجود در عقده هاي انتهايي حاضر در ديواره اندام هاي احشايي نظير كولون ،رحم،
مثانه واندام هاي توليد مثلي سيناپس مي دهند .اين فيبر هاي پس عقده اي نيز به سلول هاي عضالت صاف و غدد
ترشحي موجود در ديواره اين اندام ها عصب رساني مي كنند.
عقده هاي پاراسمپاتيكي
عقده هاي پاراسمپاتيكي بيشتر در سر ،صورت و گردن قرار داشته و ساختمان هاي واقع در همين نواحي را عصبدهي
مي نمايند(شكل .)60فيبرهاي پيش عقده اي پاراسمپاتيكي كه همراه با سومين عصب جمجمه اي از مغز خارج مي شوند،
وارد عقده اي موسوم عقده مژه اي كه در دو طرف عصب بينايي در نزديكي حدقه چشم قرار داشته مي شوند .فيبرهاي
پس عقده اي خارج شده از اين عقده عضالت صاف موجود در پلك چشم را عصبدهي مي نمايند .عقده پتريگوپاالتين
بين استخوان هاي اسفنوئيد و پاالتين واقع شده و از طريق عصب هفتم يا عصب صورتي فيبرهاي پيش عقده اي را
دريافت نموده و فيبر هاي پس عقده اي از اين عقده به مخاط بيني ،كام ،حلق و غدد اشكي فرستاده مي شوند .در نزديكي
مجاري غدد بزاقي تحت فكي ،عقده تحت فكي قرار دارد .فيبرهاي پيش عقده اي پاراسمپاتيكي از طريق عصب هفتم
مغزي به اين عقده وارد شده و فيبرهاي پس عقده اي خروجي آن به غدد بزاقي تحت فكي و زير زباني عصب رساني
مي كنند .يكي ديگر از عقده هاي پاراسمپاتيكي موسوم به عقده اوتيك 0بوده كه از طريق عصب نهم مغزي فيبرهاي
پيش عقده اي را دريافت نموده و مسئوليت عصبدهي غده بزاقي پاروتيد يا بناگوشي را برعهده دارد.

1 Otic Ganglion

منابع

119

شكل  :60سيستم پاراسمپاتيك.

توزیع سيستم اعصاب خودکار
تقريباً همه اندام ها در بدن توسط هر دو شاخه اعصاب خودكار يعني شاخه سمپاتيكي و پاراسمپاتيكي عصبدهي
مي گردند .معموالً فعاليت يكي از اين دو سيستم موجب تحريك يك پاسخ در اندام شده و فعاليت ديگري همان پاسخ
را در اندام مربوطه مهار مي كند .بعنوان مثال تحريك عصب سمپاتيك قلبي سبب افزايش تعداد ضربان قلب و قدرت
انقباضي آن گرديده در حاليكه تحريك عصب پاراسمپاتيك قلبي موجب كاهش تعداد ضربان قلب و نيروي انقباضي آن
مي شود .در داخل حفره قفسه سينه ،شكم و لگن ،اعصاب سمپاتيكي و پاراسمپاتيكي به يكديگر نزديك شده و
شبكه هاي خودكار را درست مي كنند.
معموالً براي نامگذاري اين شبكه ها از اسم اندامي كه توسط اعصاب همان شبكه عصبدهي مي گردد و يا از نام رگ
خوني كه در نزديكي شبكه وجود دارد ،استفاه مي شود .اصلي ترين شبكه در داخل قفسه سينه شبكه قلبي بوده كه در
قاعده و اطراف عروق خوني بزرگي كه از قلب خارج مي شوند قرار داشته و اعصاب خودكار قلب را تامين مي كند .شبكه
ريوي نيز محل عبور اعصاب خودكار مربوط به ريه ها بوده كه در داخل قفسه سينه قرار دارد .بزرگترين شبكه خودكار
موسوم به شبكه سلياك در داخل حفره شكمي قرار داشته و حاوي دو عقده بزرگ سمپاتيكي سلياك مي باشد .اين شبكه

مسئول عصبدهي به اندام هايي نظير كبد ،كيسه صفرا ،معده  ،طحال ،كليه ها ،بخش مركزي غده فوق كليوي ،بيضه ها
و تخمدان ها است .شبكه مزانتريك فوقاني نيز يكي ديگر از شبكه هاي خودكار داخل شكمي بوده كه محل استقرار
عقده مزانتريك فوقاني نيز مي باشد .اين شبكه به روده كوچك ،لوزالمعده ،كولون صعودي و كولون عرضي عصب رساني
نموده و شبكه مزانتريك تحتاني نيز روده بزرگ را از كولون عرضي تا راست روده عصب دهي مي نمايد .در داخل حفره
لگني شبكه هيپوگاستريك به كولون نزولي تا راست روده ،مثانه و اندام هاي توليد مثلي موجود در لگن مثل رحم عصب
رساني مي كند.
تحريك اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك معموالً سبب بروز پاسخ هاي مخالف هم در اندام هايي مي گردد كه توسط
آنها عصبدهي مي شوند .علت تفاوت در پاسخ هاي ايجاد شده به متفاوت بودن ميانجي هاي عصبي آزاد شده توسط
رشته هاي سمپاتيكي و پاراسمپاتيكي و همچنين وجود گيرنده هاي متفاوت در غشاء سلول هاي هدف باز مي گردد .فيبر
پيش عقده اي و پس عقده اي در سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك يكي از دو ميانجي عصبي استيل كولين و يا نوراپي
نفرين را در محل سيناپس آزاد مي كنند .سلول هاي عصبي هاي آزاد كننده استيل كولين را سلول هاي عصبي كولينرژيك
ناميده و سلول هاي عصبي آزاد كننده نوراپي نفرين را آدرنرژيك مي نامند .تمام فيبرهاي پيش عقده اي سمپاتيكي و
پاراسمپاتيكي و فيبرهاي عصبي پس عقده اي پاراسمپاتيك كولينرژيك هستند .در سيستم سمپاتيكي بغير از فيبرهاي
پس عقده اي مربوط به غدد عرق كه كولينرژيك بوده ،مابقي فيبرهاي پس عقده اي آدرنرژيك مي باشند .ميانجي عصبي
استيل كولين در داخل وزيكول هاي سيناپسي سلول هاي عصبي كولينرژيك ذخيره و در اثر تحريك اين سلول ها به
داخل فضاي سيناپسي آزاد مي شود .دو نوع گيرنده براي استيل كولين در غشاء سلول پس سيناپسي وجود دارد .گيرنده
هاي نيكوتيني 0در غشاء دندريت ها و جسم سلولي فيبرهاي پس عقده اي سمپاتيك و پاراسمپاتيك حضور دارد .بدنبال
اتصال استيل كولين به گيرنده هاي نيكوتيني سلول پس سيناپسي دپوالريزه شده و تحريك مي گردد .گيرنده هاي
نيكوتيني را مي توان در محل عقده هاي خودكار و صفحه انتهايي حركتي در محل عصب – عضله پيدا نمود .دومين نوع
از گيرنده هاي استيل كوليني گيرنده موسكاريني است كه در غشاء پالسمايي تمام سلول هاي هدف سيستم پاراسمپاتيك
نظير عضله صاف ،عضله قلبي و غدد ترشحي حضور دارد .عالوه بر اين سلول هاي غدد عرق كه فيبرهاي پس عقده اي
كولينرژيك سمپاتيكي دريافت مي كنند نيز در غشاء خود گيرنده موسكاريني دارند .اتصال استيل كولين به اين گيرنده ها
موجب دپوالريزه و يا هيپرپوالريزه شدن سلول پس سيناپسي گرديده و در نتيجه برخي از سلول ها تحريك شده و برخي
1 Nicotinic Receptor
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ديگر مهار مي گردند .در نهايت استيل كولين آزاد شده در ناحيه سيناپسي توسط آنزيم استيل كولين استراز تجزيه و به
سرعت از محل فضاي سيناپسي برداشته مي شود .به همين دليل طول مدت اثر استيل كولين كوتاه است.
نوراپي نفرين ،ميانجي آزاده شده از سلول هاي عصبي هاي آدرنرژيك سمپاتيكي نيز در داخل وزيكول هاي سيناپسي
ساخته و ذخيره شده و با تحريك اين سلول هاي عصبي به داخل شيار سيناپسي رها مي گردد .دو نوع گيرنده آدرنرژيكي
موسوم به گيرنده هاي آلفا آدرنرژيك) (αو گيرنده هاي بتا آدرنرژيك) (βدر غشاء سلول هاي پس سيناپسي وجود داشته
كه گيرنده هاي آلفا را به دو زير گروه  α1و  α2و گيرنده هاي بتا را به سه زير گروه  β2 ،β1و  β3تقسيم مي كنند.
معموالً تحريك گيرند هاي  α1و  β1سبب تحريك و فعال شدن سلول هاي پس سيناپسي شده در حاليكه تحريك
گيرنده هاي  α2و  β2سبب مهار سلول پس سيناپسي مي گردد .گيرنده هاي  β3تنها روي غشاء پالسمايي سلول هاي
چربي قهوه اي وجود داشته و تحريك آنها سبب افزايش شكست چربي و توليد گرما مي گردد .معموالً در سلول هاي
مختلف هر دو نوع گيرنده  αو  βوجود دارد .در چنين حالتي پاسخ بافت به تحريك سمپاتيكي بر اساس توزيع و تراكم
گيرنده ها در بافت تعيين مي شود.
گيرنده هاي آدرنرژيك عالوه بر پاسخ به نوراپي نفرين آزاد شده از انتهاي اعصاب پس عقده اي سمپاتيكي به هورمون
هاي اپي نفرين و نوراپي نفرين آزاد شده از بخش مركزي غده فوق كليوي نيز پاسخ مي دهند .هورمون اپي نفرين
محركي قوي براي هر دو نوع گيرنده آدرنرژيكي بوده ولي معموالً تمايل نوراپي نفرين جهت اتصال به گيرنده هاي α
بيشتر از اپي نفرين است.
نوراپي نفرين موجود در داخل شيار سيناپسي طي پديده اخذ مجدد توسط سلول پيش سيناپسي از محيط حذف شده و يا
اينكه توسط آنزيم هاي كاتكول– او -متيل ترانسفراز) (COMTو منوآمين اكسيداز) (MAOتجزيه گرديده و عمل
آن خاتمه مي يابد(به فصل چهارم مراجعه شود) .چون در مقايسه با استيل كولين مدت حضور نوراپي نفرين در شيار
سيناپسي بيشتر است ،پاسخ هاي سمپاتيكي طوالني مدت تر هستند.
امروزه مواد و داروهاي متعددي ساخته شده اند كه مي توانند با اتصال به گيرنده هاي موجود در سيستم عصبي سمپاتيك
يا پاراسمپاتيك ،اثرات تحريك اين سيستم ها را تقليد نموده و يا مهار كنند .به هر ماده اي كه به گيرنده متصل شده و
اثر ليگاند مربوط به آن گيرنده را تقليد كند اگونيست مي گويند .بعنوان مثال نوراپي نفرين با تحريك گيرنده
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موجود در ديواره عروق خوني مخاط بيني سبب انقباض اين عروق و كاهش ترشح موكوس مي گردد .به همين دليل
داروي فنيل افرين ،آگونيست انتخابي گيرنده هاي  1αبه كرات براي كاهش آب ريزش بيني در حاالتي نظير سرماخوردگي
و حساسيت هاي فصلي بكار مي رود .ماده اي كه پس از اتصال به گيرنده اثرات ليگاند مربوط به آن گيرنده را مهار نمايد
را آنتاگونيست آن گيرنده مي نامند .بعنوان مثال آتروپين آنتاگونيست گيرنده هاي موسكاريني بوده و استفاده از آن موجب
قطع اثرات تحريك پاراسمپاتيك در بافت هاي حاوي گيرنده موسكاريني مي گردد.
اثرات تحریک سيستم عصبي خودکار
معموالً هر دو سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك داراي مقداري فعاليت پايه در اغلب اندام هاي هدف خود مي باشند .تعادل
بين فعاليت اين دو سيستم چه در زمان فعاليت و چه در زمان استراحت ميزان فعاليت بافت يا اندام هدف مربوطه را تعيين
مي نمايد .هيپوتاالموس نقش بسيار مهمي در تنظيم تعادل بين فعاليت اين دو سيستم بر عهده دارد .البته به خاطر داشته
باشيد اندام هايي مثل غدد عرق ،عضله راست كننده مو ،طحال ،اغلب عروق خوني ،كليه ها و بخش مركزي غده فوق
كليوي فقط از بخش سمپاتيك سيستم عصبي خودكار ورودي دريافت مي كنند .بنابراين افزايش و كاهش ميزان فعاليت
سيستم سمپاتيكي به تنهايي ميزان پاسخ اين اندام ها را به سيستم عصبي خودكار تعيين مي نمايد.
فعاليت سيستم سمپاتيكي در شرايطي همچون افزايش فعاليت بدني و يا حضور استرس هاي رواني بر فعاليت سيستم
پاراسمپاتيك غلبه كرده و بدن را براي مقابله با شرايط جديد آماده مي سازد .به همين خاطر گفته مي شود كه سيستم
سمپاتيك بدن را براي شرايط« جنگ يا گريز» مهيا مي نمايد .در چنين شرايطي در اثر تحريك گسترده سيستم سمپاتيكي
عضالت شعاعي مردمك منقبض و در نتيجه مردمك چشم گشاد شده نور بيشتري به چشم وارد مي شود ،تعداد ضربان
و قدرت انقباضي قلب زياد گرديده و فشار خون افزايش مي يابد ،به دليل گشاد شدن مجاري هوايي حركت هوا به داخل
و خارج ريه ها بيشتر شده و تهويه ريوي بهتر صورت مي گيرد .عروق خوني كليه ها و دستگاه گوارش تنگ گرديده و
جريان خون اين اندام ها كاهش يافته كه منجر به كاهش توليد ادرار و هضم غذا مي شود .در مقابل با گشاد شدن عروق
خوني اندام هايي كه در طي پاسخ هاي جنگ يا گريز فعال بيشتري دارند ،نظير عضالت اسكلتي ،عضله قلبي ،كبد و
بافت چربي جريان خون اين اندام ها زياد شده و با افزايش شكست انبارهاي گليكوژن كبدي و افزايش شكست چربي
هاي ذخيره شده در بافت چربي مواد اوليه براي توليد انرژي بيشتر در دسترس سلول هاي بدن قرار مي گيرد .افزايش
آزاد سازي گلوكز توسط كبد مانع كاهش قند خون به منظور حفظ فعاليت سلول هاي مغزي شده و با توقف حركات
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اضافي و غير ضروري نظير حركات لوله گوارش و يا فعاليت ترشحي در سرتاسر لوله گوارش در مصرف انرژي صرفه
جويي مي گردد.
سيستم پاراسمپاتيكي بر خالف سيستم سمپاتيكي در زمان استراحت فعاليت بيشتري داشته و پاسخ هايي را راه اندازي
مي كند كه ذخاير انرژي بدن را بازسازي مي كنند ،تحريك سيستم پاراسمپاتيكي موجب افزايش ترشح غدد بزاقي ،غدد
اشكي ،افزاش توليد ادرار و افزايش فعاليت حركتي و ترشحي در لوله گوارش گرديده و عالوه بر اين سبب كاهش تعداد
ضربان قلب ،تنگي مجاري هوايي و تنگي قطر مردمك نيز مي گردد.
تنظيم سيستم عصبي خودکار
تحريك گيرنده هاي حسي موجود در سيستم عصبي خودكار از طريق اعصاب حسي به سيستم اعصاب مركزي انتقال
داده مي شود .سپس ين پيام هاي حسي در داخل مراكز كنترلي كه بيشتر در هيپوتاالموس و ساقه مغز قرار دارند ،بررسي
شده و از طريق سلول هاي عصبي حركتي پيش عقده اي به عقده هاي خودكار در خارج  CNSانتقال يافته و از اين
عقده ها توسط سلول هاي عصبي حركتي پس عقده اي به اندام هاي اجرايي ارسال مي شود .مراكز كنترل رفلكس هاي
خودكاري همچون ادرار كردن و يا اجابت مزاج در داخل نخاع قرار دارد .اگرچه معموالً درك آگاهانه اي از فعاليت سيستم
عصبي خودكار وجود ندارد ،اما فعاليت اين سيستم به شدت تنظيم مي شود.
هيپوتاالموس ورودي هاي حسي مختلفي از حواس چشايي و بويايي دريافت نموده و اطالعاتي دقيق درباره تغييرات
دماي بدن ،اسموالريته مايعات بدن و تغييرات غلظت بسياري از مواد موجود در خون مثل گلوكز به اين مركز عصبي
ارسال مي گردد .از سيستم ليمبيك نيز اطالعاتي درباره وضعيت رواني فرد در اختيار هيپوتاالموس قرار مي گيرد .سپس
هيپوتاالموس با جمع بندي اطالعات وارده دستورات مناسب را به مراكز خودكار واقع در ساقه مغز مثل مراكز قلبي –
عروق  ،بلع ،استفراغ و  ...و يا مراكز مربوط به رفلكس هاي ادرار كردن و يا اجابت مزاج در نخاع ارسال نموده و ميزان
فعاليت هر يك از اين سيستم ها را در مراكز مربوطه تنظيم مي كند .معموالً بخش هاي جانبي و خلفي هيپوتاالموس در
ارتباط با سيستم سمپاتيكي و بخش هاي قدامي و مياني آن در ارتباط با سيستم پاراسمپاتيكي عمل مي كند .بعنوان مثال
تحريك بخش هاي جانبي و خلفي هيپوتاالموس سبب افزايش تعداد ضربان قلب و نيروي انقباضي آن گرديده ،فشار
خون را افزايش داده ،دماي بدن را باال برده ،مردمك ها را گشاد كرده و فعاليت سيستم گوارشي را مهار مي كند.

عالوه بر اين حضور ارتباطات وسيع بين هيپوتاالموس ،سيستم ليمبيك و قشر مخ اجازه مي دهد تا افكار و احساسات بر
فعاليت سيستم عصبي خودكار تاثير بگذارند .همه شما افزايش ترشح بزاق دهان را هنگام فكر كردن به غذاي مورد عالقه
تان تجربه كرده ايد .بطور طبيعي اين پاسخ توسط سيستم پاراسمپاتيك كنترل مي گردد.

