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 انتقال سيگنالهاي عصبي 

 اطالعات حسي از محل گيرنده تا زماني كه كه به مراكز عصبي پردازشگر برسند دچار تغييراتي مي شوند كه در اين مبحث به برخي از انها مي پردازيم.
در رابطه حسهاي پيكري اولين نورون حسي در ريشه خلفي نخاع قرار دارد كه يك نورون تك قطبي كاذب است. دو زائده از آن خارج مي شود كه يك 
زائده به محيط و ديگري وارد سيستم عصبي مركزي مي گردد. زائده محيطي در انتهاي خود گيرنده حسي را تشكيل مي دهد كه تنها بخشي از نورون 

است كه به تحريكات محيطي و طبيعي حساس است. 
 زائده مركزي وارد نخاع مي شود و شاخه هايي مي دهد كه برخي سيناپس مي دهند و بدون سيناپس به مراكز باالتر مي روند. اگر سيناپس برقرار 

شود يك سري اتفاقات روي پيام هاي حسي رخ مي دهد. بعضي پخش برخي تضعيف و ديگري تقويت و... و سپس رله (هدايت) مي شوند تا به 
 تاالموس و نهايتا به كورتكس مي رسند. تا زماني كه پيام به كورتكس نرسد، درك آگاهانه از آن محرك حسي وجود نخواهد داشت.

  ) مي شوند.Neural pool* وقتي پيام هاي حسي از محيط به مركز منتقل مي شوند وارد مجموعه هاي نوروني (
Neural pool به مجموعه اي از نورون ها گفته مي شود كه يكسري ورودي و يك سري خروجي دارند و پردازش خاصي بر روي اطالعات رسيده :

 انجام مي دهند. مثل تاالموس، كورتكس، ماده خاكستري نخاع. 
در سطح يك نورون نيز ما جمع بندي پيامها را داريم .يعني هر يك از وروديها لزوماً منجر به خروجي بصورت پتانسيل عمل نمي شوند. هر ورودي (هر 

 IPSP (Inhibitory Post Synaptic Potential)  و يا EPSP(Excitatory Post Synaptic Potential)يك از سيناپس ها)ممكن است يك 
ايجاد مي كند كه نهايتا اثر خالص مجموع ورودي ها بستگي به جمع جبري آنها دارد. كه اگر جمع جبري آنها موجب كاهش پتانسيل استراحت غشاء 

 شد و ولتاژ به حد آستانه رسيد، پتانسيل عمل در نورون ايجاد مي شود.

را دپالريزه و يا هايپر پالريزه كنند. به اين ترتيب  ممكن است برخي از ورودي ها نهايتاً منجر به پتانسيل عمل نشوند و فقط پتانسيل غشاء سلول
 ) مي شود. inhibition و يا مهار ((Facilitation)تحريك پذيري نورون را افزايش و يا كاهش مي دهند يا به عبارتي نورون تسهيل

 از جمله تغييرات ديگر در مجموعه هاي نوروني اين است كه پيام ورودي گسترش پيام: *

پخش مي شود و تعداد خروجي پيام زياد مي شود و باعث تحريك در تعداد زيادي از 
نورونها مي شود.  مثل پيام هايي كه از عضالت مي آيند و برخي به سمت كورتكس مخ 

(براي اطالع يافتن اگاهانه) و برخي به مخچه (براي برنامه ريزي حركتي) مي روند. يا پيام 
 Divergenceدرد كه هم به كورتكس و هم به نخاع مي روند . به اين نوع گسترش پيام 

 (واگرايي) مي گويند.(شكل روبرو)
 ، يا همه (Convergence)نوع ديگر گسترش پيام، بصورت همگرايي است. در همگرايي 

پيام ها از يك مبدا مي آيند يا از چند مبدا و سپس با هم جمع و باعث تحريك نورون مي 
 در كورتكس مخچه با هم فيبر موازيشوند كه بيشتر عملكرد تقويتي دارد؛ مثالً چندين 

روي يك سلول پوركنژ اثر مي گذارند (همگرايي از يك مسير).گاهي اوقات تعدادي از بخش 
 با هم مرتبط مي شوند مثال پيام هايي از منابع مختلف بر روي نرون حركتي CNSهاي 

 نخاع وارد مي گردد.(همگرايي از چند مسير)؛

_________________________________________________ 
 انواع فيبرهاي عصبي :

 توسط فيبرهاي عصبي صورت مي گيرد. فيبر هاي عصبي بر اساس قطر و ميزان ميلين فيبرها CNSانتقال پيامهاي عصبي از گيرند هاي محيطي به 
 تقسيم بندي مي شوند:

  مقاومت بر سر راه انتقال پيام كمتر خواهد بود. ←- هر چه قطر اكسون زيادتر باشد 1
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 پيام به صورت جهشي  و با سرعت بيشتري منتقل خواهد شد. (به مبحث مربوطه از فيزيولوژي سلول ←- هرچه ضخامت ميلين غشاء بيشتر باشد 2
متر بر ثانيه و كمترين ميزان سرعت در فيبرهاي كم قطر و بدون 120مراجعه شود)  در نتيجه بيشترين ميزان سرعت در فيبرهاي ميلين دار و قطور 

  متر بر ثانيه مي باشد.(جدول زير)0.5ميلين 
 و فيبرهاي B   ، فيبرهاي نوع α, β, γ, δ ) زير گروه دارد: 4  ( كه خود  :Aبر اساس يك نوع نامگذاري عمومي فيبرهاي به سه دسته كلي ميلين دار

 مي باشند كه با تقسيم (I,II,III,IV) گروه 4 تقسيم مي شوند. همچنين بر اساس عملكرد حسي هم تقسيم بندي مي شوند كه شامل Cبدون ميلين 
  (هم پوشاني) دارد.overlapبندي عمومي

Aα ← قطورترين و سريعترين فيبرها هستند كه اطالعات را از عضالت، تاندون هاي عضالت و نيروي كشش عضالت منتقل مي كنند. عملكرد 
 حركتي اين فيبرها از نخاع به فيبرهاي عضالني مي باشد.

Aβ ← ،جز سريعترين فيبرها هستند كه عملكرد حسي آنها، انتقال لمس دقيق vibration.و تماس مي باشد  
Aγ ←.عصب دهي  فيبرهاي داخل دوكي در عضالس اسكلتي را بر عهده دارند  

 انتقال احساسات مبهم از قبيل قلقلك، حس هاي جنسي، گرما، سرما، خارش و... (عملكرد حسي). عملكرد حركتي اين فيبرها ← Cفيبرهاي 
 سمپاتيكي مي باشد.

 به جدول انتهاي جزوه مراجعه كنيد.

-------------------------------------------------------------------------------------پردازش 

 somatosensory processحواس سوماتيك                                                                                                                     

 اطالعاتي را در رابطه با اشياء موجود در محيط اطرافمان را از طريق لمس (گيرنده هاي پوست) و موقعيت اجزاء بدن و حركات ان را somaticحواس 
  گروه تقسيم مي شوند:3( بواسطه گيرند هاي موجود در ماهيچه و مفاصل) فراهم مي كنند. گيرنده هاي حس سوماتيك به 

1. Mechanoreceptor كه در نتيجه تحريك گيرنده ها در پوست فعال مي شوند و دو حس :Tactile (المسه) و Position (موقعيت) را منتقل 
 مي كنند. حس موقعيت خود بر دو نوع است:

a( Static .وضعيت اندام ها را در حالت سكون و ايستا مخابره مي كند. ناشي از اعمال نيروهاي ايستا مثل جاذبه بر مفاصل، عضالت و تاندون هاست : 

b( Dynamic اطالعات حسي در هنگام حركت، مثال اطالعات را از پا ها در هنگام راه رفتن مخابره مي كند. كه براي مثال كشيدگي در كدام اندام :
بيشتر است يا كدام پا جلوتر يا عقب تر است. ناشي از تغييرات ديناميك در نيروهاي وارد شده بر مفاصل، عضالت و تاندون ها در حال حركت است. در 

 معاينه باليني از بيمار خواسته مي شود كه (در حليكه چشمها بسته اند) انگشتانش يكديگر را لمس كنند.

2. Thermoreceptor.شامل گيرنده هاي حرارتي سرما و گرما هستند : 

3. Nociceptor گيرند هاي درد كه فعال شدن انها ناشي از اعمال نيروهاي اسيب زننده به بافتهاي سطحي يا عمقي و يا ناشي از التهاب بافتي مي .
 باشد. 

 *نحوه ديگر تقسيم بندي كلي انواع گيرنده هاي حسي به شرح زير است:
I. Exteroreceptor:گيرنده هايي كه اطالعات را از خارج (محيط اطراف يا سطح بدن) دريافت مي كنند كه به دو دسته تقسيم مي شوند : 

i. اختصاصي: مثل شنوايي، بينايي و بويايي 

ii. اگر از سطح پوست باشد به آن سطحي مي گويند مانند درد، دما و لمس 

II. Properioceptor (خودگير): در مفاصل و عضالت وجود دارد و مي توان آن راPosition ناميد. ناشي از اعمال نيرو بر وي عضالت ، مفاصل و 
تاندونها مي باشد. اطالعات بدست امده همرا با انچه كه از سيستم وستيبوالر تامين مي شود، جهت حفظ تعادل و موقعيت بدن در هنگام حركت 

 ضروري است.

III. Interoceptor.كه با عملكرد آنها، درد در ناحيه احشاي داخلي را احساس مي كنيم : 
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 شناسايي و انتقال انواع حس هاي سوماتيك

 گيرنده هاي حس لمس : 

Tactile Stimuli يا محركهاي تماسي (ناشي از نيروي حاصل از تماس فيزيكي يك شي خارجي با پوست مي باشد) حس لمس ، فشار و ارتعاش را 
 ايجاد مي كنند. كه همگي از يك جنس و يا كيفيت اند و تفاوت آنها در شدت و يا فركانس تحريك مي باشد.

در معاينات باليني اوليه حس لمس ، اغلب از تست حس ارتعاش با استفاده از يك دياپازون بر روي استخوان(مثال قوزك پا) استفاده مي كنند.  
  ها را تحريك مي كنند. (رسپتورهاي سطحي براي لمس و رسپتورهاي عمقي براي فشار مي باشد)Mechanoreceptorتمام اين محركهاي حسي 

بخشهاي مختلف پوست از نظر نوع گيرنده هاي سطحي با هم متفاوتند.و شامل پوست مودار(تمام بدن به غير از كف پاها و دستها و لبها) و پوست 
 بدون مو(كف پاها و دستها و لبها) مي باشد.

 گيرنده هاي حس لمس شامل انتهاي محيطي اولين نورون حسي به انضمام بافتهاي اطرافشان هستند كه در پروسه ترانسداكشن دخالت مي كنند.
  شامل: 

 گيرنده هاي سطحي: •

 Bare)، پايانه هاي عصبي آزاد Meissner corpuscle- در پوست بدون مو: مايسنر 

N. ending) و Merkel disk 

 Hair receptor ,  Bare N. ending,  Merkel disk- در پوست مودار: 

 گيرنده هاي عمقي: •

-Ruffini Corpuscle : .در پوست چين خورده روي مفاصل ديده مي شود  
 -Pacinian corpuscles 

 
*Bare N. Ending پايانه هاي عصبي كه اطراف انها ساختار تخصص يافته اي :

 وجود ندارد و براي انتقال حس درد و درجه حرارت بكار مي روند.
 

ياد اوري : حساسيت گيرنده هاي مختلف به يك محرك اختصاصي بوسيله محل 
 گيرنده و نيز بافتهاي غير عصبي احاطه كننده پايانه محيطي اولين نورون حسي تعيين مي شود.

*مكانورسپتورها همه به لمس حساسند ولي مركل و مايسنر به لمس سطحي حساس ترند. چون در سطح قرار دارند يعني با لمس ضعيف تحريك مي 
 شوند. بنابراين «شناسايي طرح سطوح به عهده رسپتورهاي سطحي است»

 در عمق قرار دارد. رافيني و مركل جزء گيرنده Ruffiniتا زماني كه شي در دست ما هست اين گيرنده فعال مي شود با اين تفاوت نسبت به مركل كه، 
  هستندslowly adaptingهاي 

 نكته: ميدان گيرنده در گيرنده هاي سطحي كوچك است. در گيرنده هاي عمقي، ميدان گيرنده بزرگتر است .
بزرگ بودن ميدان گيرنده در رسپتورهاي عمقي سبب مي شود تا هر نقطه (حتي با فواصل زياد) از ميدان را تحريك كنيم فقط يك گيرنده عمقي 

ماني كه يك شي را بر ميداريم در ابتداگيرنده هاي مايسنر تحريك مي شوند و با لمس شي پيام هايي به مغز مي فرستند. در اين زمان تحريك شود.  ز
گيرنده هاي پاچيني هم تحريك مي شوند. چون شي را در ابتدا با يك نيرو و قدرت بر ميداريم ولي به شرط تغيير نكردن فشار محرك، اين گيرنده، 

  فعال شدند. Rapidly Adaptingبالفاصله غيرفعال مي شود. تا اينجا دو گيرنده 
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 شكل Ruffiniسپس تا زماني كه شي در دست ما قرار دارد گيرنده مركل تحريك مي شود و در رابطه با وجود شي پيام به مغز مي فرستد. گيرنده 
 شي را شناسايي مي كند و تغيير شكل دست (بواسطه كشيدگي عضالت و تغيير زاويه مفاصل) اين گيرنده ها را تحريك مي كند.

 

 انتقال اطالعات حسي- پيكري در سيستم عصبي مركزي
دو مسير اصلي انتقال اطالعات حسي- پيكري (منظور همان ايمپالسهايي است كه بدنبال تحريك گيرنده هاي حسي در محيط ايجاد شده اند) به سيستم 

 عصبي مركزي را بر عهده دارند:
 )1 (شكل Dorsal Column – Medial Lemniscus System   نوار مياني:–- مسير ستون خلفي 1

 از ويژگي هاي اين سيستم مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 - معموالً حس هايي كه در اين مسير منتقل مي شوند دقيق تر اند.

) هستند. يعني سريعاً مي توان تشخيص داد كه يك گيرنده خاص در چه نقطه اي از بدن localization- داراي درجه بااليي از محل يابي محرك (
 تحريك شده است.

- درجه شدت محرك را به صورت دقيق منتقل مي كنند. يعني مي توان بين شدت محرك ها تمايز قايل شد. ( مي توان تشخيص داد كدام محرك قوي 
 تر و كدام ضعيف تر است). 

 انواع حس هايي كه توسط اين مسير منتقل مي شوند عبارتند از:
 ) حسهاي فازيك، مثل ارتعاشPressure Sense)، حس فشار( Position Sense)، حس موقعيت (Precise touch-لمس دقيق (

 
 )Anterolateral System ( جانبي–- مسير قدامي 2

 سرعت هدايت پيام كمتر، محل يابي ضعيف تر و تميز درجات شدت محرك بخوبي صورت نمي گيرد.
 انواع حس هايي كه توسط اين مسير منتقل مي شوند:

 (كه گيرنده ان پايانه هاي عصبي ازاد بوده و در اين crude touch)، لمس مبهم يا خام Thermal Sensation) ،حسهاي حرارتي( Pain- درد (
) كه جزء حسهاي مبهم و ابتدايي Tickle & itch sensationنوع لمس نمي توان محل دقيق تحريك را تشخيص داد)، حس قلقلك و خارش(

 هستند و حسهاي جنسي.
 

  انتقال پيام در سيستم اول بيشتر از سيستم دوم است.دقت و سرعتپس تفاوت كلي اين دو سيستم: 
 

  نوار مياني:–آناتومي مسير انتقال در سيستم ستون خلفي 
 ) كه حاوي جسم سلولي نورون درجه اول حسي است نشان داده شده است.DRG) Dorsal Root Ganglionدر شكل يك 

*نورون درجه اول حسي، اولين نورون حسي است كه در انتهاي زائده محيطي ان گيرنده حسي قرار دارد. اين نورون يك نورون دوقطبي كاذب محسوب 
 دو زائده خارج مي شود، يك زائده آن به محيط رفته (زائده محيطي) و در انتهاي خود در بافتهايي مثل پوست، عضله، DRGمي شود. از نورونهاي 

تاندون يا مفصل شاخه شاخه شده و در اطراف هر كدام از اين شاخه ها يك گيرنده ايجاد مي شود. كه اين گيرنده ها مي توانند مايسنر، پاچيني، مركل 
 و.... باشند.

) تبديل مي generator potential*گيرنده محيطي انرژي محرك را كه در سطح گيرنده اعمال مي شود دريافت مي كند و به پتانسيل گيرنده (
 توسط زائده DRG هدايت مي شود و پس از عبور از DRGكند. اگر اين پتانسيل گيرنده به حد آستانه برسد، به پتانسيل عمل تبديل شده و به سمت 

مركزي به نخاع منتقل مي شود. اين زائده وارد شاخ خلفي ماده خاكستري نخاع مي شود. پس از ورود اين زائده به شاخ خلفي نخاع، مي تواند شاخه هايي 
 فرعي از آن خارج شده كه اين شاخه بواسطه اينترنورون ها در مدارهاي نخاعي شركت مي كنند. 

 اما زائده اصلي نورون درجه اول حسي وارد ماده سفيد در ستون خلفي نخاع مي شود و به سمت بصل النخاع باال مي رود.
) ستون خلفي نخاع و فيبرهايي كه از نواحي بااليي بدن ( نيمه فوقاني medفيبرهايي كه از نواحي پايين بدن (نيمه تحتاني بدن) مي آيند در مركز (

) ستون خلفي نخاع قرار مي گيرند و به سمت بصل النخاع مي روند. latبدن) مي آيند در اطراف يا كنار (
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به وضعيتي كه در آن مشخص است هر فيبر از كدام نقطه بدن وارد ستون خلفي نخاع شده است، توپوگرافي مي گويند. اين نحوه قرارگيري نورون ها در 
) gracileستون خلفي ( توپوگرافي) در كل مسير حفظ مي شود. اين نورونها با رسيدن به بصل النخاع با نورونهاي موجود در دو هسته به نام گراسيليس(

 ) سيناپس مي كنند. cuneatusو كونئاتوس (
فيبرهايي كه معموالً از اندام تحتاني مي آيند در هسته گراسيليس و فيبرهايي كه از اندام فوقاني مي آيند در هسته كونئاتوس سيناپس مي كنند. پس از 

 به crossسيناپس در اين دو هسته، آكسون نورون هايي كه از اين هسته ها خارج مي شوند(آكسون نورون درجه دوم) از خط وسط عبور كرده پس از 
 مي گويند. پس Medial Leminiscusتاالموس مي رود. اين مسير كه توسط آكسون نورون هاي كونئاتوس و گراسيليس ايجاد مي شود را 

Medial Leminiscus از اكسون نورونهايي تشكيل شده كه از بصل النخاع به تاالموس مي روند. در تاالموس اكسون نورون هاي درجه دوم با 
) VPMوVPLنورون هاي درجه سوم سيناپس مي كنند. هسته هاي حاوي جسم سلولي نورونهاي درجه سوم، هسته هاي قاعده اي- شكمي تاالموس (

 هستند.
        
 - اناتومي مسير ستون خلفي- لمنيسكوس مياني1شكل 
 تاالموس حس هاي مربوط به سر و صورت و VPMهسته 
VPL .حسهاي مربوط به تنه و اندام ها را دريافت مي كند 

آكسون نورون درجه سوم از تاالموس خارج و به سمت 
Cortex حركت مي كند و نهايتاً با نورونهاي قشر حسي – 

پيكري اوليه سيناپس و انها را تحريك مي كنند (اين ناحيه 
  قرار دارد).Parietal لوب postcentral gyrusدر
 

نكته مهم: حس هايي كه از سر و  صورت مي آيند نيز 
مسيري مشابه قبل را طي مي كنند اما به جاي ورود به 

DRG به Trigeminal Ganglion وارد مي شوند و 
نورون درجه دوم در هسته اصلي عصب سه قلو قرار دارد. 

 Trigeminalآكسون خارج شده از اين هسته تحت عنوان 
Leminiscus به هسته VPM.تاالموس مي رسد  

 
نكته: فيبرهاي عصبي مربوط به سيستم ستون خلفي در 

) در نخاع Ipsilateralهمان طرفي كه وارد نخاع شده اند(
 كرده و به crossصعود مي كنند و در سطح بصل النخاع 

 سمت مخالف مي روند.
بنابراين اگر اسيب وارده به نخاع محدود به يك نيمه باشد، 

 در همان نيمه از بين مي touch و positionحس هاي 
 crossرود چون فيبرهاي مربوطه به انتقال اين حسها هنوز 

 نكرده اند و به سمت مقابل نرفته اند.(سندروم براون اسكوارد)
 

  جانبي:–* آناتومي سيستم قدامي 
  بررسي ميكنيم.2 بخش تقسيم مي شوند. در ابتدا كليات اين مسير را با توجه به شكل 3 مقصد دارند و بر اين اساس به 3فيبرهاي اين مسير 

فرض كنيم انگشت دست با يك جسم داغ يا در اثر ضربه تحريك شده است. در نتيجه گيرنده هاي حرارتي يا گيرنده هاي درد تحريك شده اند و قرار 
 مي رساند، يعني باز هم نورون درجه اول در گانليون ريشه خلفي نخاع DRGاست حس درد يا گرما به مركز منتقل شود. نورون تحريك شده پيام را به 
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 وارد شاخ خلفي ماده خاكستري نخاع شده و در آنجا چند شاخه مي شود. تعدادي از اين شاخه ها، شاخه هاي فرعي هستند DRGقرار دارد. زائده مركزي 
كه در رفلكس ها شركت مي كنند. اما شاخه اصلي با نورن درجه دوم 

 crossسيناپس كرده و تحت عنوان اكسون نورون درجه دوم و پس از 
 جانبي نخاع مي –به سمت مقابل نخاع رفته و وارد ماده سفيد قدامي 

شود و به مسير خود ادامه مي هد تا به تاالموس برسد. سپس با نورون 
درجه سوم سيناپس و از آنجا اكسون نرون درجه سوم به سمت كورتكس 

  پيكري  ختم مي شود.–حركت كرده و نهايتا به قشر حسي 
 

 3 ، بر اساس محل ختم فيبرها به Antrolateralفيبرهاي مسير 
 دسته تقسيم مي شوند:

I. ) اسپينوتاالميكSpinothalamic ( 
II.  اسپينورتيكوالر(Spinoreticular)  
III.  اسپينومزانسفاليك(Spinomesencephalic) 

 
:Spinothalamic از طناب نخاعي شروع شده و به هسته VPL 

 تاالموس ختم مي شود. 
فعاليت نورونهاي اين مسير باعث درك آگاهانه نسبت به درد و محل آن 

 مي شود.
Spinoreticular از :Spinal cord شروع شده و به هسته هاي 

تشكيالت مشبك بصل النخاع ختم مي شوند. فعال شدن اين مسير در 
پاسخ هاي غيراختصاصي به درد دخالت دارد. ( مثال در برانگيختگي كل 

cortex(.نقش دارند  
* در ساقه مغز (بصل النخاع، پل مغزي و مغز مياني) مجموعه اي از 

نورون ها هستند كه ارتباطات وسيع و گسترده اي با يكديگر دارند. به 
 يا تشكيالت مشبك مي گويند. اين تشكيالت توسط ورودي هاي حسي مختلف تحريك شده و اطالعات خود Reticular formationاين ساختار 

  منتقل مي كنند.cortexرا به صورت گسترده و غير اختصاصي به بخش هاي مختلف 
Spinomesencephalic از :spinal cord شروع شده و به Midbrain ختم مي شوند. نقش آن فعال كردن سيستم هاي نزولي دخيل در مهار 

 سيگنال هاي درد در سطح نخاع مي باشد.
  و تمايز درجات مختلف شدت تحريك ضعيف است.Localization كم است. بعالوه  Antrolateralسرعت هدايت در فيبرهاي مسير

 
  دسته تقسيم مي شوند:2* از نظر عملكرد هسته هاي تاالموس به 

: هسته هايي هستند كه اطالعات مربوط به حس خاصي را از تاالموس منتقل مي كنند. يعني اين هسته ها، پيام هاي هسته هاي اختصاصي .1
 را از سر و صورت يا somatosensory اطالعات  VPM,VPL منتقل مي كنند. مثالً cortexحسي خاصي را دريافت كرده و به مبداء خاصي در 

  پيكري مي فرستند.– حسي cortexتنه دريافت كرده و به 
 17 است كه در بينايي نقش دارد. اين هسته ها اطالعات مربوط به فوتورسپتورها را دريافت مي كند و به ناحيه LGNمثال ديگر هسته هاي اختصاصي، 

  كورتكس اكسيپيتال منتقل مي كنند( كورتكس اكسيپيتال منطقه حسي اوليه براي حس بينايي است.)18و 
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 جز Intralaminar شكل در تاالموس ايجاد مي كنند. هسته هاي λشامل چندين هسته هستند. كه يك تيغه هسته هاي غير اختصاصي :  .2
 اين دسته هستند.  

اين هسته ها دريافت كننده انواع پيامهاي حسي بطور 
غيراختصاصي هستند و به صورت غيراختصاصي نيز 

 منتقل مي كنند. cortexاطالعات را به تمامي نواحي 
 در cortexعمل اين هسته ها برانگيخته كردن كل 

 پاسخ به وروديهاي حسي است.
 
 

: تاالموس و نواحي مختلف كورتكس حسي-3شكل 
 پيكري

 
 

Somatosensensory Cortex: 
 ناحيه تقسيم كرده 52 را به cortexنواحي برودمن: جراحي به نام برودمن، براساس تجربيات بدست آمده از بررسي بيماران خود درحين عمل جراحي، 

 )4است. به همين دليل به آنها نواحي برودمن مي گويند. (شكل 
  دسته تقسيم مي شوند:3بر اساس اين تقسيم بندي بخش هاي مختلف كورتكس از نظر عملكردي به 

  و حس هاي بينايي و شنواييS I, IIحسي : مثل  .1
 حركتي : مثل نواحي موتور در لوب فرونتال .2

) اطالعات حسي از منابع مختلف و Integrateارتباطي : نقش اين نواحي جمع بندي(
ارسال خروجي پردازش شده و جامع به نواحي حركتي جهت تهيه نقشه هاي حركتي و 

 انجام مناسب حركات مي باشد.
 

 پيكري – دقيقاً در پشت شيار مركزي قرار دارند و جزء قشر حسي 3-2-1نواحي 
 هستند.
 نواحي بينايي هستند. يعني اطالعات بينايي در اين نواحي پردازش مي 18-17نواحي 
 شوند.

  نواحي حركتي اوليه هستند8-6-4 نواحي شنوايي هستند. نواحي 42-41نواحي 
  نواحي ارتباطي حسي- پيكري هستند.7 و5نواحي 
  برودمن را ناحيه حسي- پيكري اوليه مي نامند، زيرا آكسون نورون هايي كه از تاالموس خارج مي شوند مستقيماً به اين ناحيه مي آيند.3-2-1نواحي 

 مي روند كه در پايين و عقب ناحيه Somatosensory II به ناحيه Somatosensory Iاطالعات حسي پس از پردازش در ناحيه 
Somatosensory I .قرار دارد  

 پيكري يك نقشه از كل – اشغال مي كند. يعني كورتكس حسي Cortex در ناحيه حسي- پيكري هر قسمت از بدن ما، يك ناحيه خاص را بر روي 
 مناطق بدن را دارد.

مثالً اطالعاتي كه از پاها به سمت قشر حسي پيكري مي آيد در عمق فرورفتگي بين دو كورتكس قرار دارد. سپس در باالتر از اين ناحيه تنه، دست ها، 
 سر و صورت و حلق را روي نقشه مشاهده مي كنيم.
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اندازه نواحي مختلف اين نقشه كه در ناحيه حسي پيكري وجود دارد متناسب با اندازه واقعي نواحي مختلف بدن نيست. به عنوان مثال تنه به نسبت اندازه 
واقعي كه دارد، وسعت بسيار كمي را در قشر به خود اختصاص داده است. اما نقشه نوك انگشت سبابه تقريباً همان وسعتي را دارد كه تنه اشغال كرده 

 است. چرا؟ 
پاسخ در تعداد گيرنده هاي موجود در مناطق مختلف است. تراكم گيرنده ها در برخي نواحي (نوك انگشتان و لب ها) بيشتر است. پس اطالعات بيشتري 

  پردازش اين اطالعات را بر عهده دارند.cortexاز اين نقاط به كورتكس مي رسد و در نتيجه نورونهاي بيشتري را بر روي 
نكته: هر چه از نواحي ديستال بدن به سمت پروگزيمال تنه حركت كنيم تراكم گيرنده هاي حسي كاهش يافته و در نتيجه هم اندازه ميدان گيرنده 

 افزايش مي يابد و هم دقت ادراك حسي كم مي شود.
در قسمت هايي از بدن كه استفاده بيشتري جهت شناسايي محيط از 

آنها مي شود دقت بيشتري نيز احتياج است. در نتيجه تعداد گيرنده ها 
بيشتر و در نتيجه وسعت بيشتري را بر روي نقشه كورتكس اشغال مي 

 كنند.
بر اساس وسعتي كه كه هر نقطه از بدن بر روي كورتكس حسي 
اشغال كرده است، بطور شماتيك آدمكي را طراحي كرده اند كه 
هومونكولوس ناميده مي شود. اين آدمك نشان مي دهد كه چه 

 وسعت بيشتري را اشغال مي cortexقسمت هايي از بدن بر روي 
كند. هومونكولوسي كه مربوط به كورتكس حسي است را 

هومونكولوس حسي مي نامند. البته در مورد قشر حركتي نيز 
 هومونكولوس حركتي داريم.       

با پيشرفت تكنولوژي و روشهاي عكسبرداري از مغز مشخص شد كه 
 نقشه توضيح داده شده بسيار پيچيده تر مي باشد. 

 
: نقشه سوماتوتوپيك برروي ناحيه حسي-پيكري اوليه و 5شكل -

 هومونكلوس حسي
 
  به نقشه حسي بدن بر رويcortex حسي پيكري، نقشه سوماتوتوپيك Somatotopics.مي گويند  

 
 )Layers of Somatosensory Cortex پيكري (–اليه هاي قشر حسي 

  اليه به ترتيب زيراست:           6-نئوكورتكس شامل 
I. ) اليه مولكوليMolecular Layer:( 

  را برقرار مي كنند. cortexتعداد نورونهاي بسيار كم است و شامل فيبرهايي هستند كه ارتباط بين قسمت هاي مختلف 
II. اليه گرانولي خارجي (Ext. Granular Cell Layer): 

 را برقرار مي كنند. بعالوه نورون هاي ستاره اي كه در اين ناحيه قرار دارند cortexعمدتاً فيبرهايي اند كه ارتباط بين قسمت هاي مختلف 
 را به يكديگر مرتبط مي كنند. دريافت كننده تحريكات غيراختصاصي اند كه در تحريك پذيري كل كورتكس cortexآكسونشان نواحي مختلف 

 نقش دارند. 
III.اليه پيراميدال خارجي (Ext. Pyramidal Cell Layer) : 

نورونهاي هرمي كوچك اين اليه عمدتاً منشاء فيبرهايي هستند كه ارتباط بين قسمت هاي مختلف كورتكس بين دو نيمكره را برقرار مي كنند. 
 اكسون نورونهاي اين اليه از جسم پينه اي عبور مي كنند.

IV.اليه گرانوالر داخلي(Int. Granular Cell Layer) : 
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 مي 4 مي رسند، ابتدا وارد اليه cortexاين اليه حاوي نورونهاي ستاره اي دريافت كننده اطالعات از مناطق زيرين است. اطالعات حسي كه به 
  بيشتر است.4 پيكري اوليه (كورتكس حسي) ضخامت اليه –شوند، پس در كورتكس بينايي، شنوايي و قشر حسي 

V.اليه پيراميدال داخلي (Int. Pyramidal Cell Layer) : 
نورونهاي هرمي بزرگ اين اليه منشاء فيبرهاي كورتيكواسپينال هستند. همچنين برخي از انها ارتباط بين كورتكس با ساقه مغز، استرياتوم را برقرار 

  در كورتكس حركتي بيشتر است. (مثل نواحي حركتي در بخش هاي عقبي كورتكس فرونتال)5مي كنند. ضخامت اليه 
VI. اليه چند شكلي(Polymorphic Layer): 

 داراي انواع نورونهاي دوكي، هرمي و گرانولي هست. و منشاء فيبر هاي كورتيكوتاالميك هستند.
 6 عمدتاً به مسافت هاي طوالني تري (نخاع) مي رود و خروجي اليه 5 را تشكيل مي دهند. با اين تفاوت كه خروجي اليه cortex خروجي 6 و5اليه 

به مسافت هاي كوتاه تري ( مثال عقده هاي قاعده اي يا تاالموس) مي رود. در نهايت اين دو اليه ارتباط بين كورتكس و ساختمانهاي زيرين را برقرار 
  برخي فيبرها به تاالموس مي روند و تحريك پذيري هسته هاي تاالموسي را در پاسخ به ورودي هاي حسي تعيين مي كنند.6مي كنند. از اليه 

  يا كورتكس جديد است. يعني بخش اعظم كورتكس در موجودات تكامل يافته مثل انسان. Neocortex اليه ذكر شده مربوط به 6
 درصد) كه از نظر تكاملي قديمي تر مي باشند نيز تعداد اليه ها كمتر مي باشد. 10در برخي از مناطق كورتكس مغز پستانداران از جمله انسان (حدوداً 

  اليه)3)(archicortex اليه) و اركي كورتكسpaleocortex )(4-5)مثل پالئوكورتكس(
 

 پردازش ستوني در كورتكس
 اليه) مرتب شده است. هر ستون به 6 ميليمتر ومتشكل از 0.5 تا 0.3از نظر نحوه پردازش اطالعات، كورتكس بصورت واحدهاي ستوني (با قطر تقريبي 

عنوان يك واحد پردازشگر براي يك نوع خاص محرك حسي عمل مي كند. پس در هر ستون پردازش هاي خاصي صورت مي گيرد. يعني ابتدا ورودي 
 مي رسد و سپس پيام به اليه هاي باال يا پايين در ستون مربوطه فرستاده مي شود. ارتباط بين ستونهاي مجاور نيز در تجزيه و تحليل پيامهاي 4به اليه 

رسيده نقش دارد. به تدريج كه از سمت نواحي اوليه حسي به سمت نواحي ثانويه حسي مي رويم ستونهايي با پردازش پيچيده تر مي بينيم. مثالً ممكن 
است در قسمت هاي اوليه فقط كيفيت حس مشخص شود اما وقتي از شيار مركزي به سمت عقب برويم عالوه بر كيفيت حس، پردازش هاي ديگر نيز 

 بر روي حس صورت مي گيرد. پس هر چه از قسمت نزديك به شيار مركزي دورتر بشويم، پردازش پيچيده تر مي شود.
  پيكري اوليه:–*كورتكس حسي 

 3a  ، 3b ،2  ، 1: شامل   ناحيه دارد4
  اطالعات را معموالً از پوست دريافت مي كنند. در تشخيص بافت، دما و طرح اشياء لمس شده نقش دارند.3b و 1نواحي 
 سروكار دارند. در نتيجه properioceptive معموالً اطالعات را از ماهيچه ها و مفاصل دريافت مي كنند. پس بيشتر با حس هاي 3a   و2نواحي 

 ) اشيا نقش دارند.shapeدر تعيين شكل(
 ، نواحي مجاور در لوب پاريتال، نواحي حركتي كورتكس و هسته هاي ساب كورتيكال، ساقه مغز و نخاع SII به نواحي مختلف مغز مانند SIخروجي هاي 
 خواهد بود.  

  پيكري ثانويه:–كورتكس حسي 
 قرار دارد مي رود. طرفي شيار فوقاني و درحاشيه) كه در پايين و عقب آن S II پيكري ثانويه (– پيكري اوليه به ناحيه حسي –اطالعات از ناحيه حسي 

 ميدهد كه بنوبه خود هيپوكامپ و نيز ورودي اينسوالر كورتكس  عالوه بر كورتكس حركتي و نواحي ارتباطي كورتكس به پيكري ثانويه –ناحيه حسي 
 Tactile پيكري ثانويه) در –آميگدال را تحت تاثير قرار مي دهد. اين نواحي در يادگيري و حافظه لمسي نقش دارد. در نتيجه اين ناحيه (حسي 

Learning)دخالت مي كند. از انجا كه ميدان گيرنده RF نورون هاي (SII) دوطرفه است Bilateral اين بخش از كورتكس در ايجاد درك واحد از ،(
 دو طرف بدن نقش دارد.

 
  پيكري ثانويه پردازش مي شود.– پيكري گيرنده هاي حسي در ناحيه حسي–خاطرات و حافظه مربوط به خواص حسي 

 ناحيه ارتباطي حسي -پيكري
 ) مي روند.7 و 5 (برودمن posterior parietal cortexبه مناطق ارتباطي SII  و  SIبه منظور پردازش هاي پيچيده ترحسي، اطالعات از 
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و  پوست در لمس حس گيرنده هاي از را اطالعات 5 ناحية .هستند مرتبط هم با طرفه دو شكل به نيز اي پينه رابطه  از طريق7 و5نواحي ارتباطي 
ناحية  دهد. مي هم ارتباط با را دست دو اطالعات ناحيه اين حال عين در كند. مي مرتبط هم به اطراف مفاصل و عضالت از را وضعيتي اطالعات

مي  دريافت ،نواحي حسي پيكيري و همچنين ورودي هايي از نواحي مرتبط با توجه و انگيزش را بينايي را از نواحي ارتباطي كورتكس پاريتال اطالعات
  بين ورودي بينايي و المسه ايجاد كند.ارتباطي كه مي دهد را توان اين ناحيه اين به و كند.

 پيكري از نواحي حسي پيكري مي آيند. اين اطالعات با هم – اطالعات بينايي از نواحي حس بينايي و اطالعات حسي 7 و 5به اين ترتيب در نواحي 
ادغام مي شوند و يك درك كلي را به فرد مي دهند. سپس خروجي آنها به كورتكس حركتي اوليه يا پيش حركتي مي روند. (عمدتاً به پيش حركتي مي 

  پيش حركتي از اين اطالعات پردازش شده براي شروع حركت و برنامه ريزي حركتي استفاده مي شود.cortexروند.) اكنون در 
) و بعد شكل خاصي كه reaching به عنوان مثال اطالعات الزم براي برنامه حركتي كه جهت حركت دست را به صورت صحيح كنترل كند (در حين 

 پردازش مي شوند و سپس نواحي موتور براي posterior parietal cortex) ابتدا در graspingدست براي برداشتن يك شي به خود مي گيرد(
 اعمال حركتي مناسب از اين اطالعات پردازش شده استفاده مي كنند.

 دچار اختالل شود، اطالعات حسي مختلف جمع بندي نمي شوند و حركتي كه قرار است انجام شود با دقت posterior parietal cortexاگر 
  يا امورفوسنتزي را ايجاد مي كند.neglectكافي انجام نمي شود و فرد با خطاي بيشتري حركات را انجام مي دهد. و سندرومي بنام 

 چند نكته مهم
 نورونها RF حركت مي كنيم cortex) دارند. هر چه از سمت گيرنده به سمت RF هم مثل گيرنده هاي حسي، ميدان گيرنده(cortex نورون هاي 

 بزرگتر و پيچيده تر مي شود. 
 حسي هاي نورون ميدان گيرنده مثال طور است. به خلفي ستون هاي هسته نورونهاي از ميدان گيرنده بزرگتر بسيار كورتكس نورونهاي ميدان گيرنده

 انگشت، يك اندازه به بزرگي كورتكس ميدان هاي گيرنده نورونهاي ولي است پوست سطح در ريزي نقاط اندازه به مي دهند عصب انگشت به كه
 .دارند مقابل سمت دست كامل حتي سطح يا و هم كنار انگشت چندين

 خصوصيات جسم نيستند. يك شناخت براي الزم اطالعات تمام حاوي حسي نورونهاي هاي آكسون از گروهي هيچ يا حسي نورون آكسون هيچ پس،
 مركزي عصبي سيستم وظيفة اين رسند. مغز مي به متعددي موازي مسيرهاي در و مي شود پردازش گيرنده ها از متفاوتي گروههاي توسط فضايي

مدارهاي  چگونه كه مبحث ديديم اين در بسازد متفاوت از مسيرهاي آمده بدست پراكنده اطالعات از را نظر مورد جسم از متناسب تصويري كه است
 گروههاي و پوست مختلف نواحي از را اطالعات مغز كورتكس بدني) تماس (حس حس نواحي و لمنيسكوس مياني– خلفي ستون در سيستم نروني

 .برسد اجسام از درك واحد و كلي يك به تا كند مي آوري ها جمع گيرنده مختلف
 

  مي كند ايجاد مشخص اختالالتي پيكري حس كورتكس مختلف نواحي در  آسيب
. همچنين توان تشخيص مي شود اجسام شكل و طرح اندازه، تشخيص  موجب آسيب حس وضعيتي و تواناييS-Iكامل ناحيه حسي اوليه  برداشتن

 فرد قادر نيست كه محل دقيق انواع مختلف حس ها را در مناطق مختلف بدن تشخيص بعالوه . محركهاي متحرك و در حال لرزش مختل مي شود
چون سيگنالهاي درد نواحي ديگري از كورتكس مانند اينسوال و سينگوليت را نيز تحريك نمي روند  بين از معموالً وحرارت درد به نسبت  حساسيت.دهد

حركتي   هماهنگي هاي ظريف در شديدي آسيب حال، عين و محل يابي دقيق حس درد مختل مي شود. در كيفيت درك درد تغيير كرده ولي مي كنند
  مي دهد. رخ S-I ناحية شديد آسيبهاي متعاقب

 جديد حيوان كارهاي كه شود مي اين از مانع و شود بوسيله لمس مي اجسام طرح و شكل شناسايي در شديد افت ، موجبS-II بردن  بين از
  (يادگيري اشكال جديد بر اساس تمايز لمسي مختل مي شود).بگيرد ياد را جسم يك شكل براساس

Stereognosis.توانايي تشخيص شي بدون نگاه كردن به آن و بر اساس خصوصيات لمسي : 
 نيز Tactile Agnosia گفته شده است، اصطالح Astereognosisبه عدم توانايي تشخيص شي با كمك خصوصيات لمسي و بدون نگاه كردن 

 بكار مي رود. اين اختالل در اثر اسيب به قشر حسي-پيكري اوليه ايجاد مي شود.
Amorphosynthesis (neglect syndrom) :

فردي كه دچار اين اختالل شده است بسته به اين كه كدام قسمت كورتكس ارتباطي اهيانه خلفي آسيب ديده است در سمت مقابل دچار عدم آگاهي 
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نسبت به آن سمت از بدن خود مي شود. مثالً به جلوي آينه رفته و يك نيمه از صورت خود را مرتب آرايش مي كند. يعني فرد درك آگاهانه اي از 
 اطالعات حسي آن نيمه از بدن ندارد. در اين حالت فرد اطالعات حسي را از تمام قسمت هاي بدن دريافت مي كند اما درك آگاهانه اي از آن ندارد.

plasticity: 
 و جانبي به از داخلي قرارگيري كلي اصل كه چند هر است. تجربه با نقشه ها اين تغيير قابليت سوماتوتوپيك نقشة مورد در مهم خصوصيات يكي از

 كنترل حركات بازو براي بيشتري نرونهاي كورتيكال پيانيست يك با قياس در تنيس قهرمان يك است، مشابه افراد تمام در كودال به روسترال از
 اختصاص انگشتانش به بيشتري بنابراين نورونهاي و داشت خواهد انگشتان نوك از تري دقيق وروديهاي به نياز پيانيست داشت، از طرفي يك خواهد
  .داد تغيير انگشت يك الكتريكي تحريك با يا هم مجاور به انگشت دو دوختن با توان مي را حيوانات در حسي – عصبي يافت. نقشه خواهد

در واقع نقشه حسي كورتكس در پاسخ به تغيير درازمدت در ورودي هاي حسي، دچار تغيير شكل مي شود. مثالً فردي كه قسمتي از بدن خود را از دست 
داده است، به مرور زمان آن قسمت از كورتكس كه نقشه مربوط به ناحيه از دست رفته را دارد، كوچك مي شود. 

 است. افراد مبتال به اين بيماري به طور مادرزادي در بين انگشتانشان پرده هايي وجود دارد. بنابراين syndactily handيكي از مثال هاي اين مورد 
نقشه انگشتان دست بصورت مجزا بر روي كورتكس ديده نمي شود. حال اگر بوسيله عمل جراحي اين پرده ها برداشته شود، كورتكس مغز نيز بعد از 

 مدتي نسبت به حالت جديد تغيير پيدا مي كند و نقشه تك تك انگشتان بصورت مجزا ايجاد مي شود.
 مشخصات حواسي كه از طريق مسير ستون خلفي انتقال مي يابند:

 دقت حس:
 در هم از مجزا نروني گروه دو فعال شدن به منجر نقطه دو اين توسط شده ايجاد تحريك كه زيرا هستيم. به هم نزديك نقطة دو افتراق به قادر ما

 .شود كورتكس مي سطح
 (تمايز دو نقطه) است. يعني براي اينكه مشخص كنيم كه كدام قسمت از two-point discrimination يكي از معيارهاي تشخيص دقت حسي 

در اين روش فرد به ما نشان مي دهد كه تحريك دو نقطه مجاور هم منجر به . بدن از نظر حسي دقت بيشتري دارد از اين معيار استفاده مي كنيم
 احساس  يك نقطه يا دو نقطه مي شود.

 اندازه گيري فاصله موردنظر را انجام داده است و نشان مي دهد كه در نواحي مختلف بدن حداقل فاصله اي كه فرد مي تواند دو نقطه موردنظر را 7شكل 
  مي گويند. two-point thresholdبصورت مجزا تشخيص دهد چقدر است. به اين حداقل فاصله موردنظر 

هر چه از نواحي ديستال به سمت پروگزيمال اندام هاحركت كنيم دقت حس كاهش مي يابد. يعني اگر دو نقطه پرگار را ابتدا در نوك انگشتان قرار دهيم 
 نقطه جدا از هم 2حتي با وجود فاصله كم هم دو نقطه را جدا تشخيص مي دهيم. اما هرچه از نوك انگشتان به سمت تنه حركت كنيم براي تشخيص 

 بايد فاصله بين دو نقطه را بيشتر كنيم.
 عوامل موثر بر دقت حس:

 - تعداد گيرنده ها: هر چه بيشتر باشد، دقت بيشتر است.
Receptive field هر چه :RF.كوچكتر باشد دقت بيشتر خواهد بود  

 
 
 
 
 
  

  :حداقل فاصله تمييز دو نقطه بر روي نقاط مختلف پوست  7شكل-
 
 

 پايان
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