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 بنام خدا

  سيستم هاي مختلف وجود دارد.ر عملكرد ب عصبي ودو نوع كنترل هورموني بطور كلي 

دارند. زيادي مل كنند. اين دو سيستم با يكديگر تعامل با هم عهدف از وجود اين دو سيستم اين است كه سيستم هاي ديگر به صورت هماهنگ 
  تفاوتهايي نيز دارند كه در جدول زير امده استهر دو عمل كنترلي دارند و بخش هاي مختلف را با هم هماهنگ مي كنند.گرچه 

مهمترين عملكرد سيستم عصبي، انتقال، ذخيره و پردازش اطالعات است. اين مجموع 
اعمال بواسطه توليد، هدايت و جمع بندي فعاليتهاي الكتريكي و بواسطه سنتز و رهايش 

 نوروترانسميترهاي شيميايي صورت مي گيرد.

 - سيستم عصبي1:  از نظر اناتوميك به دو بخش كلي تقسيم مي گرددسيستم عصبي 
- سيستم عصبي محيطي 2مركزي( مغز و نخاع)  

و تفسير آنهاست. هاي ورودي : مركز جامعيت بخشيدن به پيامسيستم عصبي مركزي-1

از سطوح  به تدريج كه و .يك سري اعمال انجام مي شودCNS نكته: در هر سطحي از 
 تر مي شود.گي عملكرد بيش حركت مي كنيم پيچيدكورتكسبه سمت پاييني نخاع 

مناطق پايين تر عمدتاً مسؤل پاسخ هاي خودكار و ناگهاني عضالت به محرك هاي حسي و 
مناطق باالتر مسؤول حركات عضالني پيچيده تر هستند كه توسط روند پردازش افكار در 

 مغز تنظيم مي شوند. 

 مركز جمع  است، به مراكز باالترالف) نخاع: عالوه بر اينكه محلي براي عبور پيام عصبي
رفلكس راه رفتن  و رفلكس پرش زانو . از جمله:نيز مي باشدرفلكس ها از يك سري بندي 

 اگر ارتباط مغز را با نخاع قطع كنيم يك سري اعمال رفلكسي ساده انجام مي گيرد.

برقراري ارتباط بين مناطق پايين تر(نخاع) و كورتكس . كنترل اعمال ب) ساقه مغز: 
 .................تنفس- ضربان قلب- بلعيدنحياتي و ناخوداگاه و پايه مانند 

   را بر عهده دارد جديداعمال حركتييادگيري و نيز تعادل حفظ و كنترل ج) مخچه: 

سيگنالهاي مربوط به *هنگام يادگيري حركات جديد اشتباهات زيادي رخ مي دهد كه 
صحيح حركت الگوي رتكس وكاز طرفي پيام هايي از  به مخچه ارسال مي شود. هااين خطا

 حركت انجام شده را به  پيام هايي از محيط و از طريق نخاع الگوي( كه مورد نظر است) و
 در مخچه مدار هاي نوروني، تفاوت بين اين دو الگو را محاسبه كرده و د.نمخچه مي فرست

 خطا به حداقل مي ،حركات جديدانجام دوباره در نتيجه در در صورت وجود خطا سيگنالهاي تصحيحي را به مراكز كنترل حركت ارسال مي دارد. 
رسد. 

  اين بخش ها عبارتست از : وظايف. عقده هاي قاعده اي– هيپوتاالموس – عمقي مغز: تاالموس يد)ساختمان ها

 برقرار مي كنند.  با كورتكس نخاع را،ارتباط بين قسمت هاي پايين تر مانند ساقه مغز  •
 سطح برانگيختگي كورتكس را تعيين مي كنند. •
 در كنترل سيستم هورموني شركت دارند. •
 در برنامه ريزي حركت نقش دارند.  ............................................................. •

عصبي هورموني  
بيشتر   كمتر     سرعت  
كمتر   بيشتر   مدت اثر   
ندارد   عموماٌ دارد    ترشح به خون   
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 ادراك – تفكر –حركات ارادي جهت انجام  اتدستورصدور  – درك احساسات –ه)كورتكس( بخش آگاه مغز) : پردازش نهايي اطالعات  

يكي از مهم ترين عملكردهاي دستگاه عصبي، پردازش اطالعات ورودي است به گونه اي كه پاسخ هاي حركتي و ذهني مناسب اتفاق بيفتند. بيش از 
 درصد از كل اطالعات حسي توسط مغز، نامربوط و غير مهم تلقي مي شوند. براي مثال، در حالت عادي فرد بخش هايي از بدن كه با لباسها در 99

تماس هستند و يا فشار صندلي در حين نشستن بي توجه است. همين طور، توجه شخص به ندرت به اجسام موجود در ميدان ديدش جلب مي شود 
و حتي سر و صداي دايم محيط اطراف معموالً به بخش ناخودآگاه مغز فرستاده مي شود. ولي وقتي اطالعات حسي مهم، مغز را تحريك مي كنند، 

فوراً به طور مناسب به مناطق جمع بندي كننده و مناطق حركتي مغز فرستاده مي شوند تا پاسخ هاي مورد نظر ايجاد شوند. انتقال و پردازش 
 ) دستگاه عصبي نام دارد.integrationاطالعات، عمل جمع بندي كننده (

 جفت عصب نخاعي 31 و جفت عصب مغزي12شامل : سيستم عصبي محيطي -2
 ي مي باشد.مركز سيستم عصبي ارتباط بين محيط وبرقراري كار دستگاه عصبي محيطي: 

 CNSهسته : تجمع نورون ها در .               *گانگليون: تجمع نورون ها در محيط
 

: ي عصبيانواع فيبرهاتقسيم بندي عملكردي 
الف) آوران: حسي و غيرحسي       

  :شند. مانند فيبرهاي حس درد- لمس- فشار- نورباخودآگاه مي به بخش  يحساطالعات  نتقال امسئولآوران حسي 
 و معموال فرد از ان اگاه . تجربه نمي شودخودآگاهرا به عهده دارند اما اين حس ها توسط بخش  يحساطالعات  نتقالآوران غيرحسي: ا 

  فيبرهايي كه اطالعات مربوط به كشش عضالت را به مغز منتقل ميكنند. و ياز مي روندغمانند پيامهايي كه از احشا به منيست.

 ب) وابران: حركتي و غيرحركتي

 :د. مثالً حركت دستن آگاهانه مي شوركتهاي ارادي و باعث ايجاد ح منجر به انقباض عضالت اسكلتي ووابران حركتي 
 :رشدستگاه گوادر د. مانند حركت ونمي ش موجب انقباض عضالت صاف و يا تحريك غدد ترشحي وابران غيرحركتي 

 قابل بررسي است: مقولهسيستم عصبي در سه بطور كلي عملكرد 

1- Sensory Detection(دريافت اطالعات خام از محيط توسط گيرنده هاي حسي )تشخيص اطالعات : 
2- Information Processingپردازش اطالعات : 
3- Behaviorاستدهي در شرايط مناسب  پاسخ  استفاده از اين اطالعات جهت وذخيره اطالعات و يا حركتي آنيهاي  پاسخ: شامل 

: درس  بعدي(حافظه و يادگيري)ذخيره اطالعات و پاسخ.  تاثير بر ترشح غدد–پاسخ حركتي آني: تحريك يا مهار عضله(اسكلتي، قلبي يا صاف) 
 (؟)خواندن

 اكنون به بررسي هر يك از اين كاركرد ها مي پردازيم. در ابتدا مشخصات عمومي سيستم حسي و سپس به حس هاي پيكري و....مي پردازيم.

1Sensory Detection -:  مختلفي در بدن وجود دارند كه هر يك  ي حسيگيرنده هامنظور شناسايي محركهاي حسي است. براي اين منظور
گيرنده براي تشخيص نوع خاصي از انرژي محرك طراحي شده است. نوع هر در واقع ساختمان محرك هاي مختلفي را شناسايي مي كنند. 

. گيرنده هاي حسي ممكن است يك نورون تغيير گيرنده ها بر اساس اينكه نسبت به چه نوع انرژي بيشترين حساسيت را دارند انواع مختلفي دارند
شكل يافته باشند مثل گيرند هاي نور و يا سلولهاي اپيتليالي تغيير يافته باشند مثل جوانه اي چشايي.انواع گيرنده هاي حسي شامل موارد زير مي 

 باشند:

 Mechano-Receptorsبه تغييرات مكانيكي حساس هستند. مانند: فشار، لمس : 
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 Thermo-Receptors.به درجه حرارت حساس هستند. شامل انواع سرما و گرما مي شوند : 
 Nociceptor ند. مي باشي عصبي آزاد ها انتها در واقعتخصصي نيستند.داراي ساختار : گيرنده هاي درد. اين گيرنده ها

 باعث ايجاد آسيب در بافت شود، گيرنده هاي درد را فعال مي  محركي كه*درد مي تواند از نوع مكانيكي، شيميايي، يا حرارتي باشد. يعني هر
 كند.
 Electromagnetic  Receptors حساس حستند. سلول هاي استوانه اي به وجود يا عدم وجود نور حساسند )نور(: به امواج الكترومغناطيس 

  پاسخ مي دهند.ي مختلفولي سلول هاي مخروطي به رنگ ها حساسند. يعني به طول موج ها
 Chemo-Receptorsدر دستگاه گوارشو يا در قوس آئورت گيرنده هاي موجود  ، چشايي،: گيرنده هاي شيميايي هستند. مانند: بويايي 

Sensory Coding- :(كدگذاري حسي)  كانرژي محرتبديل شامل )stimulus (حسبه نوع خاصي از ) sensation( است. كه نهايتا با فعال 
 ) ان مي شودperceptionشدن كورتكس حسي منجر به درك آگاهانه (

 از محرك را براي ما كد گذاري مي كنند:  مشخصه5تمام گيرنده هاي حسي 

1( Modality ي تواند م: نوع و كيفيت محرك را براي ما مشخص مي كند كهsubmodality .مثال درد يك موداليته است كه  نيز داشته باشد
ساب موداليته ان شامل درد خام، درد تيز و درد سوزشي، درد عمقي مي باشد. هر يك از ساب موداليته ها موجب فعال شدن نورونهايي كه مختص 

 ان حس خاص هستند مي شوند.
  انواع رنگ ها (طول موج)← سطحي و عمقي    رنگ← سرما و گرما     لمس←مانند: دما

2( Location اعمال محرك: محل 
  سمت است.م صدا از كدا←     شنواييمحرك در كدام نقطه پوست قرار دارد ←لمسمانند: در مورد 

3( Intensity: (قوي يا ضعيف)محرك شدت 
4( Timing:.چه موقع يك محرك وارد مي شود و چه موقع برداشته مي شود  
5( Affect.بعد هيجاني محرك، يك تحريك مي تواند احساس خوشايند يا ناخوشايندي را در فرد ايجاد كند : 

  مي پردازيماصطالحات در مورد گيرنده هاي حسياكنون به توضيح چند 

 Receptive field :(ميدان گيرنده) ".فضايي از محيط يا سطح بدن كه اعمال محرك در آن باعث تحريك گيرنده حسي مي شود" 
 ميدان گيرنده  مي شود.ي نوريبتابد باعث تحريك گيرنده ها به ان نقطه  كه اگر نور استفضايي از محيطميدان گيرنده يك گيرنده نوري مثال: 

  است كه اعمال محرك مكانيكي موجب فعال شدن ان گيرنده مي شود.فضايي از پوست بدنسي لميك گيرنده 
بيشتر است. يا دقت در مورد ان تحريك ) resolution) كوچكتر باشد ميزان وضوح(RF( هر چه تعداد گيرنده ها بيشتر و فضاي گيرنده

 
 Sensory Threshold(آستانه حسي): كمترين شدت محرك كه فرد مي تواند احساس كند . 

  مي تواند تغيير كند. استانه حسيتحت تاثير عوامل محيطي و رواني فرد
 
  Sensory transduction بافتهاي غير عصبي كه پايانه محيطي اولين نورون حسي را احاطه :

كرده اند به متمركز كردن و انتقال نيروي محرك به غشاء پايانه عصبي كمك مي كنند. مثال  
 مكانورسپتورها نيروي مكانيكي اعمال شده را به تغيير پتانسيل الكتريكي تبديل مي كنند.  

 

 باعث ا�جاد حس حرارت نم� شود؟  باعث ا�جاد حس حرارت نم� شود؟  نور� نور� چرا تحر�ك �ك گ�رنده چرا تحر�ك �ك گ�رندهسئوال:سئوال:
فعال شدن به ناشي از تحريك يك گيرنده خاص محيطي منجر  (ايمپالسها)اطالعاتپاسخ: اوال 
 يعني ساختمان مي باشنداختصاصي  گيرنده ها ثانيا د.شو مغز مي از قشرمحل خاصي نورونها در 

 گيرنده به گونه ايست كه فقط به يك نوع انرژي خاص حساس است.هر 



كبري1                                                                                            نوروفيزيولوژي-93دندانپزشكي  كتر ا   - د
 

4 
 

 شود؟ درك يك احساس هاي متفاوتي ازچگونه ممكن است شدتسئوال : 

 سطح گيرنده تغيير مي كند.در  هافركانس پتانسيل عمل )1
 تعداد گيرنده هايي كه به طور همزمان فعال مي شوند تغيير مي كند. )2
 
 Encoding of Sensation:سه اصل براي كدگذاري حس هاي مختلف وجود دارد : 
I. Labeled Line Principle : نشاندارخطوط اصل . 

ده خواهيم داشت. نچون يك گيرنده بوسيله يك مسير خاص به نقطه خاصي از كورتكس مي رسد، ما نيز احساس خاصي به دنبال تحريك آن گير
. مثال تحريك  هر قسمت از مسير را كه تحريك كنيم باز هم همان احساس را خواهيم داشت. (به نوعي پاسخ به سوال اول است)فوقدر شكل 

نورون حسي پيكري بوسيله گرم كردن پوست(محرك طبيعي) و يا تحريك الكتريكي ان نورون(تحريك مصنوعي) منجر به درك حس گرما خواهد 
 شد. بنابراين گيرنده حسي و ارتباطات مركزي ان تعيين كننده درك يك موداليته اختصاصي هستند. 

II. Frequency Coding(كدگذاري از طريق فركانس ها) : 
با افزايش شدت يك محرك فركانس پتانسيل عمل هايي كه توسط گيرنده توليد مي شود افزايش پيدا مي كند در نتيجه از طريق تغيير فركانس 

 مي توان شدت محرك را تشخيص داد. ( پاسخ به سوال دوم)
III. Population Coding(كدگذاري بوسيله جمعيتي از نورون ها) :. 
) recruitmentبا افزايش شدت محرك، تعداد گيرنده هايي كه همزمان فعال مي شوند افزايش مي يابد (به كارگيري  

نورون ها آستانه هاي متفاوتي دارند. با افزايش شدت محرك ابتدا گيرنده هاي با آستانه پايين را فعال مي كند و وقتي شدت محرك باال مي رود 
مي تواند نورون هاي با آستانه باال را هم تحريك كند. 

 
اگر يك سوزن را به آرامي بر روي  مثالي از كد گذاري شدت محرك:

پوست فشار دهيم تعداد كمي از گيرنده ها كه بالفاصله زير محل تماس 
  قرار دارند تحريك مي شوند كه اين گيرنده ها، بيشترين فعاليت را دارند.

اگر فشار محرك بيشتر شود، عالوه بر افزايش تعداد فركانس در نورونهاي 
فعال، تعداد نورونهاي فعال هم افزايش مي يابد. در واقع هم نورون هايي 

كه فعال هستند سيگنال هاي بيشتري مي فرستند و هم نورون هاي 
  مي گويند. Recruitmentبيشتري تحريك مي شوند. يعني مجموعه اي از نورون هاي بيشتري به طور همزمان به كار گرفته مي شوند كه به آن 

 
ك مي شود؟ سي تحري ده ح ك گيرن   چگونه ي

.   كه به انرژي يك نوع محرك خاص بيشترين حساسيت را دارد باشدمي ساختمان خاصي  دارايهر گيرنده

ساختمان گيرنده مكانيكي بايد طوري باشد كه به تغيير شكل مكانيكي حساس باشد و آن را به سيگنال عصبي تبديل به عنوان مثال 
گيرنده هاي بويايي و چشايي به يك ماده شيميايي خاص حساس هستند و ساختمان آنها به گونه اي طراحي شده كه ) يا transduction(كند.

 باعثدر اطراف گيرنده ماده شيميايي حضور به ماده شيميايي حساسند و 
 سيگنال عصبي مي شود. ايجاد

پس به طور كلي گيرنده ها انرژي محرك را به انرژي الكتريكي (سيگنال 
 بنابراين  شوند. عصبي) تبديل ميكنند،كه توسط سيستم عصبي شناسايي مي

) عمل مي كنند. Transducerانواع گيرنده ها به عنوان مبدل (

*شكل رو برو مربوط به يك گيرنده مكانيكي است و نشان مي دهد كه چگونه 
 يك تغيير مكانيكي مي شود، باعث ايجاد يك  موجبيك محرك لمسي كه
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«پاچيني» است كه ساختاري پيازي شكل دارد. ، لمسهاي يكي از انواع گيرنده  سيگنال عصبي مي شود.

  غشاء انخارج شوداكسون از ساختمان گيرنده  بدون ميلين است ولي قبل از اينكه قرار داردساختمان گيرنده كه در  انتهاي آكسوني بخشي از
 انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي (سيگنال  است كه در اينجا.گيرنده استساختمان ميلين دار شده و اولين گره رانويه معموالً در داخل خود 

  اطراف گيرنده تمام اليه هاي، فشار به گيرنده منتقل مي شود. و به اين ترتيب پوستناحيه ازبا فشردن يك  بطور مثال عصبي) تبديل مي شود.
كانال هاي كاتيوني كه به تغيير شكل حساسند باز  ←منتقل مي شود به غشاء پايانه فشار  ←مايع درون آن فشرده مي شود  ←فشرده مي شود. 

يا پتانسيل گيرنده)   .generator pot دپالريزه مي شود.(ءغشا ←كاتيون ها كه عمدتاً سديم هستند وارد انتهاي عصبي مي شوند  ←مي شود 
  ايجاد مي شود. پتانسيل عمل ←مي تواند كانال هاي وابسته به ولتاژ را نيز فعال كند آنگاه  حد آستانه باالتر برود زاگر دپالريزاسيون ا ←

 خواهد بود و هر بزرگتر*هر چه شدت محرك بيشتر باشد پتانسيل گيرنده اي كه ايجاد مي كند 
ر باشد تعداد پتانسيل عمل هايي كه ايجاد مي شود بيشتر خواهد شد. تچه پتانسيل گيرنده بيش

 محرك باخبر مي بيشتر مغز از شدت  وبنابراين فركانس توليد پتانسيل عمل افزايش پيدا مي كند
شود.  

قدرت درك تغيير در شدت محرك بستگي به شدت تحريك اوليه دارد. بعنوان مثال اضافه شدن * 
يك به  10gr را بهتر تشخيص مي دهيم تا اضافه شدن وزن  گرمي100 به يك وزنه 10grوزن 
 . يك كيلوگرميوزنه

 شدت و يا محل به گيرنده وارد مي شود، در صورتي كه  شدت ثابت يكي ديگر از خصوصيات گيرنده ها تطابق است. وقتي كه يك محرك باتطابق:
) يا سازگار شدن مي گويند. adaptationمحرك تغيير نكند پاسخ گيرنده بعد از مدتي افت مي كند كه به اين پديده تطابق (

 

 انواع گيرنده ها بر اساس نوع تطابق:

 Slowly Adapting اين نوع گيرنده ها وقتي يك محرك وارد مي شود به شدت پاسخ مي دهند و تا زماني كه محرك وجود دارد گيرنده نيز :
 به پاسخگويي خود ادامه مي دهد ولي شدت پاسخدهي كمتر شده است.

Rapidly Adapting وقتي يك محرك وارد مي شود گيرنده به شدت پاسخ مي دهد و :
چنانچه محرك با شدت ثابت اعمال شود و تغييري در آن ايجاد نشود، پاسخدهي گيرنده به 

 سرعت كاهش يافته و متوقف مي شود. 

 هستند. يعني گيرنده هايي كه در آنها تا زماني كه Non-Adapting* بعضي از گيرنده ها 
 محرك وجود دارد پاسخدهي افت نمي كند. مانند گيرنده هاي درد

- تغيير در ساختار گيرنده: ساختمان گيرنده 1*نكته: تطابق مي تواند ناشي از دو عامل باشد: 
 دچار تنظيم مجدد مي شود و باعث مي شود پاسخ گيرنده افت كند. 

- تغيير در عملكرد انتهاي عصبي: به عنوان مثال تغيير در نفوذپذيري غشاء انتهاي عصبي به 2
 دنبال تغيير در خصوصيات كانالهاي يوني 

  *در شكل روبرو چند نوع گيرنده ها بر اساس سرعت تطابق مقايسه شده اند.

صيب ما مي شد، سعي و عمل ديگر معني نداشت   گر در اولين قدم، موفقيت ن  .ا

  پايان


