
درد دهان و صورت
بل

مترجمین:
دکتر زهرا توللی دکتر کیمیا بقایی دکتر آزیتا آزاد

دکتر فهیمه رضازاده دکتر محمدحسین دانا دکتر فاطمه حبیب آگهی

دکتر زهرا رنجبر دکتر حجت رضازاده دکتر مصطفی رضایی

دکتر سارینا سهم الدینی دکتر نازآفرین سمیرانی نژاد دکتر مریم زاهد

دکتر نیما فرشیدفر دکتر شمیم عباسی دکتر سارا شیرزادی

دکتر سعیدرضا قنبریان دکتر کسری قارونی دکتر فاطمه سادات فیاضی

دکتر زهرا منصوری دکتر مریم مشاوری نیا دکتر فاطمه لوایی

دکتر ریحانه مردانی نژاد دکتر مرضیه مخبری



نام كتاب:  درد دهان و صورت بل
مترجمين: دکتر آزیتا آزاد، دکتر کیمیا بقایی، دکتر زهرا توللی، دکتر فاطمه حبیب آگهی، دکتر محمدحسین دانا، دکتر فهیمه رضازاده، دکتر مصطفی رضایی، دکتر حجت رضازاده، 
دکتر زهرا رنجبر، دکتر مریم زاهد، دکتر نازآفرین سمیرانی نژاد، دکتر سارینا سهم الدینی، دکتر سارا شیرزادی، دکتر شمیم عباسی، دکتر نیما فرشیدفر، دکتر فاطمه سادات فیاضی، 

دکتر کسری قارونی، دکتر سعیدرضا قنبریان، دکتر فاطمه لوایی، دکتر مریم مشاوری نیا،  دکتر زهرا منصوری، دکتر مرضیه مخبری، دکتر ریحانه مردانی نژاد
ناشر: انتشارات شایان نمودار

مدير توليد : مهندس علي خزعلي
حروفچيني و صفحه آرايي : انتشارات شایان نمودار

طرح جلد: آتلیه طراحي شایان نمودار 
شمارگان: 500 جلد

نوبت چاپ: اول
تاريخ چاپ: زمستان 1401

شابک: 978-964-237-674-2
قيمت:  000، 700، 8 ریال

دفتر مركزی:  تهران/ ميدان فاطمي/ خيابان چهلستون/ خيابان دوم/ پالک 50/ بلوک B/ طبقه همکف/ تلفن: 88988868

 shayannemoodar.com: وب سايت 

  Shayannemoodar         :اينستاگرام

شايان نمودار

سرشناسه
 عنوان و نام پديدآور

 مشخصات نشر
 مشخصات ظاهری

 شابک
 وضعيت فهرست نويسی

 يادداشت
 يادداشت
 يادداشت

 موضوع
 شناسه افزوده

 رده بندی كنگره
 رده بندی ديويی

 شماره كتابشناسی ملی

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

   .Okeson, Jeffrey P  .اک س ون ،   ج ف ری  پی
درد دهان و صورت بل/ نویسنده ] ج ف ری  پی.  اک س ون [؛ مترجمین فهیمه رضازاده...]و دیگران[.

تهران : شایان نمودار  ،   1041.        
505 ص. :  مصور، جدول، نمودار  ؛ 22 × 29 س  م.       

    978-964-237-674-2 
فیپا

     Bell's oral and facial pain,7th ed.,[2014] . :عنوان اصلی  
مترجمین فهیمه رضازاده، زهرا رنجبر، مریم زاهد، آزیتا آزاد، فاطمه لوایی، مصطفی رضایی، مریم مشاوری نیا.

کتابنامه.
Temporomandibular joint -- Diseases  ،مفصل گیجگاهی فکی -- بیماری ها ،Facial pain ،درد صورت ،TOrofacial painدرد دهانی و صورتی

رضازاده، فهیمه،   1360 -  ، مترجم   
                   223KR     
            25/716  

    8931830 



مقدمه

درد یک اصطالح کلی اسـت که احساسـات ناخوشـایند در بدن را توصیف می کند و از فعال شـدن سیسـتم عصبی ناشـی 
مـی شـود. درد مـی توانـد از آزاردهنـده تـا ناتـوان کننده متغیر باشـد. واکنش افراد به آن متفاوت اسـت و بسـیار ذهنی اسـت، 
برخـی افـراد تحمـل درد باالیـی دارنـد، در حالـی کـه برخی دیگـر تحمل کمی دارنـد. درد به ما اطـالع می دهد که چیزی اشـتباه 
اسـت و نکاتـی را در مـورد علـت بـه مـا مـی دهـد. برخـی از آن هـا بـه راحتی قابل تشـخیص هسـتند و می تـوان آن هـا را در 
خانـه مدیریـت کـرد. انـواع دیگـر نشـانه ای از بیماری هـای جدی هسـتند کـه برای درمـان آن ها به مراقبت پزشـکی نیاز اسـت. 

بـه طـور کلـی، موثرتریـن راه برای درمان درد، رسـیدگی بـه علت زمینه ای در صورت شناسـایی آن اسـت.
شـیوع کلـی درد اسـتاندارد شـده بـر اسـاس سـن و جنـس در بین کشـورها ۲۷.۵ درصـد تخمین زده شـده اسـت ) با تنوع 
قابـل توجـه در بیـن کشـورها ۹.۹ درصـد تـا ۵۰.۳ درصـد( و شـیوع آن در حال افزایش اسـت. در شـهر تهران نیز فقط شـیوع 
درد مزمـن بـه تنهایـی ۲۴٪ گـزارش شـده اسـت. از ایـن رو الزم اسـت بـه پیشـگیری، مداخلـه و اصـالح عوامـل خطر توسـط 
سیاسـتگذاران توجـه بیشـتری شـود. بیـش از ۵۰ سـال گرایـش بـه کنتـرل درد بیمـاران توسـط پزشـکان ایرانی به طـور غیر 
آکادمیـک در مراکـز درمانـی و دانشـگاهی در خصـوص درد حـاد، مزمـن و سـرطانی فعالیـت داشـتند و از سـال ۱۳۸۵ بـرای 

اولیـن بـار در ایـران دوره تکمیلی فلوشـیپ درد تاسـیس شـد.
بـا توجـه بـه شـیوع بـاالی درد های دهـان و صورت، آکادمـی آمریکایـی درد دهان )AAOP( نیز در سـال ۱۹۷۵ تأسـیس 
شـد، سـازمانی متشـکل از دندانپزشـکان و سـایر متخصصـان سـالمت، کـه بـه کاهـش درد و رنج از طریـق ارتقـاء برتری در 
آمـوزش، تحقیـق و مراقبـت از بیمـار در زمینـه درد دهـان و صـورت و اختـالالت مرتبـط، اختصـاص یافته اسـت. درد دهان و 
صـورت )OFP( یـک تخصـص دندانپزشـکی اسـت کـه شـامل تشـخیص، مدیریت و درمـان اختـالالت درد فک، دهـان، صورت 
و نواحـی مرتبـط اسـت. تخصـص OFP بـه درک مبتنی بـر شـواهد از پاتوفیزیولوژی، علت، پیشـگیری و درمـان این اختالالت 
و بهبـود دسترسـی بـه مراقبـت هـای بیـن رشـته ای بیمـار اختصـاص دارد. ایـن اختـالالت از آنجایـی کـه بـه درد دهـان و 
صـورت مربـوط مـی شـوند، شـامل اختالالت عضـالت و مفصـل گیجگاهی فکـی )TMJ(، اختـالالت حرکتی فـک، اختالالت درد 

نوروپاتیـک و عصبـی عروقـی، سـردرد و اختـالالت خـواب هسـتند، اما محـدود به آنها نیسـت.
بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت روز افـزون درد دهـان و صورت در سراسـر جهـان و اثرات ویرانگـری که بر افـراد، خانواده ها 
و جوامـع دارد؛ تصمیـم گرفتیـم کتـاب درد دهـان و صـورت بـل را ترجمـه کنیـم. در ایـن کتـاب مفاهیـم و تکنیک هـا بـه همراه 
گزارش هـای مـوردی و همچنیـن عکس هـا و تصاویـر جدیـد و تمـام رنگـی تکمیـل مـورد بحـث قـرار گرفتـه انـد تـا به پزشـک 
کمـک کننـد تـا اختـالالت درد دهـان و صـورت و نحـوه درمـان مؤثـر آنهـا را درک کند. هـدف ما از ترجمـه ویرایـش هفتم این 

کتـاب ایـن اسـت کـه پزشـک و دندانپزشـک را بـا آخریـن یافته هـای تحقیقاتـی مرتبط بـا درد به آشـنا کنیم. 
بـا توجـه بـه اهمیـت تجربـه های درمانـی در کیفیـت تالیف کتـاب،  مولف با کمک پزشـکان معالجـه گر دردهـای دهان، فک 

و صـورت به جمـع آوری مطالب پرداخته اسـت.
ایـن کتـاب بـه سـه بخش عمده تقسـیم شـده اسـت. بخـش اول نوروآناتومـی طبیعـی و عملکرد عصب سـه قلـو را ارائه می 
دهـد. بـا درک روشـنی از عملکـرد طبیعـی، پزشـک مـی توانـد شـروع بـه درک و مدیریت اختـالالت کنـد. دومین بخـش اصلی، 
طبقه بنـدی انـواع اختـالالت درد دهـان و صـورت را ارائـه می کنـد و شـرح حـال و روش هـای معاینـه ای را کـه می تـوان بـرای 
تمایـز هـر اختـالل اسـتفاده کـرد، شـرح می دهـد. ایـن فرآینـد تشـخیصی مهمتریـن جنبه مدیریـت درد دهـان و صورت اسـت. 
سـومین بخـش عمـده، مالحظـات مدیریتـی را بـرای هر اختـالل درد دهانـی ارائه می کند. امید اسـت کـه این توالـی اطالعات به 

خواننـده اجـازه دهـد تـا مهـارت هـای خـود را در زمینه ی پیچیـده درد دهـان و صورت بهبود بخشـد.
ایـن کتـاب بـه طـور حرفـه ای بـرای گرامیداشـت یـاد دکتـر ولـدن ای بـل )۱۹۹۰-۱۹۱۰(، مـدرس و پزشـک و نویسـنده ی 
مشـهور جهانـی در زمینـه ی درد، تالیـف شـده اسـت. همچنیـن ترجمـه ی ایـن کتـاب حاصـل سـه سـال تالش های بی چشـم 
داشـت تیم ترجمه و ویراسـتاری دانشـکده دندان پزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز متشـکل از هشـت عضو هیئت علمی 
گـروه بیمـاری هـای دهـان و دنـدان و پانـزده دانـش آموختـه ی ایـن دانشـکده می باشـد  کـه چـاپ ایـن کتـاب بـدون همکاری 
بـا تیـم حرفـه ای و بـا تجربـه شـایان نمـودار امـکان پذیـر نبـود. امیدواریـم ایـن کتـاب اطالعاتـی را در اختیـار پزشـکان و 

دندانپزشـکان قـرار دهـد کـه در کاهـش رنـج بیمارانشـان مفید باشـد.
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قسمت اول

درد



6

درد یـک تجربـه حسـی و هیجانـی ناخوشـایند اسـت کـه فـرد 
را بیـش از هـر پیـش آمـد دیگـری در زندگـی بـر می انگیزانـد و 
بـه طـور قابـل توجهـی زندگـی میلیون هـا نفر در سراسـر جهـان را 
مختـل می کنـد. درمـان کلینیکـی درد دغدغه ی اصلـی متخصصان 
حـوزه سـامت اسـت. نکتـه قابـل توجـه این اسـت کـه متخصصان 
در کنتـرل درد حـاد ثانویـه بـه اعمـال جراحـی بسـیار موفـق عمل 
کرده انـد، گرچـه در مـورد کنتـرل دردی که طول کشـنده یا مزمن 
می شـود نمی تـوان چنیـن ادعایـی کـرد و دالیـل خوبـی بـرای این 
موضـوع وجـود دارد. دلیل دردهـای بعد از جراحی مشـخص بوده و 
مـورد انتظـار هسـتند؛ درد بعـد از جراحـی مرتبـط با آسـیب بافتی 
اسـت و بـه طـور معمـول بـا سـرکوب کـردن انتقـال پیـام محـرک 
دردزا یـا بی حـس کـردن بیمـار کنتـرل می شـود. بنابرایـن انتخاب 

راه حـل موثـر بر عهده پزشـک اسـت. 
درد مزمـن اغلـب بـا شـرایط متفاوتـی ظاهـر می شـود. گرچـه 
تعریف قدیمی درد مزمن دردی اسـت که بیشـتر از شـش ماه طول 
می کشـد امـا تعریـف کاربردی تر آن دردی اسـت که بیشـتر از زمان 
معمـول بهبـودی بـه طـول می انجامـد. درد در حین بهبـودی قابل 
قبـول اسـت امـا وقتـی درد طوالنی تـر از پروسـه بهبـودی می شـود 
سـایر سـاز وکارهـا نیز باید مـد نظر قـرار گیرند. اغلب بیمـاران درد 
مزمـن را در سـاختارهایی گـزارش می کننـد کـه بـه نظـر طبیعی و 
سـالم می رسـند کـه تشـخیص و درمـان را خیلی سـخت تر می کند. 
سـاز و کارهـای مرتبط بـا درد مزمن بـا سـاز و کارهای مرتبط با درد 
جراحـی متفـاوت هسـتند. بـه عنـوان یک قانـون دردهـای دهانی-

صورتـی1 بـا علت مشـخص مانند یک دنـدان درد، بـدون هیچ گونه 
1- Orofacial pain

مشـکلی درمـان می شـوند. امـا وقتـی کـه دردی خـود بـه خـود یا 
بدون شـواهد از آسـیب سـاختاری رخ می دهد پزشـک ممکن است 
سـردرگم یـا ناامیـد شـود. بـرای اینکه پزشـک بتواند بـه خوبی درد 
مزمـن را کنتـرل کنـد بایـد اطاعـات پایـه ای از سـاز و کارهایی کـه 
ایـن احسـاس ناخوشـایند را ایجاد می کنند داشـته باشـد. دانسـتن 
ایـن سـاز و کارهـا قطعـاً آسـان نیسـت چـون اطاعـات کاملـی در 
ایـن زمینـه در دسـت نیسـت. هـدف ایـن کتـاب ارائـه جدیدتریـن 
اطاعـات برای شـناخت درد اسـت. انفجـار اطاعات در ایـن زمینه 
آنقـدر وسـیع اسـت کـه بـه روز نگـه داشـتن یـک کتـاب را بسـیار 
دشـوار می کنـد. نویسـنده ی ایـن کتاب امیدوار اسـت کـه اطاعات 
ارائـه شـده درمانگـر را در کنتـرل دردهـای دهانی-صورتـی یـاری 
کنـد. گرچـه مخاطـب ملـزم اسـت نتایج تحقیقـات جدیـد را دنبال 
کنـد چـرا کـه ممکـن اسـت در آینـده اطاعـات بیشـتری راجع به 
ایـن مشـکل پیچیـده ارائه شـود. به عنـوان یـک نشـانه بالینی درد 
تجربـه ای اسـت کـه نمی توان به اشـتراک گذاشـت، کامًا شـخصی 
بـوده و فقـط فـرد متحمـل آن را تجربـه می کنـد. افـراد مختلفـی 
کـه محـرک ناخوشـایند یکسـانی را حـس می کننـد واکنش هـای 
متفاوتـی از لحـاظ سـطح تحمـل بـروز می دهنـد. غیر ممکن اسـت 
کـه شـخصی دقیقـا همـان چیـزی را حـس کنـد که دیگـری حس 
می کنـد. بنابرایـن درمانگـر بایـد با دریافـت اطاعات کافـی از بیمار 
بتوانـد تصـور کنـد کـه آن فرد چگونـه درد را تجربه کـرده و چگونه 
معنـای آن را تفسـیر می کند. توانایی تشـخیص و درمـان فرد مبتا 
بـه درد عمدتـا وابسـته بـه دانـش کافـی در زمینـه سـاز و کارها و 

ویژگیهـای رفتـاری درد بـا تظاهرات بسـیار متنوع آن اسـت. 

1
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اهداف اصلی این درسنامه عبارتند از:
1- فراهـم کـردن اطاعـات مسـتند کافـی دربـاره درد و رفتـار 
درد تـا مخاطـب بهتـر بداند کـه درد چیسـت، چگونه بـروز می کند 

و چطـور می تـوان بـه بهتریـن نحـو ممکـن آن را کنتـرل کرد. 
٢- ارائـه یـک طبقه بنـدی مفیـد بـرای اختـاالت درد دهانـی-

صورتی 
3- معرفـی اصـول تشـخیص عملـی بـرای شـناخت اختـاالت 

گوناگـون درد دهانـی- صورتـی در سـطح بالینـی
4- معرفـی رهنمودهایـی بـرای مدیریت کارآمـد بیمارانی که از 

درد در ناحیـه دهـان و صورت رنـج می برند.
در سـالهای اخیـر میـزان اطاعـات پیرامـون درد بـه طـور قابل 
ماحظـه ای افزایـش یافتـه اسـت و دانـش تحقیقاتـی مـا بـه طـور 
تصاعـدی رو بـه افزایـش اسـت. آگاهـی از آخریـن یافته هـا بسـیار 
دشـوار اسـت و بـه هر سـوالی کـه پاسـخ می گوییم 1۰ سـوال دیگر 
ایجـاد می شـود. گرچـه در حال حاضـر بیش از هر زمـان دیگری در 
گذشـته اطاعـات علمـی در دسـت داریـم اما بـه سـطح ناچیزی از 
دانـش درد دسـت یافته ایـم. ایـن کتـاب نمی توانـد همـه جنبه های 
درد را کاوش کنـد، بلکـه قصـد دارد اطاعاتـی را در اختیار درمانگر 
قـرار دهـد کـه او را در کنترل بهتـر دردهای دهانـی - صورتی یاری 
کنـد. مخاطبانـی کـه تمایل دارند اطاعـات جزئی تـری از علوم پایه 
فیزیولـوژی درد بـه دسـت آورنـد کتابهـای دیگـر را در ایـن زمینـه 

مطالعـه نمایند.

درد به عنوان یک مشکل بالینی
درد، خصوصـاً درد مزمـن یک مشـکل اصلی در حوزه بهداشـت 
و درمـان اسـت. بـرای درمـان درد مزمـن در ایـاالت متحده سـاالنه 
تـا 365 میلیـون دالر در بخـش درمـان پزشـکی و از کار افتادگـی 
بـا  اینترنتـی  مقطعـی  پرسشـنامه  یـک  در   )1( می شـود.  هزینـه 
بیـش از 35 هـزار شـرکت کننده شـیوع درد مزمـن کـه بـه عنـوان 
درد طـول کشـنده، عودکننـده یـا دردی کـه حداقـل 6 مـاه طـول 
می کشـد 3۰/7٪  بـرآورد شـد. آمـار در زنـان )34/3٪ ( بیشـتر از 
مـردان )٢6/7٪ ( بـود و بـا افزایـش سـن افزایـش مییافـت. نصـف 
شـرکت کننده هایی کـه درد مزمـن داشـتند بـا درد روزانـه دسـت 
و پنجـه نـرم می کردنـد و 3٢٪  از آنهـا شـدت متوسـط درد خـود 
را شـدید و طاقـت فرسـا گـزارش دادنـد. )7> در مقیـاس ۰تـا1۰(. 
)٢( در یـک مصاحبـه غربالگـری اجرا شـده در 15 کشـور اروپایی و 
اسـرائیل 1٩٪  از 463٩4 شـرکتکننده بیـان کردند کـه از دردی به 
مـدت 6 مـاه یـا بیشـتر رنـج می برنـد و همچنیـن در ماه گذشـته و 

چندیـن بـار در هفته گذشـته درد را تجربه کرده اند. بـه عاوه ٪46  
ایـن شـرکت کنندگان درد خـود را دائمـی می دانسـتند. )3( 

در مطالعـه دیگـر ٩۰٪ افراد محل درد مزمن خود را در سـاختار 
عضانـی مشـخص کردنـد. )4( در بـرآوردی دیگـر از بیـن 45711 
آمریکایـی خانه دار ٢٢٪ شـرکت کنندگان گـزارش دادند که حداقل 
یکـی از پنـج نـوع درد دهانـی - صورتـی را در 6 ماه گذشـته تجربه 
کرده انـد. شـایعترین دردهـا دندان درد با آمـار 1٢/٢ ٪ و درد مفصل 
گیجگاهـی فکـی بـا آمـار 5/3٪ بـود. )5( بنابرایـن مبرهن اسـت که 
درد مزمـن یـک مشـکل جـدی اجتماعـی و اقتصـادی در جامعـه 
اسـت. در حقیقت درد آمریکایی های بیشـتری را نسـبت به مجموع 
بیماریهـای دیابـت، بیماریهـای قلبـی و سـرطان درگیـر می کنـد.)6( 
داده هـا نشـان می دهنـد کـه کنتـرل دردهـای سـر و گردن بسـیار 
پـر اهمیـت اسـت ایـن مسـئله از حـدود مشـخص حرفه هـا فراتـر 
مـی رود و می بایسـت دغدغـه تمـام افـراد فعـال در حوزه بهداشـت 

و درمان باشـد.

مسئولیت دندانپزشک
مدیریـت  بـرای  سـنگینی  مسـئولیت های  بـا  دندانپزشـکان 
صحیـح دردهای اطـراف دهان، صـورت و گردن مواجه انـد. بنابراین 
آنهـا بایـد بتواننـد دردهـای نشـأت گرفتـه از سـاختارهای دندانـی، 
دهانـی و جونـده را از دردهـای نشـأت گرفته از جاهـای دیگر تمایز 
دهنـد. آنهـا باید در تشـخیص درد ماهر شـوند تا بتوانند مشـکاتی 
تکنیک هـای  و  روش هـا  بـا  و  پزشـکی  دنـدان  سـطح  در  کـه  را 
دندانپزشـکی درمـان می شـوند را شناسـایی کننـد. همچنیـن آنهـا 
لزومـاً بایـد بتواننـد مشـکاتی کـه نشـأت گرفتـه از عللـی هسـتند 
کـه با مداخـات معمول دندانپزشـکی رفع نمی شـوند را بشناسـند.

وظیفـه دندانپزشـک در درمـان درد دهـان و صـورت دو مرحله 
بایـد بتوانـد  اولیـن وظیفـه دندانپزشـک تشـخیص اسـت و  دارد: 
مشـکاتی را کـه بـا درمان های دندانی برطرف می شـوند شناسـایی 
کنـد. بدیـن منظـور او بایـد اطاعـات دقیقـی از دردهایی با منشـاء 
غیـر دهانـی و جونـده داشـته باشـد. در صورتـی کـه دندانپزشـک 
بـه  را  بیمـار  بگـذارد وظیفـه دارد کـه  نتوانـد تشـخیص صحیـح 
شـخصی کـه فکـر می کنـد در ایـن زمینـه کاردان و متبحـر اسـت 

دهد. ارجـاع 
وظیفـه دوم دندانپزشـک مربـوط بـه درمـان اسـت. پـس از این 
که به طور صحیح تشـخیص داده شـد که شـکایت درد با درمانهای 
دندانپزشـکی قابـل درمـان اسـت، درمـان توسـط دندانپزشـک در 
دسـتور کار قـرار می گیـرد. در طـرح درمـان بایـد لحـاظ شـود کـه 
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آیـا مشـورت بـا پزشـک دیگر مـورد نیاز اسـت یـا خیر. اگـر درمان 
در هـر مرحلـه طبـق برنامـه ی از پیـش تعییـن شـده موفقیت آمیز 
پیـش نرفـت ایـن وظیفـه دندانپزشـک اسـت کـه علت شکسـت را 
در صـورت نیـاز بـا مشـورت همـکاران پیدا کنـد. اگر مشـکل بیمار 
بـه طـور واضـح بـا درمانهـای دندانپزشـکی رفـع نمی شـود بیمـار 
بایـد بـه پزشـک مربوطـه در حـوزه درمان و سـامت مرجوع شـود. 
بسـیاری از مشـکات درد بـه گونـه ای هسـتند که نیاز بـه مدیریت 
بیـن رشـتهای دارنـد. این گونـه مشـکات نیازمند یـک رابطه خوب 
بیـن درمانگر هـای مداخله کننـده اسـت. دندانپزشـکان بایـد وظایف 
خـود در درمـان را بداننـد تـا بتوانند سـهم خـود را به خوبـی انجام 
دهنـد. آنهـا بایـد تمریـن کننـد که بـر انجام چیـزی بیـش از آنچه 
کـه وظایفشـان آنهـا را ملزم مـی دارد نکوشـند و همچنیـن نباید از 
نقـش خـود در درمـان غافـل شـوند. تبحـر و مهـارت مطمئـن توأم 
بـا دیدگاهـی معقـول و وابسـته بـه همکاری بایـد به طـور صحیح بر 
پزشـکان حاکـم شـود تا بتوانند بـه خوبی در تعامات بین رشـته ای 
شـرکت کننـد. چـه ایـن تعامـات بیـن چنـد دندان پزشـک باشـد 

چـه بین پزشـکان و دندانپزشـکان.
در سـال های اخیر علم دندانپزشـکی گرایش بیشـتری به سمت 
اختـاالت درد دهانـی- صورتی داشـته اسـت. این گرایـش چندین 
دانشـگاه را بـه برگـزاری برنامه های تخصصی در زمینـه درد دهانی-
صورتـی ترغیـب کرده اسـت. کمیتـه ی اعتبارگذاری دندانپزشـکی1 
بـا آگاهـی از ایـن فعالیتها آنها را به رسـمیت می شناسـد. این گامی 
بسـیار سـازنده در راسـتای رسـمیت بخشـیدن بـه رشـته دردهای 
دهانـی- صورتـی و استانداردسـازی آن اسـت. پزشـکان تـازه کار 
بـا دانـش و تجربـه منحصربه فـردی از کنتـرل دردهـای دهانـی - 
صورتـی ظاهـر خواهنـد شـد که بایـد همچـون اصول دندانپزشـکی 
قـدردان اصـول پزشـکی باشـند. نقش ایـن تخصـص در کنترل درد 
بـه تازگـی معین شـده اسـت و اکنون زمـان خوبی برای آشـنایی با 

این رشـته تحصیلی اسـت.

تاریخچه 
مرسـکی )7( ریشـه تاریخـی مفهـوم مـدرن درد را بررسـی کرده 
اسـت. در زمـان باسـتان هومـر تصـور می کرد کـه درد برخاسـته از 
تیرهایـی اسـت کـه از سـوی خدایـان پرتـاب می شـوند. ایـن تصور 
کـه درد توسـط یـک منبـع بیرونـی تحمیـل می شـود بـه نظـر یک 
غریـزه و اندیشـه ی بـدوی بـوده کـه سـالها پابرجـا مانـده اسـت. 
آریسـتول احتمـاال اولیـن کسـی بود کـه حواس پنـج گانـه را تمیز 
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داد. وی درد را بـه عنـوان یـک حـس برخاسـته از روح معرفـی کرد 
کـه بـه نوعـی حاصل تشـدید بقیه حواس اسـت. افاطـون ادعا کرد 
کـه درد و لـذت از درون بـدن نشـأت می گیرنـد. ایـن ایـده موجب 
تمایـل بیشـتر مفهـوم درد بـه سـمت یـک تجربه احساسـی شـد تا 
یـک اختـال موضعـی جسـمی. بیبـل درد را نـه تنهـا در ارتباط با 
آسـیب و بیمـاری بلکـه حاصل اضطـراب روح مـی دانـد. کلمه های 
عبـری معـادل حـزن، اندوه و درد در نوشـته های مقـدس قدیمی به 
جـای هـم بـه کار برده می شـدند. )8( بنابرایـن عبری هـای اولیه درد 
را بـه عنـوان یـک نشـانه نگرانـی کـه بـه حـزن و انـدوه می انجامـد 
میشـناختند هرچنـد کـه پـس از آن بـا پیشـرفت دانـش آناتومـی 
و فیزیولـوژی و افتـراق دردهایـی بـا منشـاء جسـمانی و احساسـی 

میسـر شد. 
در سـال 1664، دسـکارتز در ابتـدا مفهـوم درد را به گونـه ای 
وصـف کـرد کـه گویـا درد با رشـته هایی به مغـز منتقل شـده و در 
آنجـا درک می شـود. او تصـور مـی کـرد کـه درد ناشـی از تحریـک 
بیـش از حـد این رشـته هاسـت. در قرن 1٩، دانش در حال توسـعه 
نورولـوژی نشـان داد کـه درد بـه واسـطه مسـیرهای مخصوص درد 
ایجـاد می شـود و نـه تحریک بیش از حـد حواس ویـژه دیگر. بعدها 
دریافتنـد که مشـخصه ای مطلق در سـاختارهای عصبـی برای ایجاد 
انحصـاری درد وجـود نـدارد هرچنـد در سـال های اخیـر تخصصـی 
شـدن برخـی از مسـیرهای دردزا کشـف شـده اسـت. )٩( فرویـد بـه 
ایـده ایجـاد عائـم فیزیکـی در نتیجـه فرآیندهای فکـری پرداخت. 
بـه عقیـده او عائمـی همچـون درد می توانـد راه حلـی بـرای رفـع 

باشـند.  احساسـی  درگیری های 
دانـش و فهـم درد در قالـب کارهـای تحقیقاتـی ادامـه می یابـد 
تـا از حقایـق بیشـتری پـرده برداشـته شـود. هـدف نهایـی درمانگر 
اسـتفاده از ایـن دانـش بـرای کنتـرل بهتـر درد بیماران اسـت. این 
فراینـد در حـال حاضـر موفق تـر از همیشـه اسـت هـر چنـد کـه 

فرصت هـای زیـادی بـرای پیشـرفت در پیـش رو دارد.

مفاهیم متغیر درد
 تعریـف درد در واژه نامه هـای پزشـکی خاصـه ای از برداشـت 
علمـی و مرسـوم از درد اسـت: )یـک حـس کـم و بیـش موضعـی 
پایانه هـای  تحریـک  حاصـل  کـه  رنـج  و  درماندگـی  ناراحتـی،  از 
عصبـی خاصـی اسـت. درد به عنـوان یک مکانیسـم محافظتی عمل 
می کنـد، بـه گونـه ای کـه باعـث می شـود کـه فـرد منبـع درد را 
حـذف کـرده یا از آن دوری گزینـد.( )1۰( این توضیح درد را به عنوان 
یـک حـس موضعی کـه در اثـر محرک آسیب رسـان ایجاد می شـود 
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معرفـی می کنـد و بیان می دارد که درد توسـط سـاختارهای عصبی 
اختصاصـی کـه بـرای ایـن هـدف سـاخته شـده اند ایجاد می شـود. 
همچنیـن درد را بـه عنوان یک مکانیسـم محافظتی در برابر آسـیب 
نشـان می دهـد و بیـان مـی دارد کـه می تـوان از عامل آسیب رسـان 
مفـروض که خارج از بدن واقع شـده اسـت دوری نمـود. این تعریف 
در واقـع فقـط یک نـوع درد را نشـان می دهـد، درد محافظت کننده 
بعـدی تحـت عنـوان درد سـوماتیک سـطحی  کـه در فصل هـای 
تعریـف می شـود. ایـن نـوع درد حاصـل تاثیـر محـرک آسیبرسـان 
بـر سـاختارهای جلـدی توسـط یـک عامـل محیطـی اسـت کـه بر 
در  میگـذارد.  اثـر  خارجـی1  تحریـک  منشـا  بـا  درد  گیرنده هـای 
سـال های اخیـر تعاریـف متفاوتـی از درد ارائـه شـده اسـت. گر چه 
بـا در نظـر گرفتـن محرکهـای خارجـی آسیبرسـان فایـده درد بـه 
عنـوان یـک مکانیسـم محافظت کننـده به رسـمیت شـناخته شـده 
اسـت امـا بسـیاری از دردهـا بـه ویـژه دردهـای مزمـن خیلـی دیر 
ایجـاد می شـوند و ارزش محافظتـی خاصـی ندارنـد. گرچـه در حال 
حاضـر درد بیشـتر بـه عنـوان یـک تجربه شـناخته می شـود تا یک 
حـس، امـا یـک بعد حسـی نیـز دارد که ماهیـت محـرک آغازگر را 
نشـان می دهـد. از جملـه کیفیت، شـدت، محـل درد و مـدت زمان 

آن. تداوم 
درد ابعـاد دیگـری نیـز دارد. 1( شـناختی: کـه توانایـی فـرد را 
بـرای درک کـردن و ارزیابـی اهمیـت تجربـه درد نشـان می دهـد. 
٢( عاطفـی: کـه احساسـی را کـه ایجاد می شـود نشـان می دهد. 3( 
انگیزشـی: کـه در ارتبـاط بـا قطع کـردن محرک اسـت. در انسـانها 
درد بـه طـور فعـال وابسـته بـه پروسـه های نئوکورتیـکال اسـت که 
مربوط به شـناخت و تفسـیر تجربه هسـتند و این موجب یک تأثیر 
خـوب بـر درد و رنـج ناشـی از آن می شـود. )11( درد همچـون سـایر 
نیازهـا ماننـد گرسـنگی و تشـنگی تصـور می شـود که یـک محرک 
بـرای فعالیـت اسـت. درد نمی توانـد بـه تنهایـی احسـاس شـود و 
در ترکیـب بـا بیـزاری، اضطـراب، تـرس و فوریـت می آیـد. )1٢( درد 
می توانـد عـاوه بـر محـرک آسـیب رسـان، در اثر یک محـرک غیر 
آسیب رسـان و همچنیـن بـه طـور ناگهانـی و بـدون هیـچ محرکـی 

ایجـاد شـود. منشـاء تحریـک نبایـد حتماً خـارج از بدن باشـد.
)IASP( در توصیفـی کـه توسـط کمیتـه ی طبقه بنـدی درد٢
مطرح شـده اسـت، یـک تعریف کاربردیتـر از اینکه چـه چیزی درد 
را ایجـاد می کنـد دیـده می شـود: یـک تجربه ناخوشـایند حسـی و 
احساسـی در ارتبـاط با آسـیب واقعی یا احتمالی بافتهـا. )13( با توجه 
1- Exteroceptive nociceptors
2- Subcommittee on Taxonomy of the International Association 
for the study of pain

بـه ایـن تعریـف درد بیشـتر نشـان دهنده یـک حالـت فیزیولوژیـک 
ذهنـی اسـت و نـه فعالیتـی کـه تنهـا توسـط یـک محـرک آسـیب 
رسـان القا شـده اسـت. بایـد توجه کـرد که اگر کسـی تجربـه ای را 

درد می نامـد، بایـد بـه عنـوان درد پذیرفته شـود. 
ناخوشـایند  حـس  یـک  درد  از  کامل تـر  تعریـف  یـک  شـاید 
در ارتبـاط بـا آسـیب بافتـی واقعـی یـا احتمالـی اسـت که توسـط 
درک  و  می شـود  فرسـتاده  مغـز  بـه  خاصـی  عصبـی  رشـته های 
آگاهانـه مفهوم آن ممکن اسـت توسـط فاکتورهـای مختلفی تعدیل 
و اصـاح گـردد. )14( ایـن تعریـف حاکـی از ایـن اسـت کـه درد یک 
جـزء انتقا ل دهنـده ی مضـر، یـک جـزء فیزیولوژیـک و یـک جـزء 
بسـیار مهـم تعدیل کننـده دارد. بنابرایـن توانایـی تعدیـل پیـام باال 
رونـده همچنـان کـه در مراکـز بـاال تـر در جریان اسـت، یک بخش 

بسـیار مهـم از درک حـس درد اسـت. 
بـه طـور واضح تـر همانطور کـه بیان شـد درد یک بعد حسـی-

تمایـز دهنـده بـرای شـناخت منابـع انـرژی )گرمایـی، مکانیکـی و 
شـیمیایی( و شـناخت جنبه هـای فضایـی زمانـی و شـدت محـرک 
دارد. درد همچنیـن یـک ویژگـی انگیزشـی و برانگیزاننـده دارد که 
نتایـج آن بـه صـورت رفتـار اجتنـاب و گریـز آشـکار می شـود کـه 
اتونومیـک  پاسـخ های حرکتـی  و  رفلکس هـای سـوماتیک  شـامل 

می شـود. )15( 
وقتـی دلیـل مشـخصی بـرای درد شناسـایی می شـود، راهـکار 
مدیریـت آن شـامل حـذف آن عامـل اسـت. گرچه برخـی از دردها 
را  آنهـا  کـه  هسـتند  ماحظـه ای  قابـل  اصلـی  مؤلفه هـای  دارای 
پیچیده تـر می کند. این دردها ممکن اسـت پزشـک را که به سـمت 
پاسـخ تحریکـی متمایـل شـده اسـت و تنهـا بـه علـت می اندیشـد 
سـردرگم کنـد. هرچنـد در مواقعـی پیامدهـای تجربـه درد تبدیـل 
بـه بزرگتریـن مسـئله درحـل ایـن مشـکل می شـود. در ایـن موارد 
تغییـر فاکتورهـای محیطـی مختلـف ممکـن اسـت به بیمـار کمک 
کنـد تـا رفتـار دردزای ایجـاد شـده را تـرک و فرامـوش کنـد. )16( 
شـایان توجـه اسـت که هرچـه درد شـدیدتر و بیمار پریشـان تر 
باشـد، پاسـخها حساسـتر اسـت و تاثیـر بیشـتری بـر توانایـی انجام 
کار ایجـاد می شـود. )17( زمانـی که بیمار تحت اسـترس بیشـتری از 
زمـان معمول باشـد فشـار بـرای یافتـن درمانـی بـرای درد افزایش 
می یابـد. بـه نظـر می رسـد افـرادی کـه شـرایط زندگـی خـود را 

رضایتبخـش می داننـد اغلـب عایـم  درد را نادیـده می گیرنـد. )18( 
میـزان درد و رنجـی کـه بیمـار تجربـه می کنـد در ارتبـاط بـا 
میزان آسـیب بافتی وارده نیسـت. مشـاهده شـده اسـت که شـدت 
درد ناشـی از آسـیب های فیزیکـی مربـوط بـه میزان توجهی اسـت 
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کـه فـرد در همان زمـان )به آسـیب وارده( دارد. درد و آسـیب تنها 
زمانـی بـا هـم رخ می دهنـد کـه بـه آسـیب توجـه می کنیـم. اگـر 
توجـه و دقـت فـرد در زمـان آسـیب بـه کلـی گرفتـه شـده باشـد، 
هیـچ دردی احسـاس نمی شـود. اگـر حـواس فرد بـا اعمـال مربوط 
بـه محافظـت از خـود، دفـاع کـردن، گریز و یـا کمـک گرفتن پرت 
شـود، ممکن اسـت همچنان دردی احسـاس نکند. درد ممکن است 
تـا هنـگام بروز عواقب آسـیب مشکل سـاز نشـود. این عواقب بیشـتر 
باعـث اضطـراب و نگرانـی از درمـان و پروسـه بهبـودی می شـوند تا 

آسیب وارد شـده. )1٩و٢۰(
بـا وجـود مفاهیـم متغیـر درد کـه در بـدن و ذهن هر فـرد بروز 
می کنـد، بـرای تشـخیص و کنتـرل ایـن مشـکات شـما بـه عنوان 
یـک پزشـک بـه دانـش وسـیعی دربـاره انسـانها نیـاز داریـد. یـک 
درمـان مناسـب بـا ایـده ی مراقبـت بیشـتر و نگرانـی بیشـتر بـرای 
خـود فـرد شـروع می شـود تـا بـدن وی. انسـانها چیـزی بیشـتر از 

بیمـاران نیازمنـد درمـان هسـتند. )٢1(

ماهیت اضطراری درد
 درد بـرای بیمـار یـک اضطـرار ایجـاد می کنـد و در نتیجـه 
تبدیـل بـه یـک عامـل برانگیزاننـده مهـم بـرای جسـتجوی درمان 
می باشـد. وقتـی درد داخـل یا اطـراف دهان بـروز می کنـد بیماران 
ابتـدا بـه یـک دنـدان پزشـک مراجعـه می کننـد. وقتـی اطـراف 
گوشـها، صـورت، سـر و گـردن بروز می کند با یک پزشـک مشـورت 
می کننـد. محـل بـروز عائـم تعییـن می کند کـه بیمار ابتـدا به چه 
کسـی مراجعـه کنـد. امـا محـل درد ممکن اسـت هـم بیمـار و هم 
پزشـک را دربـاره منبـع واقعـی درد و اهمیـت آن گمـراه کنـد. در 
صـورت وجـود درد مبهـم بیمـار ممکـن اسـت بـه چندین پزشـک 

مراجعـه کنـد و بـا نظـرات و درمان هـای متناقضـی روبـرو شـود.
وقتـی کـه پزشـک موفـق بـه تسـکین فـوری و طوالنـی مـدت 
بیمـار نشـود بیمـار احسـاس ناراحتـی و خطـر بیشـتری می کنـد. 
بیمـار درد  باعـث شـود کـه  ناموفـق ممکـن اسـت  پـس درمـان 
بـرای مشـورت  بعـدی  نقـش پزشـک  و  بیشـتری احسـاس کنـد 
گرفتـن پررنگ ترشـود. ایـن وضعیت همه پزشـکان را ملـزم می دارد 
تـا بـا مکانیسـم های درد و تکنیک هـای معاینـه بیماران با شـکایت 

از درد آشـنا شـوند.
ماهیـت اضطـراری درد مربـوط بـه میـزان اهمیتـی اسـت کـه 
بیمـار بـه درد می دهـد. اگـر علـت درد مشـخص باشـد ماننـد یـک 
انگشـت بریده شـده، اضطـراب ناچیزی را بـه دنبـال دارد چون فرد 
قـادر به تشـخیص علـت درد و ارزیابی واقعی آن اسـت. امـا اگر درد 

در ناحیـه ای بـا اهمیـت بیشـتر ماننـد چشـم بـروز کنـد، اضطـراب 
افزایـش می یابـد چـون نشـان دهنده ی یـک خطـر بـزرگ اسـت. 
اگـر ناراحتـی برخاسـته از سـاختارهای عمقی تـر باشـد کـه دلیـل 
آن کمتـر مشـخص اسـت و شـدت آن نامعلوم اسـت باز هـم نگرانی 
بیمـار بیشـتر می شـود. ماهیـت اضطرابـی درد بیشـتر برخاسـته از 
تـرس ناشـی از آن اسـت تـا شـدت واقعـی ناراحتـی بیمـار. اهمیت 
درمـان فـوری و موثـر نباید دسـت کـم گرفتـه شـود. از آنجایی که 
ویژگـی اصلـی درمـان کارآمـد فراهـم کـردن راه حلـی برای تسـلی 
خاطـر بیمـار رنـج دیـده اسـت، عکـس آن نیزصـادق اسـت یعنـی 
ناکارآمـد بـودن درمـان می توانـد اضطـراب بیمـار را افزایـش دهـد. 
خـارج  کـه  دارد  وحشـتناکی  مشـکل  کنـد  احسـاس  بیمـار  اگـر 
از تواناییهـای جادویـی پزشـکی اسـت ناراحتـی کوچـک خـود را 
بـزرگ می پنـدارد. بـا ایـن حـال یک موضـوع مهمتـر در ارتبـاط با 
تشـخیص سـریع و کنتـرل درد وجـود دارد آن هـم توجـه کامل به 
ایـن مسـئله اسـت کـه هرچه بیمـار مـدت طوالنی تری درد داشـته 
باشـد سیسـتم عصبـی مرکزی تغییـرات بیشـتری در پروسـه تکانه 
درد ایجـاد می کنـد. بنابرایـن هـر چـه تجربـه درد طوالنی تر باشـد 
کنتـرل آن سـخت تر خواهد بـود. درحقیقـت یافته های اخیر نشـان 
می دهنـد کـه ایـن تغییـرات مرکـزی ممکـن اسـت دائمی شـوند و 
تبدیـل بـه یـک اختـال درد مـداوم و مزمـن شـود که احتمـاال به 

درمـان موجود پاسـخگو نیسـت.

سطوح پردازش درد
در بحـث راجـع بـه درد ابتدا میبایسـت تفاوت بیـن چهار کلمه 
تکانـه درد، درد، رنـج و رفتار درد را مشـخص کـرد. تکانه درد همان 
از گیرنده هـای  از محـرک آسیبرسـان اسـت کـه  تحریـک ناشـی 
حسـی نشـأت می گیـرد. ایـن پیـام تحریکـی توسـط نورون هـای 

اولیـه آوران بـه سیسـتم عصبـی مرکـزی منتقل می شـود. 
یـک  اثـر  در  اغلـب  کـه  اسـت  ناخوشـایند  حـس  یـک  درد 
کورتکـس درک می شـود.  در  و  ایجـاد شـده  زا  درد  پیـام ورودی 
گرچـه وجـود یا عـدم وجـود یـک ورودی دردزا همیشـه در ارتباط 
بـا درد نیسـت. همانطـور کـه در فصلهـای بعدی میخوانید سیسـتم 
عصبـی مرکـزی قـادر اسـت تـا ورودی دردزا را قبـل از رسـیدن به 
کورتکـس بـرای شناسـایی تغییـر دهـد یـا تعدیـل نمایـد. بنابراین 
یـک ورودی دردزا در حـال رسـیدن بـه سیسـتم عصبـی مرکـزی 
می توانـد بـه نوعـی تغییـر کنـد کـه هیچـگاه کورتکـس آن را بـه 
عنـوان درد نشناسـد. خوشـبختانه ایـن توانایـی سیسـتم عصبـی 
مرکـزی بـرای تعدیـل محـرک دردزا یک عملکـرد بسـیار تاثیرگذار 
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اسـت. بعـداً خواهیم گفـت کـه تعدیـل ورودی دردزا می تواند درک 
حـس درد را افزایـش یـا کاهـش دهـد. 

اصطـاح رنـج کشـیدن بـه پدیـده دیگـری اشـاره دارد: فـرد 
چگونـه بـه شناسـایی درد واکنـش نشـان می دهـد. وقتـی کـه درد 
در کورتکـس شناسـایی می شـود یـک واکنش بسـیار پیچیـده بین 
چندیـن عامـل آغـاز می شـود. عواملـی ماننـد تجربیـات گذشـته، 
انتظـارات، میـزان خطـری کـه فرد احسـاس می کند و میـزان توجه 
فـرد بـه آسـیب، تعیین کننـده درجـه رنجی اسـت که فـرد متحمل 
می شـود. بنابرایـن رنـج کشـیدن ممکـن اسـت متناسـب بـا تکانـه 
درد یـا درد کشـیدن نباشـد، بیمارانـی بـا درد کـم ممکـن اسـت 
رنـج بسـیاری بکشـند در حالـی که افـرادی بـا درد زیـاد کمتر رنج 

. بکشند
رفتـار درد همـان رفتـار قابـل دیـدن یـا شـنیدن اسـت کـه 
رنـج کشـیدن فـرد را بـه دیگـران نشـان می دهـد. رفتـار درد تنهـا 
نشـانهای اسـت کـه پزشـک از دردی کـه بیمـار تجربـه می کنـد 
دریافـت می کنـد. ایـن رفتـار بـرای افـراد مختلـف منحصـر بـه فرد 
و شـخصی اسـت. پزشـک بایـد بداند کـه اطاعاتـی که بیمـار بیان 
می کنـد تکانـه ی درد، درد و حتـی رنـج نیسـتند. بیمـار تنهـا رفتار 
در خـود را بیـان می کنـد. امـا از طریـق همیـن ارتباط پزشـک باید 
بتوانـد اطاعاتـی راجـع بـه مشـکل درد بیمـار به دسـت آورد. حال 
درمیابیـم که وظیفه یک پزشـک برای کنترل مشـکات درد بسـیار 

است. دشـوار 

مالحظات فیلوژنیک )وابسته به تکامل نژادی(
می تـوان سیسـتم مغـز انسـان را از نظـر عملکـرد بـه سـه جـز 
تقسـیم کـرد. اولیـن جـزء شـامل نخـاع و بصـل النخـاع اسـت. که 
می تـوان از آن بـه عنـوان مغـز اولیـه ی خزنـده ای نـام بـرد چـون 
در یـک سـطح بسـیار ابتدایـی کار می کنـد و عملکـردی مثـل مغز 
یـک خزنـده دارد. ایـن بخـش از مغـز مسـئول فعالیتهای رفلکسـی 
محافظت کننـده در برابـر چالش هـای محیطـی اسـت. بـرای مثـال 
اگـر شـخصی بـه طـور تصادفـی یـک اجـاق گاز داغ را لمـس کند، 
دسـت بـه سـرعت عقب کشـیده می شـود. ایـن رفلکس بـدون فکر 
کـردن یـا عملکـرد مغـز روی می دهـد. وقتی شـما با یـک چوب به 
یـک مـار ضربـه می زنید نیـز چنیـن عملکردی دیـده می شـود. مار 
بـه سـرعت حلقـه می شـود یـا می خزنـد و فـرار می کنـد. هیچگونه 
شـواهدی مبنـی بر احسـاس درد در خزنـدگان دیده نمی شـود. این 

مغـز ابتدایـی یـک عملکـرد بـا ارزش دفاعـی برای فـرد دارد.

دومیـن جـز عملکـردی مغـز انسـان مغـز پسـتاندار اسـت. مغز 
پسـتاندار از دسـتگاه لیمبیـک کـه  دور قسـمت باالیـی بصل النخاع 
و نخـاع پیچیـده شـده اسـت تشـکیل می شـود. دسـتگاه لیمبیـک 
مسـئول انگیزه هـای غریـزی و احساسـات اسـت. این بخـش از مغز 
مرکزهـای متفاوتـی دارد کـه فـرد را بـه طـور غریـزی بـه سـمت 
رفتارهـای خاصـی می بـرد. ایـن غرایز در یک سـطح کامـا آگاهانه 
عمـل نمی کننـد بلکـه نشـاندهنده نیازهـای اولیه فرد هسـتند مثل 
گرسـنگی، تشـنگی، خـواب و رفتارهـای جنسـی. بـه نظر می رسـد 
کـه یـک مرکـز درد/لـذت در لیمبیـک جود داشـته باشـد کـه فرد 
را شـدیداً بـر می انگیزانـد. وقتـی درد احسـاس می شـود فـرد بـه 
طـور غریـزی بـه سـمت رفتارهـای کاهش دهنـده درد و در صـورت 
امـکان بـه سـمت تحریـک بخش لـذت این مرکـز مـی رود. تحریک 
بخـش لـذت مرکـز درد/ لذت یـک غریـزه ابتدایی اسـت و می تواند 
شـدیداً رفتـار فـرد را کنتـرل کنـد. در واقع اعتیـاد به مـواد مخدر، 
الـکل، غـذا و فعالیت هـای جنسـی رفتارهـای متداولـی هسـتند که 
نشـان دهنده رفتارهـای غریـزی در جهـت تحریـک مرکـز لـذت در 

دسـتگاه لیمبیک می باشـند. 
سـومین جـز عملکردی مغز انسـان دارای پیچیده ترین سـاختار 
و  خزنـده(  )مغـز  نخـاع  و  النخـاع  بصـل  بـه  کـه  اسـت.کورتکس 
همچنیـن دسـتگاه لیمبیـک )مغـز پسـتاندار( اتصال دارد به انسـان 
توانایـی اسـتدالل و فکـر کـردن می دهـد. در ایـن سـطح اسـت که 
فـرد بـرای حـس دردی کـه تجربـه می کنـد معنـا و برآینـدی را در 
نظـر می گیـرد. بـرای مثـال کسـی کـه دردی را تجربـه می کنـد 
اثـرات ایـن حالـت را بـر دیگر روابـط خود ماننـد رابطه با همسـر یا 
سـایر اعضـای خانـواده ارزیابـی می کنـد. یـا می اندیشـد کـه چگونه 
درد بـر توانایـی وی بـرای کار یا معاشـرت اثر می گـذارد. این پدیده 
اسـت کـه مفهـوم رنج کشـیدن را در انسـان پدید مـی آورد و با این 
تجربـه در زندگـی حیوانـات بسـیار متفـاوت اسـت. بـه واسـطه این 
مکانیسـم عواملـی ماننـد میـزان توجـه، اضطـراب و ترس بر سـطح 
رنجـی کـه فـرد متحمـل می شـود اثـر می گـذارد. اثرات هوشـیاری 
ذهنـی یـا حالـت برانگیختگـی1، نگرانـی از نتیجه و تعـادل فیزیکی 
و احساسـی فـرد تبدیـل بـه برجسـته ترین عامـل تعدیل کننـده هر 
تجربـه ی دردنـاک می شـود. بنابرایـن می تـوان نتیجـه گرفـت کـه 

درد مزمـن تجربـه ای خـاص و منحصـر بـه فرد بـرای افراد اسـت.

1- arousal
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مالحظات آناتومیک انسانها
انسـان یـک ارگانیسـم خارق العاده اسـت و پیچیدگـی آن فراتر 
از تصـور عقل خردمند اسـت. بهتر اسـت بحث آناتومـی را از دیدگاه 
خیلـی کلـی شـروع کنیم. بدن انسـان از یـک سیسـتم ماهیچه ای-

اسـکلتی تشـکیل شـده که توسـط یک پوشـش که آن را از محیط 
اطـراف جـدا می کند در بر گرفته شـده اسـت. سـاختار و سـلولهای 
دربرگیرنـده  پوشـش  ماننـد  اسـکلتی  ماهیچـه ای-  پایـه سیسـتم 
آن بـه غـذا و مـواد مغـذی احتیـاج دارنـد. بنابرایـن یـک سیسـتم 
تامین کننـده ایجـاد شـده اسـت تـا ایـن وظیفه را بـر عهـده بگیرد. 
عملکـرد همـه این سیسـتمها بسـیار پیچیده اسـت؛ از ایـن رو یک 
سیسـتم ارتباط دهنـده الزم اسـت تا همـه وظایف این ارگانیسـم را 

با هـم هماهنـگ کند.
توضیحـات قبـل خاصـه ای از سیسـتمهای اصلـی بدن انسـان 
اسـت. سیسـتم ماهیچـه ای- اسـکلتی از ماهیچه هـا و اسـتخوانها و 
سـاختارهای مرتبط مانند لیگامانها و تاندونها تشـکیل شـده اسـت. 
ایـن سـاختارها بـه انسـان توانایی حرکـت می دهند تا بتوانـد غذا به 
دسـت آورد. پوشـش نامبرده از جلد )پوسـت( تشـکیل شـده اسـت. 
و همچنیـن سـاختارهای مخاطی- لثـه ا ی که سیسـتم ماهیچه ای-

اسـکلتی را احاطـه می کننـد. ایـن سـاختارها )پوشـش( فرسـتنده 
پیامهـای ورودی از محیـط بـه بـدن هسـتند تـا اقدامـات مناسـب 

بـرای محافظـت از آن بـه انجام رسـد. 
سیسـتم تامیـن کننـده1 می توانـد غـذا و هـوا را حمـل کنـد 
و آن را تبدیـل بـه انـرژی قابـل اسـتفاده بـرای سـلو ل ها نمایـد. 
سیسـتم تامین کننـده ایـن عوامـل حیاتـی را به تک تک سـلول های 
ارگانیسـم )بـدن( منتقـل می کند. سیسـتم تامین کننده متشـکل از 

دسـتگاه گـوارش، دسـتگاه تنفـس و گـردش خون اسـت. 
بـه دلیـل پیچیدگـی این سیسـتمها یـک سیسـتم کنترل کننده 
سـرآمد وجـود دارد تـا همـه ایـن فعالیت هـا را هماهنـگ کنـد. ایـن 
سیسـتم بـه عنـوان سیسـتم عصبی شـناخته می شـود و بـه چندین 
بخش عملکردی تقسـیم می شـود. سیسـتم عصبی محیطی اطاعات 
را از مبـدأ سیسـتم ماهیچـه ای - اسـکلتی و سـاختارهای جلـدی 
)پوشـش( منتقـل می کنـد. یک سیسـتم عصبـی جداگانه نیـز وجود 
دارد کـه فعالیت هـای سیسـتم تامین کننـده را هماهنـگ می کنـد 
کـه سیسـتم عصبـی خودمختـار نامیـده می شـود و عمدتـا مسـئول 
تنظیـم جریـان خـون، تنفـس و گـوارش اسـت. هماهنگی سیسـتم 
عصبـی محیطـی و سیسـتم عصبـی خودمختـار برعهـده سیسـتم 
عصبـی مرکـزی اسـت کـه از سـاقه مغـز و کورتکس تشـکیل شـده 

1- Supply system

اسـت. کورتکـس را می تـوان به عنـوان کامپیوتر اصلـی ذخیره کننده 
اطاعـات الزم بـرای عملکـرد فرد دانسـت. 

یکـی از مفاهیـم پایـه در فهمیـدن درد ایـن اسـت کـه بدانیـم 
رفتـار ارتباطـی مرکـز اصلی با هرکـدام از این سـاختارها در هر فرد 
بـه طـور متفاوتی مشـاهده می شـود. به محـض این که پزشـک این 
مفهـوم را درک می کنـد توصیـف بیمـار از شـکایت درد قابـل فهـم 
می شـود همانطور کـه در فصل هـای بعـدی می خوانیـم دردی کـه 
از هـر سـاختار منشـأ می گیرد مشـخصات فیزیکی خاصـی دارد که 
بـه تشـخیص آن از بقیـه کمـک می کنـد. بـه طـور کلـی در حرفـه 
پزشـکی و دندانپزشـکی از اصطاحاتـی مثـل سیسـتم تامین کننده 
یا پوشـش اسـتفاده نمی شـود. اصطاحاتی که در این باره اسـتفاده 

می شـوند در زیر آورده شـده اسـت:
سـاختارهای سـوماتیک: شـامل همه ساختارهایی اسـت که بدن٢ 
را تشـکیل می دهنـد بـه جـز سـاختارهای نورولوژیـک. سـاختارهای 
سـوماتیک  سـاختارهای  می شـوند:  تقسـیم  نـوع  دو  بـه  سـوماتیک 
طبیعی که پوشـش را تشـکیل می دهند )پوسـت و بافتهـای مخاطی- 
لثـه ا ی( و سـاختارهای سـوماتیک عمقـی کـه بقیـه بافت هـای بدن را 
تشـکیل می دهند. سـاختارهای سـوماتیک عمقی نیز به سـاختارهای 
سیسـتم  )ماننـد  احشـایی  سـاختارهای  و  ماهیچه ای-اسـکلتی 
تامین کننـده( تقسـیم می شـوند. سیسـتم عصبـی نیـز بـه سـه جـزء 

نامبـرده تقسـیم می شـود: محیطـی، مرکـزی و خودمختـار.

راه های عصبی درد
تجربه ذهنی درد توسـط چهار فرایند مشـخص ایجاد می شـود: 

تبدیـل3، هدایت4، انتقال5و درک6
تبدیـل، فرآینـدی اسـت کـه طـی آن محرکهای آسـیب رسـان 
در پایانه هـای عصبـی مناسـب خـود، تبدیـل بـه فعالیـت الکتریکی 
می شـوند. بـدن چندیـن ارگان حسـی دارد که پروسـه ایجـاد تکانه 
بـا جزئیـات  دو  در فصـل  ایـن گیرنده هـا  آغـاز می کننـد.  را  درد 

توضیـح داده می شـوند. 
دومیـن فراینـد هدایـت نـام دارد کـه طـی آن پیـام دردزا در 
نقـش یـک پتانسـیل عمل، توسـط نورون بـه پایانه مرکـزی7 نورون 

می رسـد. )ر.ک. فصـل ٢(
انتقـال بـه رویدادهـای عصبـی اطـاق می شـود کـه پیامهـای 
دردزا را از طریـق اتصـاالت سیناپسـی از یک نورون بـه نورون دیگر 

2- soma
3- transduction
4- conduction
5- transmission
6- perception
7- Central terminal
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منتقـل می کنـد. سیسـتم انتقال سـه جزء اصلـی دارد: اولـی نورون 
حسـی محیطـی اسـت کـه نـورون آوران اولیـه نامیـده می شـود. از 
ایـن رو ایـن پیـام دردزا را از ارگان حسـی به نخـاع هدایت می کند. 
جـزء دوم از فرآینـد انتقـال دومیـن نورون اسـت که فراینـد هدایت 
پیـام را در مراکـز باالتـر آغـاز می کنـد. این بخـش از فراینـد انتقال 
می توانـد چندیـن نـورون را که در حیـن باال رفتن پیـام تا تاالموس 
نقشـه دارنـد در گیـر کنـد. سـومین جـزء از سیسـتم انتقـال بیانگر 
سیسـتم  و  کورتکـس  تاالمـوس،  بیـن  نورون هـای  کنـش  برهـم 
لیمبیـک اسـت. ایـن فرآیند انتقـال در فصلهـای 3 تا 5 بـا جزئیات 

توضیح داده شـده اسـت.
آخریـن فراینـد در تجربـه ذهنـی درد، درک کـردن اسـت. اگـر 
پیـام دردزا بـه کورتکـس برسـد درک کـردن بـه وقـوع می پیونـدد 
کـه بافاصلـه یک برهمکنـش پیچیـده را در نورون هـای بین مراکز 
باالتـر مغزآغـاز می کنـد. )شـکل1-1( در ایـن نقطـه اسـت که زجر 
کشـیدن و رفتـار درد آغـاز می شـود. ایـن مهمتریـن جنبـه درد و 

متنوعتریـن جنبـه آن بیـن افـراد اسـت. )ر.ک. فصلهـای 5 و 6(
یـک فرآینـد مهـم دیگر نیز وجـود دارد کـه بایـد در اینجا بیان 

شـود: تعدیل1
تعدیـل توانایـی سیسـتم عصبـی مرکـزی بـرای تغییـر پیـام 
منتقـل  انتقا ل دهنـده  نورون هـای  توسـط  کـه  اسـت  دردهایـی 
ناحیـه در کورتکـس و سـاقه مغـز شناسـایی  می شـوند. چندیـن 
شـده اند کـه می تواننـد تکانـه درد نورون هـای انتقا ل دهنـده را مهار 
کـرده یـا کاهـش دهند. این عمـل میـزان ورودی مراکـز باالتر و در 
نتیجـه تجربـه درد را کاهـش می دهـد. نواحـی دیگـری نیـز وجـود 
دارنـد کـه می تواننـد تکانـه درد را تضعیف یـا تقویت کننـد و باعث 
بیشـتر شـدن درد شـوند. فرآیند تعدیل بسـیار مهم اسـت و آگاهی 
از آن کمـک می کنـد تـا پزشـک درد و بیمـاران را بهتـر درک کند. 
چـون تعدیـل درد در نواحـی متعددی از سیسـتم عصبی محیطی و 
مرکـزی رخ می دهـد در چنـد فصل بعـدی آن را توضیـح می دهیم.

مالحظات خاص برای درد دهانی و صورتی
بـدون شـک درد دسـت و پـا بـر کیفیـت زندگـی اثر میگـذارد. 
هرچنـد بـرای بیمارانـی کـه از درد دهانـی- صورتـی رنـج می برنـد 
دیگـر فاکتورهـای احساسـی اهمیـت می یابنـد مخصوصـاً زمانی که 
درد صورتـی- دهانـی مزمن می شـود. جالب توجه اسـت کـه تقریباً 
چهـل و پنـج درصـد کورتکـس حسـی انسـان بـه صـورت، دهان و 
سـاختارهای دهانـی اختصـاص یافتـه است.)شـکل1-٢( این درجه 

1- modulation

از تخصیـص حس، نشـان دهنده اهمیت بسـیار این سـاختارها برای 
شخص است. در واقع درد در این نواحی تاثیر زیادی بر شخص دارد.
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Fig 1-1 A basic drawing of 
the trigeminal nerve entering 
the brainstem. Transduction 
occurs in the peripheral tis-
sues with the activation of 
sensory receptors. This be-
gins the process of conduc-
tion of the neural impulses 
into the central nervous 
system. Once the impulses 
reach the central neurons, 
transmission allows the im-
pulses to be carried to the 
next neuron. Pain perception 
is the result of processing 
the ascending information at 
the higher centers.

Fig 1-2 The homunculus is 
a graphic depiction of the 
functional areas of the sen-
sory cortex. Note that ap-
proximately 45% of the sen-
sory cortex is dedicated to 
the face, mouth, and throat. 
(Reprinted from Okeson22 
with permission.) 
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شـکل 1- 1: یک نقشـه سـاده از عصب تری ژمینال که به ساقه مغز وارد 
می شـود. فراینـد تبدیـل در اعصـاب محیطـی بـا فعـال شـدن گیرنده های 
حسـی انجـام می شـود. ایـن فرآینـد آغازکننده هدایـت تکانه هـای عصبی 
بـه سیسـتم عصبـی مرکزی اسـت. وقتی تکانه هـا به نورون هـای مرکزی 
می رسـند طـی فراینـد انتقال بـه نورون بعـدی منتقل می شـوند. درک درد 

نتیجـه پـردازش اطالعات بـاال رونده در مراکز باالیی اسـت.
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شـکل 2- 1: ایـن آدمـک یـک نـگاره مشـروح از نواحـی عملکـردی در 
پنـج درصـد  تقریبـًا چهـل و  کورتکـس حسـی اسـت. توجـه کنیـد کـه 
از  )برگرفتـه  دارد.  تعلـق  بـه صـورت، دهـان و گلـو  کورتکـس حسـی 

اکیسـون۲(.)۲۲(

2- Okeson
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1

بـرای مثـال درد مزمـن در سـاختارهای دهانی-صورتـی به طور 
قابـل ماحظـه ای توانایـی جویـدن را محـدود می کنـد. گرچـه در 
دنیـای مـدرن می تـوان بـدون جویـدن نیـز زنـده مانـد، )مثـًا بـا 
رژیم هـای مایـع، لوله هـای شـکمی و تغذیـه از طریـق رگ( یـک 
حـس غریـزی وجـود دارد مبنـی بـر ایـن کـه عـدم توانایـی غـذا 
خـوردن تهدیـدی بـرای زندگـی فـرد اسـت. بنابرایـن درد مزمـن 
در صـورت، تحریک کننـده یـک پاسـخ نجـات بخش غریزی اسـت. 
همچنیـن درد در سـاختارهای دهانـی- صورتـی، توانایـی صحبـت 
کـردن را بـه خطر می انـدازد که در یـک جامعه متکی بـر ارتباطات 
ضـروری اسـت. درد مزمـن دهانی-صورتـی توانایی شـخص را برای 
موفقیـت در جامعـه هـم در کار و هـم در تفریح به خطـر می اندازد.

معمـوالً  کـه  صورتـی  دهانـی-  مزمـن  درد  جنبـه  سـومین 
مـورد بی توجهـی پزشـک واقـع می شـود، جـزء احساسـی اسـت. 
سـاختارهای دهانـی- صورتـی در بیـان احساسـات بسـیار مهمنـد. 
لبخندهـا، اخمهـا، قهقهه هـا و اشـک ها همگـی بـا صـورت مـا بیان 
می شـوند. فعالیتهـای خاصـی نظیـر بوسـیدن نیـز بـا درد صـورت 
بـه خطـر می افتنـد. پزشـکانی کـه معمـوالً بـه ایـن جـزء مهـم و 
شـخصی درد صورتـی دهانـی بی توجه انـد، بایـد بداننـد کـه درد در 
سـاختارهای دهانـی صورتی بسـیار خطرناکتر و مهمتر و شـخصیتر 
از درد در سـایر نواحی بدن اسـت. دندانپزشـکانی کـه از این ارتباط 
آگاهـی ندارنـد معمـوالً بـدون توجه به اثـر احساسـی درد یک دفعه 
بـه سـراغ معاینه بیمـار و درمان می رونـد. دندانپزشـکان باید بدانند 
کـه فاکتورهـای روانـی بـا درد دهانـی صورتـی همـراه می شـوند 
مخصوصـاً وقتـی کـه درد مزمـن می شـود. احتمـاالً مهمتریـن نکته 
بـرای پزشـک در هنـگام کنتـرل درد ایـن اسـت کـه خـوب گـوش 
کنـد، همـه احتمـاالت را در نظـر بگیـرد، در صـورت امـکان درمان 
کنـد و در غیـر ایـن صـورت درد را کنتـرل کنـد، امـا باید همیشـه 

تسـلی خاطـر دهد.

ual. For example, chronic pain in the orofacial 
structures significantly limits the ability to chew. 
Although in modern times life can be sustained 
without chewing (through, eg, liquid diets, stom-
ach tubes, and intravenous feeding), there is 
an instinctive sense that the inability to feed is 
a threat to one’s existence. Therefore, chronic 
pain in the face triggers an instinctive survival 
response. Also, pain in the orofacial structures 
compromises the ability to speak, which is essen-
tial in a society dependent on communication. 
Chronic orofacial pain jeopardizes the individu-
al’s ability to successfully engage in society both 
at work and at play. A third aspect of chronic 
orofacial pain that often goes unrecognized 
by the clinician is the emotional component. 
The orofacial structures are very important for 
the expression of one’s emotions. The smiles, 
frowns, laughter, and tears are all expressed by 
our faces. Intimate activities such as kissing are 
also compromised by pain in the face. Clinicians, 
who are often quite oblivious to this very signifi-
cant and personal component of orofacial pain, 
need to be aware that pain felt in the orofacial 
structures is much more threatening, meaning-
ful, and personal than pain felt in other areas 
of the body. Dentists who do not appreciate 
this relationship commonly move abruptly into 
patient examination and management without 
considering the emotional impact of the pain. 
Dentists need to understand that psychologic 
factors accompany orofacial pain, especially as 
the pain becomes more chronic. Perhaps the 
most important concepts for the clinician to 
remember when managing pain are to listen 
carefully, consider all possibilities, cure if you 
can, manage if you cannot, but always console. 
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آناتومی اعصاب درد 
دهان و صورت

2
فصل

مهمتریـن عامـل در مدیریـت مشـکل درد بیمـار، فهـم کارکرد 
طبیعـی سیسـتم اسـت. ایـن اصـل در مدیریـت هر شـرایطی صدق 
می کنـد. یک پزشـک بالینی، بـدون درک صحیح از شـرایط طبیعی 
نمی توانـد اختـال بـه وجـود آمـده در آن شـرایط را برطـرف کند. 
ایـن اصـل سـاده باید توسـط همهـی پزشـکان بالینی رعایت شـود. 
وقتـی بیمـاری بـا نوعـی اختـال بـه یـک مرکـز درمانـی مراجعـه 
می کنـد طـرح درمان پزشـک بایـد در راسـتای بازگردانـی عملکرد 
طبیعـی باشـد. پزشـک بالینـی نباید انتظار داشـته باشـد کـه بدون 
درک صحیـح از کارکـرد طبیعـی، در کارش موفـق شـود. مدیریـت 
دسـتورالعمل  بتـوان  کـه  اسـت  آن  از  پیچیده تـر  درد،  اختـاالت 
مشـخصی بـرای آن تهیـه کـرد. پزشـک بایـد ویژگیهـای مخصوص 
بـه هر سیسـتم را بشناسـد تا بـرای هر بیمـار، طرح درمـان خاصی 

را ارائـه کند.
همانطـور کـه در فصـل 1 اشـاره شـد، رونـد عملکـردی درد را 
می تـوان بـه 4 دسـته تقسـیم کـرد: ترارسـانی1، هدایـت2، انتقـال3 
بافت هـای  از  پیچیـده ای  ادراک4. هـر چهـار مرحلـه در شـبکه  و 
عصبـی- کـه سیسـتم های عصبـی محیطـی و مرکزی را می سـازند 
- رخ می دهـد از ابتـدای مرحلـه ی ترارسـانی در بافت هـای محیطی 
تـا پایـان ادراک درد در قشـر مـخ، مسـیری یکپارچـه و پیچیـده 
از اعصـاب ایفـای نقـش می کنـد. ایـن فصـل اهمیـت سـاختارهای 
1- transduction
2- conduction
3- transmission
4- perception

آناتومیکـی ایـن شـبکه عصبی پیچیـده را مورد تاکید قـرار می دهد. 
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by a cellular nerve tissue sheath called neuro-
lemma (primary sheath or sheath of Schwann). 
Some of these fibers also have a layer of fatty 
nerve tissue called the myelin sheath (medul-
lary sheath or white substance of Schwann). 
Fibers with myelin sheaths form the so-called 
white nerves; those without myelin sheaths are 
referred to as the gray nerves. Constrictions 
called nodes of Ranvier occur in myelinated 
nerves at intervals of about 1 mm. These nodes 
are caused by the absence of myelin material; 
only neurolemma covers the nerve fiber. Nerve 
fibers in the central nervous system (CNS) have 
no neurolemma. Those situated in the white 
substance are myelinated, whereas those in the 
gray substance are nonmyelinated. 

Myelination of a nerve fiber affects the rest-
ing and action potential of the neuron. The my-
elin acts as insulation so that the action poten-
tial of a transferring impulse is only expressed 
at the node of Ranvier. Therefore, the impulse 
travels from node to node, requiring less time to 
move down the nerve fiber.1 Thus, myelination 
increases the conduction velocity of the fiber. 
The ultrastructure of the primary trigeminal neu-
ron has been well described2 by use of electron 
microscopic techniques.

Neurons (nerve cells)
The structural unit of the nervous system is 
the nerve cell or neuron. It is composed of a 
mass of protoplasm termed the nerve cell body 
(perikaryon), which contains a spherical nucleus 
(karyon) and gives off one or more processes. 
The nerve cell bodies located in the spinal cord 
are found in the gray substance of the CNS. 
Cell bodies found outside the CNS are grouped 
together in ganglia. The term nucleus, as ap-
plied to the gross structure of the CNS, is used 
to designate a group of nerve cells that bear a 
direct relationship to the fibers of a particular 
nerve. Protoplasmic processes from the nerve 
cell body are called dendrites and axons (Fig 
2-2). A dendrite (from the Greek word dendron, 
meaning tree) is a branched arborizing process 
that conducts impulses toward the cell body. An 
axon (from the Greek word axon, meaning axle 
or axis) or axis-cylinder is the central core that 
forms the essential conducting part of a nerve 
fiber and is an extension of cytoplasm from a 
nerve cell.

Depending on the number of axons present, 
a nerve cell is unipolar, bipolar, or multipolar. 
Peripheral sensory neurons are unipolar. The 
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Fig 2-1 The nerve fiber consists of a connective tissue 
sheath, called the epineurium, that encloses bundles, 
which are surrounded by their own connective tissue 
sheath, called the perineurium. Within each bundle, the 
nerve fibers are separated by interstitial connective tissue 
called endoneurium.

Fig 2-2 The structure of a peripheral neuron. شـکل 1-2: فیبـر عصبـی از یک غـاف بافت پیونـدی به نام اپـی نوریوم
تشـکیل شـده اسـت کـه دسـته های عصبـی را- کـه توسـط غـاف بافـت 
پیونـدی خـود )پـری نوریـوم( احاطـه شـده اند- در بـر می گیـرد. در هـر 
دسـته ی عصبـی، فیبرها توسـط بافت همبنـد بینابینی به نـام اندونوریوم 

از هـم جدا شـده اند.

دکتر آزیتا آزاد )عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیماری های دهان، فک و صورت، گروه بیماری های دهان، فک وصورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(
دکتر مریم مشاوری نیا )عضو هیئت علمی گروه بیماری های دهان، فک وصورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز(  

دکتر سعید رضا قنبریان )دستیار تخصصی ترمیمی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز(
دکتر زهرا توللی )دندانپزشک، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز(



قسمت اول: درد1

16

The Neural Anatomy of Oral and Facial Pain2

14

by a cellular nerve tissue sheath called neuro-
lemma (primary sheath or sheath of Schwann). 
Some of these fibers also have a layer of fatty 
nerve tissue called the myelin sheath (medul-
lary sheath or white substance of Schwann). 
Fibers with myelin sheaths form the so-called 
white nerves; those without myelin sheaths are 
referred to as the gray nerves. Constrictions 
called nodes of Ranvier occur in myelinated 
nerves at intervals of about 1 mm. These nodes 
are caused by the absence of myelin material; 
only neurolemma covers the nerve fiber. Nerve 
fibers in the central nervous system (CNS) have 
no neurolemma. Those situated in the white 
substance are myelinated, whereas those in the 
gray substance are nonmyelinated. 

Myelination of a nerve fiber affects the rest-
ing and action potential of the neuron. The my-
elin acts as insulation so that the action poten-
tial of a transferring impulse is only expressed 
at the node of Ranvier. Therefore, the impulse 
travels from node to node, requiring less time to 
move down the nerve fiber.1 Thus, myelination 
increases the conduction velocity of the fiber. 
The ultrastructure of the primary trigeminal neu-
ron has been well described2 by use of electron 
microscopic techniques.

Neurons (nerve cells)
The structural unit of the nervous system is 
the nerve cell or neuron. It is composed of a 
mass of protoplasm termed the nerve cell body 
(perikaryon), which contains a spherical nucleus 
(karyon) and gives off one or more processes. 
The nerve cell bodies located in the spinal cord 
are found in the gray substance of the CNS. 
Cell bodies found outside the CNS are grouped 
together in ganglia. The term nucleus, as ap-
plied to the gross structure of the CNS, is used 
to designate a group of nerve cells that bear a 
direct relationship to the fibers of a particular 
nerve. Protoplasmic processes from the nerve 
cell body are called dendrites and axons (Fig 
2-2). A dendrite (from the Greek word dendron, 
meaning tree) is a branched arborizing process 
that conducts impulses toward the cell body. An 
axon (from the Greek word axon, meaning axle 
or axis) or axis-cylinder is the central core that 
forms the essential conducting part of a nerve 
fiber and is an extension of cytoplasm from a 
nerve cell.

Depending on the number of axons present, 
a nerve cell is unipolar, bipolar, or multipolar. 
Peripheral sensory neurons are unipolar. The 
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Fig 2-1 The nerve fiber consists of a connective tissue 
sheath, called the epineurium, that encloses bundles, 
which are surrounded by their own connective tissue 
sheath, called the perineurium. Within each bundle, the 
nerve fibers are separated by interstitial connective tissue 
called endoneurium.

Fig 2-2 The structure of a peripheral neuron. شکل 2-2: ساختار نورون محیطی

ساختارهای عصبی
اعصاب

عصـب یـک سـاختار سـیم ماننـد اسـت کـه توانایـی انتقـال 
ایمپالس هـای الکتریکـی و شـیمیایی را دارد و از یـک غـاف بافـت 
همبنـدی بـه نـام اپـی نوریوم1 تشـکیل شـده اسـت که دسـته های 
رشـته های عصبـی2 را دربرگرفتـه اسـت؛ بـه طـوری کـه هر دسـته 
توسـط غـاف بافـت همبندی خـودش، پـری نوریوم3، احاطه شـده 
اسـت. در هـر دسـته، رشـته های عصبـی توسـط بافـت همبنـدی 

بینابینـی بـه نـام اندونوریـوم4 از هـم جـدا شـده اند. )شـکل 2-1(
هـر رشـته عصبـی از یک دسـته یـا بانـدل مرکـزی نوروفیبریل 
آکسوپاسـم5،  عصبـی،  پروتوپاسـم  از  زمینهـای  بافـت  یـک  در 
تشـکیل شـده اسـت و توسـط یـک غشـای نـازک پاسـمایی بافت 
عصبـی، آکسـولما6، احاطـه شـده اسـت. هر رشـته عصـب محیطی 
بـا یـک غـاف بافـت سـلولی عصبـی بـه نـام نورولما7)غـاف اولیه 
یـا غـاف شـوان( پوشـانده شـده اسـت. بـه عـاوه، بعضـی از ایـن 
رشـته ها دارای الیـه ا  ی بافـت چربـی عصبـی بـه نـام غـاف میلین 
)غـاف میانـی یـا جـزء سـفید شـوان( هسـتند. رشـته های دارای 
غـاف میلیـن را اعصـاب سـفید و رشـته های بـدون غـاف میلیـن 
1- epineurium
2- fasciculi
3- perineurium
4- endoneurium
5- axoplasm
6- axolemma
7- neurolemma

را اعصـاب خاکسـتری مینامنـد. تنگشـدگیهایی با فواصـل تقریبا 1 
میلیمتـر در اعصـاب میلیـن دار رخ می دهـد کـه گره هـای رانویـه8 
نـام دارنـد. ایـن گره ها به علـت نبود میلیـن به وجـود آمدهاند و در 
ایـن قسـمتها فقـط نورولما، فیبـر عصبی را می پوشـاند. رشـته های 
عصبـی در شـبکه عصبـی مرکـزی9، نورولمـا ندارنـد. رشـته هایی 
کـه در مـاده ی سـفید واقـع شـده اند میلیـن دار هسـتند در حالـی 
کـه آنهایـی کـه در مـاده خاکسـتری واقـع شـده اند میلیـن ندارند. 
میلینـه شـدن رشـته ی عصبـی بر پتانسـیل اسـتراحت و پتانسـیل 
بـه صـورت عایـق عمـل  تاثیـر می گـذارد. میلیـن  نـورون،  عمـل 
می کنـد، بنابرایـن پتانسـیل عمل ایمپالـس منتقل شـونده فقط در 
گـره رانویـه بیـان می شـود. در نتیجـه، ایمپالـس از گرهـی بـه گره 
دیگـر منتقـل می شـود کـه نسـبت بـه حرکـت در کل طول رشـته، 
زمـان کمتـری می طلبـد. )1( پـس میلینـه شـدن، سـرعت هدایت را 
در رشـته ی عصبـی افزایـش می دهـد. سـاختار نـورون تریجمینـال 
اصلـی بـا اسـتفاده از تکنیکهـای میکروسـکوپی الکترونی بـه تصویر 

کشـیده شده اسـت. )2(

نورون ها )سلولهای عصبی(
واحـد سـاختاری سیسـتم عصبـی، سـلول عصبـی یـا نـورون 
اسـت کـه از یـک تـوده پروتوپاسـمی بـه نام جسـم سـلول عصبی 
)پریکاریـون10( تشـکیل شـده اسـت. پریکاریـون دارای هسـتهای 
)زوائـد  اسـتطاله  چنـد  یـا  یـک  و  میباشـد  )کاریـون11(  کـروی 
سیتوپاسـمی( از آن خـارج می شـود. جسـم سـلولهای عصبی واقع 
در نخـاع، در مـاده خاکسـتری سیسـتم عصبـی مرکـزی قـرار دارد. 
جسـمهای سـلولی خارج از دسـتگاه عصبـی مرکـزی، در گانگلیونها 
تشـکیل گـروه دادهاند. اصطاح هسـته12 -کـه به سـاختار تودهای 
کـردن  مشـخص  بـرای  اطـاق شـده-  مرکـزی  سیسـتم عصبـی 
بـا  ارتبـاط مسـتقیمی  کـه  اسـت  از سـلول های عصبـی  گروهـی 
پروتوپاسـمی  زائده هـای  دارنـد.  خـاص  عصـب  یـک  رشـته های 
کـه از جسـم سـلولی خـارج می شـوند دندریـت13 و آکسـون14 نـام 
دارنـد. )شـکل 2-2( دندریـت )منشـا گرفته از لغـت یونانی دندرون 
بـه معنـی درخـت( یـک زائـده ی منشـعب درخـت مانند اسـت که 
پیام هـای عصبی هـا را بـه سـمت جسـم سـلولی هدایـت می کنـد. 
آکسـون )منشـا گرفتـه از لغـت یونانی آکسـون به معنی محـور(، یا 

8- Nodes of Ranvier
9- CNS
10- perikaryon
11- karyon
12- nucleus
13- dendrite
14- axon
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آکسـیس - سـیلندر، مهمتریـن مرکـزی اسـت کـه بخـش هدایتی 
یـک رشـته عصبی را تشـکیل می دهد و یـک امتداد سیتوپاسـمی 

از سـلول عصبـی اسـت.
عصبـی  سـلول  یـک  موجـود،  آکسـون های  تعـداد  بـه  بسـته 
می توانـد تـک قطبـی، دو قطبـی، یـا چند قطبـی باشـد. نورون های 
حسـی محیطـی تـک قطبـی هسـتند. فقـط یک آکسـون از جسـم 
سـلول عصبـی واقـع در گانگلیـون ریشـه ی خلفی خارج می شـود و 
بـه دو شـاخه تقسـیم می شـود: یـک شـاخه محیطـی که گسـترش 
پیـدا می کنـد تـا به یـک گیرنـده حسـی خاتمـه یابد و یک شـاخه 
مرکـزی کـه از ریشـه عصـب عبـور می کنـد تا بـه ماده خاکسـتری 

سیسـتم عصبـی مرکـزی خاتمـه پیـدا کند.
نورون هـا، با توجه بـه جایگاه و عملکرد، نام هـای مختلفی دارند. 
یـک نـورون آوران پیـام عصبی را به سـمت سیسـتم عصبی مرکزی 
هدایـت می کنـد، در حالـی کـه یک نـورون وابران پیـام عصبی را به 
سـمت قسـمتهای محیطـی منتقل می کنـد. نورون هـای بینابینی یا 
نورون هـای رابـط کامـا در سیسـتم عصبـی مرکـزی واقع شـده اند. 
نورون هـای گیرنـده یـا حسـی، کـه از نـوع آوران هسـتند، پیامهای 
عصبـی را از اندام هـای گیرنـده دریافـت و منتقـل می کننـد. اولیـن 
نـورون حسـی، نـورون اولیه یا نـورون دسـته اول نامیده می شـود و 
در سـاختار محیطـی خـارج از سیسـتم عصبـی مرکزی قـرار گرفته 
رابـط  نورون هـای  نورون هـای حسـی دسـته دوم و سـوم،  اسـت. 
هسـتند و بـه طـور کامل در سیسـتم عصبـی مرکزی واقع شـده اند. 
نورون هـای حرکتـی، نورون های وابران هسـتند کـه پیامهای عصبی 
را بـه خـارج از سیسـتم عصبـی مرکـزی و بـه یـک سـاختار هدف، 
منتقـل می کننـد. اگر سـاختار هـدف، عضله باشـد، این پیـام باعث 
انقبـاض آن می شـود. اگـر غـده باشـد، روی ترشـح تاثیـر میگذارد. 
نـورون پیـش گانگلیونـی، یـک نـورون وابـران خودمختار اسـت که 
جسـم سـلول عصبـی آن در سیسـتم عصبـی مرکـزی واقع شـده و 
در گانگلیـون خودمختـار پایـان می یابـد. جسـم سـلول عصبی یک 
نـورون پـس گانگلیونـی در گانگلیـون خودمختـار واقـع شـده و در 

اعصـاب محیطـی خاتمـه می یابد.
انتقـال پیامهـای عصبـی از یـک نورون به نـورون دیگـر فقط از 
طریـق یـک اتصال سیناپسـی یا سـیناپس انجام می شـود. در محل 
سـیناپس، زوائـد دو نـورون، نزدیـک بـه هم قـرار گرفته انـد. همه ی 
نورون هـای آوران در جسـم خاکسـتری سیسـتم عصبـی مرکـزی 
قـرار گرفته انـد. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کرد کـه سـیناپس هایی 
رخ  مرکـزی  عصبـی  سیسـتم  از  خـارج  طبیعـی  طـور  بـه  کـه 
می دهنـد، سـیناپس های رشـته های خودمختـار پـس گانگلیونـی و 

پیـش گانگلیونـی وابـران هسـتند کـه در گانگلیونهـای خـود مختار 
واقـع شـده اند. ایـن امـر نشـان می دهـد کـه هیـچ ارتبـاط محیطی 
آناتومیکـی بیـن رشـته های عصبـی حسـی وجـود نـدارد. همهـی 
ارتباطـات در سیسـتم عصبـی مرکـزی اسـت و انتقـال محیطـی 
یـک پیـام عصبـی حسـی از یـک فیبـر بـه فیبر دیگـر غیـر طبیعی 
اسـت. هـر سـیناپس محیطی اشـتباه یـا مصنوعی، ایفاپـس1 نامیده 
می شـود و نشـان دهنده ی یـک تغییـر پاتولوژیـک یـا غیـر عـادی 

)3( است. 

سلولهای گلیال 
عـاوه بر سـلولهای عصبـی -که ورودی عصبـی را به داخل و در 
طـول سیسـتم عصبـی مرکـزی منتقل می کننـد- سـلولهایی نیز به 
نـام سـلول گلیال وجـود دارند. لغت گلیـا در زبان یونانـی به معنای 
چسـب اسـت. سـالها تصور می شـد کـه سـلولهای گلیال سـلولهای 
غیـر عصبـی هسـتند کـه در برقـراری هموسـتاز، تشـکیل میلین و 
حفاظـت از نورون هـا در مغـز نقـش دارنـد. امـا اخیـرا کشـف شـده 
اسـت کـه ایـن سـلولها می تواننـد تاثیـر زیـادی روی فعالیت هـای 

عصبـی نورون هـای مجاور داشـته باشـند.
به طور کلی سـه نوع سـلول گلیال وجـود دارد: گلیای اقماری2، 
میکروگلیا3 و آستروسـیتها4. گلیای اقماری خارج از سیسـتم عصبی 
مرکـزی یافـت می شـود و در ارتبـاط بـا اعصـاب محیطـی و سـایر 
بافتهاسـت. میکروگلیـا و آستروسـیتها در سیسـتم عصبـی مرکزی، 
از جملـه شـاخ خلفـی، یافـت می شـوند. شـواهد حاکی از آن اسـت 
کـه سـلولهای گلیال پتانسـیل زیادی بـرای افزایـش تحریک پذیری 
عصبـی دارنـد و بنابرایـن می تواننـد فعالیت های عصبـی باالرونده و 
پایینرونـده را تعدیـل کننـد. نقـش سـلولهای گلیـال در درد حاد و 

مزمـن در فصلهـای بعـدی مورد بررسـی قـرار می گیرد.

نوروآناتومی عملکردی
اطاعـات از بافت هـای خارج از سیسـتم عصبی مرکـزی باید به 
سیسـتم عصبـی مرکـزی و سـپس بـه مراکز باالتـر در سـاقه مغز و 
قشـر مخ برای درک و ارزیابی منتقل شـود. پس از ارزیابی اطاعات، 
بایـد اقدامـات مناسـب صورت گیـرد. سـپس مراکز باالتـر، پیامهای 
عصبـی را بـه سـمت نخـاع و در ادامه به یـک اندام وابـران محیطی 
ارسـال می کننـد تـا فعالیـت موردنظـر انجـام شـود. نـورون آوران 
اولیـه )دسـته ی اول( محرکـی از گیرنـده حسـی دریافـت می کنـد. 

1- ephapse
2- satellite glia
3- microglia
4- astrocyte
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ایـن پیام عصبی توسـط نـورون آوران اولیه از طریق ریشـه ی خلفی 
بـه درون سیسـتم عصبـی مرکزی حمل می شـود تا در شـاخ خلفی 
نخـاع بـا یـک نـورون دسـته ی دوم سـیناپس دهـد. جسـم سـلولی 
نورون هـای آوران اولیـه در گنگلیون های ریشـه ی خلفی واقع شـده 
اسـت. سـپس پیـام عصبـی توسـط نـورون دسـته ی دوم در طـول 
نخـاع حمـل می شـود و به مسـیر اسـپینوتاالمیک قدامـی - جانبی 
می رسـد کـه بـه سـمت مراکـز باالتر صعـود می کنـد. ممکن اسـت 
تعـدادی نـورون رابـط) دسـته ی سـوم، چهـارم و ...( در انتقـال این 
پیـام بـه تاالموس و قشـرمخ نقش داشـته باشـد. به عـاوه، تعدادی 
نـورون رابـط بسـیار کوچک در شـاخ خلفـی وجود دارد کـه ممکن 
اسـت با ایجاد سـیناپس با نورون دسـته ی دوم در انتقال پیام نقشی 
ایفـا کننـد. بعضـی از ایـن نورون هـا ممکـن اسـت به طور مسـتقیم 
بـا نورون هـای وابرانـی کـه به وسـیلهی ریشـه ی شـکمی به سـمت 
خـارج از سیسـتم عصبی مرکـزی حرکت می کنند، سـیناپس دهند 
تـا یـک انـدام وابـران مثـل عضلـه را تحریـک کننـد. )شـکل 2-3(

بعضـی از جریان هـای عصبـی، سـاده هسـتند. بـرای مثـال یک 
پیام عصبی از گیرنده حسـی توسـط نـورون آوران اولیه به دسـتگاه 
عصبـی مرکـزی منتقـل می شـود و بـا یـک نـورون رابط سـیناپس 
می دهـد. نـورون رابـط بـه نوبه ی خود با یـک نورون حرکتـی وابران 
سـیناپس می دهـد و از دسـتگاه عصبـی مرکـزی خارج شـده و وارد 

The Neural Anatomy of Oral and Facial Pain2یـگ ارگان وابـران، مثـا یک عضله، می شـود.
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rons that are directed back out the CNS by way 
of the ventral root to stimulate an efferent organ 
such as a muscle (Fig 2-3). 

Some neural circuits are simple. For example, 
an impulse from a sensory receptor is carried 
into the CNS by the primary afferent neuron and 
synapses with an interneuron. This interneuron in 
turn synapses with an efferent motor neuron, ex-
iting back out the CNS to an efferent organ, such 
as a muscle. A circuit formed by a chain of neu-
rons in such a way that stimulation is followed by 
an immediate and automatic response is called 
a reflex arc. As is discussed later, most reflex 
arcs or neural circuits are much more complex, 
involving several and sometimes vast numbers 
of interneurons with many possible responses.

Sensory receptors
At the distal terminals of afferent (sensory) 
nerves are specialized sensory receptors that 
respond to physical or chemical stimuli. Once 
these receptors have been adequately stimu-
lated, an impulse is generated in the primary af-
ferent neuron and carried centrally into the CNS. 
Sensory receptors are specific for certain types 

of stimuli. They can be classified into three main 
groups, namely, exteroceptors, proprioceptors, 
and interoceptors.4 

Exteroceptors
Exteroceptors are sensory receptors that are 
stimulated by the immediate external envi-
ronment and are appropriately structured and 
located so as to be exposed to the organism’s 
environment. These receptors provide informa-
tion from the skin and mucosa (the envelope). 
Most impulses arising from these receptors are 
sensed at conscious levels. Some examples of 
this type of receptor are (Fig 2-4):

• Merkel endings: Tactile receptors in the sub-
mucosa of the tongue and oral mucosa

•  Meissner corpuscles: Tactile receptors in the 
skin

•  Ruffini corpuscles: Pressure and warmth re-
ceptors

•  Krause corpuscles or end-bulbs: Cold recep-
tors

•  Free nerve endings: Receptors that perceive 
superficial pain and touch

Skin

Blood 
vessel

Muscle

Primary efferent 
neuron 

Interneuron

Second-order neuron

DRG

Primary afferent neuron
To higher centers

Fig 2-3 Peripheral nerve input into the spinal cord. Note that the first-order neurons (primary affer-
ents) carry input into the dorsal horn to synapse with the second-order neurons. The second-order 
neuron then crosses over and ascends on to the higher centers. Small interneurons connect the pri-
mary afferent neuron with the primary motor (efferent) neuron, allowing reflex arc activity. The dorsal 
root ganglion (DRG) contains the cell bodies of the primary afferent neurons.

شـکل 3 -2 : ورودی اعصـاب محیطـی بـه نخـاع. توجه کنید کـه اعصاب 
دسـته ی اول )آورانهـای اولیـه( ورودی را بـه شـاخ خلفـی حمـل می کنند 
تـا درآنجـا بـا نورون هـای دسـته ی دوم سـیناپس دهنـد. سـپس نـورون 
دسـته دوم بـه سـمت مقابـل مـی رود و بعـد بـه مراکـز باالتـر صعـود 
بـه  را  اولیـه  آوران  نورون هـای  کوچـک،  رابـط  نورون هـای  می کنـد. 
نورون هـای حرکتـی )وابـران( اولیـه متصـل می کننـد و فعالیـت قـوس 
رفلکسـی را ممکـن میسـازند. گنگلیـون دورسـال روت )DGR( حـاوی 

اجسـام سـلولی نورون هـای آوران اولیـه اسـت.

عصبـی  سـلولهای  از  زنجیـره ای  توسـط  شـده  ایجـاد  مـدار 
بـه ایـن شـکل قـرار گرفتـه و امـکان پاسـخی سـریع و اتوماتیـک 

بـه دنبـال تحریـک را بـه وجـود میـآورد، قـوس رفلکـس1 نامیـده 
می شـود. همانطـور کـه بعـداً مورد بحث قـرار خواهد گرفت، بیشـتر 
قوس هـای رفلکـس یـا مدارهـای عصبـی بسـیار پیچیده تر هسـتند 
و شـامل چنـد نـورون رابـط یـا گاهـی نورون هـای رابط بسـیاری با 

می شـوند. متعـدد  احتمالـی  پاسـخ های 

گیرنده های حسی
گیرنده هـای  )حسـی(  آوران  اعصـاب  انتهایـی  پایانه هـای  در 
حسـی تخصـص یافتهـای وجـود دارد کـه بـه محرکهـای فیزیکـی 
یـا شـیمیایی پاسـخ می دهنـد. بـا تحریـک کافـی ایـن گیرنده هـا، 
ایمپالسـی در نـورون آوران اولیـه ایجـاد شـده و به دسـتگاه عصبی 
مرکـزی منتقـل می شـود. گیرنده هـای حسـی بـرای انـواع خاصـی 
از محرکهـا تخصـص یافتهانـد. ایـن گیرنده هـا را می تـوان در سـه 
گـروه اصلی اکستروسـپتورها2، پروپریوسـپتورها3 و اینتروسـپتورها4 

دسـته بندی کـرد. )4(

اکستروسپتورها

اکستروسـپتورها، گیرنده های حسـی هسـتند که توسـط محیط 
خارجـی نزدیـک به سـطح بـدن تحریـک می شـوند. ایـن گیرنده ها 
بـه شـیوهای سـاخته و جایگـذاری شـده اند کـه بـا محیـط اطـراف 
ارگانیسـم در تمـاس باشـند. ایـن گیرنده هـا اطاعاتـی از پوسـت 
ایـن  از  ناشـی  ایمپالس هـای  بیشـتر  فراهـم می کننـد.  و مخـاط5 
گیرنده هـا در سـطح هوشـیاری حـس می شـوند. نمونه هایـی از این 

نـوع گیرنده هـا در زیـر نـام بـرده شـده اند: )شـکل 4 - 2(
* پایانه هـای مـرکل6: گیرنده هـای المسـه در زیرمخـاط زبان و 

مخـاط دهان
* کورپوسکلهای مایسنر7:گیرنده های المسه در پوست

* کورپوسکلهای رافینی8: گیرنده های فشار و گرما 
* کورپوسکل های کراوز9 یا حبابچه ی انتهایی10: گیرنده های سرما 
* پایانه هـای عصبـی آزاد11: گیرنده هایـی کـه درد سـطحی و 

تمـاس را درک می کننـد.

1- reflex arc
2- exteroceptors
3- proprioceptors
4- interoceptors
5- the envelope
6- Merkel endings
7- Meissner corpuscles
8- Ruffini corpuscles
9- Krause corpuscles
10- end-bulb
11- Free nerve endings
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Proprioceptors 

Proprioceptors are sensory receptors that pro-
vide information from the musculoskeletal struc-
tures concerning the presence, position, and 
movement of the body. They are involved 
chiefly with automatic functioning. For the most 
part, sensations conducted from proprioceptors 
are below conscious levels, even though many 
such sensations can be brought into conscious-
ness voluntarily. Some examples of this type of 
receptor are:

•  Muscle spindles: Mechanoreceptors found 
between the skeletal muscle fibers that re-
spond to passive stretch of the muscle, thus 
signaling muscle length. They are respon-
sible in part for regulating and maintaining 
muscle tonicity by way of the myotatic reflex 
(Fig 2-5). 

•  Golgi tendon organs: Mechanoreceptors in 
the tendons of muscles that signal muscle 
tension both in contraction and stretching. 
These receptors act with the muscle spindles 
to regulate muscle tonicity as well as the in-

Fig 2-4 Several types of sensory 
receptors (exteroceptors) that when 
stimulated produce specific neural 
input to the primary afferent neuron.

Fig 2-5 The muscle spindle is a 
type of proprioceptor found in skel-
etal muscle that monitors length of 
the muscle. The Golgi tendon organ 
is found in the tendon and monitors 
tension in the muscle. (Reprinted 
from Thibodeau and Patton5 with 
permission.)

Free nerve endings Merkel endings
(Merkel disc)

Meissner  
corpuscle

Ruffini 
corpuscle
(Ruffini ending)

Krause  
corpuscle

Pacinian 
corpuscle

Tendon

δ-Efferent motor fiber

Muscle fibers
(extrafusal fibers)

Intrafusal 
fibers

Type Ib sensory fiber
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Type Ia sensory ending
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α-Efferent motor fiber
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Perimysium 

of muscle 
fiber bundle

Connective tissue capsule

Nuclear bag 
fibers
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fibers
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شـکل 4 - 2: انـواع مختلفـی از گیرنده هـای حسـی اکستروسـپتور که در 
صورت تحریک، ورودی عصبی خاصی به نورون آوران اولیه می فرستند.
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شـکل 5-2: دوک عضانـی1 نوعی پروپریوسـپتور اسـت کـه در عضات 
اسـکلتی یافـت می شـود و بـر طـول عضلـه نظـارت می کنـد. انـدام وتری 
گلـژی2 در تاندونهـا یافت می شـود و بر تونیسـیته ی عضلـه نظارت دارد. 

)چـاپ مجـدد از کتـاب تیبودیـو3 و پتن 4)5( بـا مجوز(

پروپریوسپتورها

اطاعاتـی  کـه  هسـتند  حسـی  گیرنده هـای  پروپریوسـپتورها 
موقعیـت  حضـور،  بـا  رابطـه  در  عضانـی   - اسـکلتی  سـاختار  از 
بـا  اندامهـا عمدتـا مرتبـط  ایـن  ارائـه می دهنـد.  بـدن  و حرکـت 
حسـها  هدایـت  مـوارد،  اکثـر  در  هسـتند.  خـودکار  فعالیت هـای 
توسـط پروپریوسـپتور در سـطح نیمه هوشـیاری اسـت، اما بسیاری 
از ایـن حسـها را می تـوان خودآگاهانه به سـطح هوشـیاری رسـاند. 

مثالهایـی از ایـن دسـته از گیرنده هـا شـامل:

1- Muscle spindles
2- Golgi tendon organ
3- Thibudeau 
4- Patton 

بیـن  کـه  مکانیکـی  گیرنده هـای  ایـن  عضانـی5:  دوک هـای 
فیبرهـای عضلـه ی اسـکلتی قـرار دارند، به کشـش غیرفعـال عضله 
پاسـخ می دهنـد و از ایـن طریـق طـول عضلـه را مخابـره می کنند. 
دوکهـای عضانـی بخشـی از وظیفـه ی  تنظیم و حفظ تونیسـیته ی 
عضات را از طریق رفلکس مایوتاتیک6 بر عهده دارند. )شکل 5 -2(

انـدام وتـری گلـژی: گیرنده هـای مکانیکـی در تانـدون عضات 
کـه کشـش عضلـه را در حالـت انقبـاض و کشـش مخابـره می کند. 
ایـن گیرنده هـا بـه همـراه دوکهـای عضانـی، تونیسـیته ی عضلـه 
را تنظیـم می کننـد.  و همچنیـن رفلکس هـای کششـی معکـوس 

ممکـن اسـت در ادراک درد هـم نقـش داشـته باشـند.
کورپوسکل پاچینی7: گیرنده هایی که در ادراک فشار نقش دارند.
بـه  کـه  گیرنده هایـی  دوردندانـی8:  مکانیکـی  گیرنده هـای 

می دهنـد. پاسـخ  بیومکانیکـی  محرکهـای 
دردهـای  ادراک  در  گیرنده هـا  ایـن  آزاد:  عصبـی  پایانه هـای 

عمیـق سـوماتیک و حسـهای دیگـر نقـش دارنـد.
The Neural Anatomy of Oral and Facial Pain2
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verse stretch reflexes. They may even play a 
role in nociception.

•  Pacinian corpuscles: Receptors involved in 
the perception of pressure.

•  Periodontal mechanoreceptors: Receptors 
that respond to biomechanical stimuli.

•  Free nerve endings: Receptors that perceive 
deep somatic pain and other sensations.

Interoceptors
Interoceptors are sensory receptors that are lo-
cated in and transmit impulses from the viscera 
(supply system) of the body. Sensation from 
these receptors for the most part is involved 
in the involuntary functioning of the body and 
as such occurs below conscious levels. Some 
examples of this type of receptor include the 
following:

•  Pacinian corpuscles: Involved in perception 
of pressure

•  Free nerve endings: Perceive visceral pain 
and other sensations

Nociceptors
As described above, free nerve endings are 
found in almost all tissues. These receptors are 

responsible for identifying tissue injury and are 
therefore referred to as nociceptors (Fig 2-6). 
The tissue area that the nociceptor is respon-
sible for is called its receptive field. Unlike the 
other types of cutaneous receptors, nociceptors 
may respond to multiple stimulus modalities 
such as mechanical, heat, cold, and chemical 
stimuli.6 Nociceptors are therefore considered 
to be polymodal. Early studies of nociceptors 
only investigated heat and mechanical stimuli, 
and therefore two types of nociceptors were 
identified: the C-fiber mechanoheat-sensitive 
(CMH) nociceptors and the A-fiber mechano-
heat-sensitive (AMH) nociceptors. The CMH 
nociceptor is commonly found in cutaneous 
tissues and when stimulated in sufficient mag-
nitude is thought to evoke a burning pain 
sensation. The receptive field of the CMH in 
humans is about 100 mm.7 However, many of 
these will overlap each other, giving a partic-
ular receptive field more than one nociceptor. 
CMH nociceptors also respond to chemical 
stimuli, making them polymodal.8 The AMH 
nociceptors are thought to evoke pricking pain, 
sharpness, and perhaps aching pain. As a 
general rule, the A-fiber nociceptors do what 
the C-fiber nociceptors do but more robustly. 
Although specific pain sensations have been 
described, further investigations reveal that it is 

Fig 2-6 A free nerve ending responsible for initiating and 
transmitting nociceptive input in the CNS.

Fig 2-7 The nervi nervorum are small nerve fibers that 
branch off the main nerve to innervate the nerve sheath 
and associated capillary vessels that support the nerve.
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شـکل 6 -2: یـک پایانه عصبی آزاد که در تولیـد ورودی درد و انتقال آن 
به دسـتکاه عصبی مرکـزی نقش دارد.

5- Muscle spindles
6- myotatic
7- Pacinian corpuscles
8- Periodontal mechanoreceptor
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verse stretch reflexes. They may even play a 
role in nociception.

•  Pacinian corpuscles: Receptors involved in 
the perception of pressure.

•  Periodontal mechanoreceptors: Receptors 
that respond to biomechanical stimuli.

•  Free nerve endings: Receptors that perceive 
deep somatic pain and other sensations.

Interoceptors
Interoceptors are sensory receptors that are lo-
cated in and transmit impulses from the viscera 
(supply system) of the body. Sensation from 
these receptors for the most part is involved 
in the involuntary functioning of the body and 
as such occurs below conscious levels. Some 
examples of this type of receptor include the 
following:

•  Pacinian corpuscles: Involved in perception 
of pressure

•  Free nerve endings: Perceive visceral pain 
and other sensations

Nociceptors
As described above, free nerve endings are 
found in almost all tissues. These receptors are 

responsible for identifying tissue injury and are 
therefore referred to as nociceptors (Fig 2-6). 
The tissue area that the nociceptor is respon-
sible for is called its receptive field. Unlike the 
other types of cutaneous receptors, nociceptors 
may respond to multiple stimulus modalities 
such as mechanical, heat, cold, and chemical 
stimuli.6 Nociceptors are therefore considered 
to be polymodal. Early studies of nociceptors 
only investigated heat and mechanical stimuli, 
and therefore two types of nociceptors were 
identified: the C-fiber mechanoheat-sensitive 
(CMH) nociceptors and the A-fiber mechano-
heat-sensitive (AMH) nociceptors. The CMH 
nociceptor is commonly found in cutaneous 
tissues and when stimulated in sufficient mag-
nitude is thought to evoke a burning pain 
sensation. The receptive field of the CMH in 
humans is about 100 mm.7 However, many of 
these will overlap each other, giving a partic-
ular receptive field more than one nociceptor. 
CMH nociceptors also respond to chemical 
stimuli, making them polymodal.8 The AMH 
nociceptors are thought to evoke pricking pain, 
sharpness, and perhaps aching pain. As a 
general rule, the A-fiber nociceptors do what 
the C-fiber nociceptors do but more robustly. 
Although specific pain sensations have been 
described, further investigations reveal that it is 

Fig 2-6 A free nerve ending responsible for initiating and 
transmitting nociceptive input in the CNS.

Fig 2-7 The nervi nervorum are small nerve fibers that 
branch off the main nerve to innervate the nerve sheath 
and associated capillary vessels that support the nerve.
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شـکل 7 - 2: نـروی نـروروم1 رشـته های عصبـی کوچکـی هسـتند که از 
عصـب اصلـی جدا می شـوند تـا غاف عصـب و مویرگ هـای مربوطه که 

از عصـب محافظـت می کننـد را عصب دهـی کنند.

اینتروسپتورها

اینتروسپتورها گیرنده های حسی هستند که در قسمت احشایی 
بـدن قـرار دارنـد و پیامهـای عصبی احشـا )سیسـتم تامینکننده( را 
انتقـال می دهنـد. حـس انتقـال یافته توسـط ایـن گیرنده ها بیشـتر 
مربـوط بـه عملکـرد غیـر ارادی بـدن و در نتیجـه در سـطح نیمـه 
شـامل: گیرنده هـا  از  دسـته  ایـن  از  مثالهایـی  اسـت.  هوشـیاری 

* کورپوسـکل پاچینـی: گیرنده هایـی که در ادراک فشـار نقش 
دارند.

* پایانه های عصبی آزاد: در ادراک درد احشـایی و سـایر حسـها 
دارند. نقش 

گیرنده های درد
در  تقریبـا  آزاد  عصبـی  پایانه هـای  شـد،  ذکـر  کـه  همانطـور 
همهـی بافتهـا وجـود دارنـد. ایـن گیرنده هـا آسـیبهای بافتـی را 
شناسـایی می کننـد و به همین دلیـل گیرنده ی درد یا نوسیسـپتور 
نامیـده می شـوند. )شـکل 6 - 2( قسـمتی از بافـت کـه مربـوط بـه 
هـر گیرنـده ی درد اسـت، میـدان تاثیـر آن نامیـده می شـود. بـر 
می تواننـد  درد  گیرنده هـای  پوسـتی،  گیرنده هـای  سـایر  خـاف 
بـه انـواع مختلفـی از محرکهـا ماننـد محرکهـای مکانیکـی، گرمـا، 
سـرما و محرکهـای شـیمیایی پاسـخ دهنـد. )6( بـه همیـن دلیـل 

1- nervi nervorum

مطالعـات  در  می شـوند.  تلقـی  درد  حالتـه2ی  چنـد  گیرنده هـای 
اولیـه بـر گیرنده هـای درد، فقـط محرکهـای مکانیکـی و گرما مورد 
بررسـی قـرار گرفتنـد، و درنتیجـه دو نـوع گیرنده ی درد شناسـایی 
شـد: گیرنده هـای درد حسـاس بـه محـرک مکانیکـی و گرمـا که از 
نـوع تـار عصبـی C بودنـد3 و گیرنده هـای درد حسـاس بـه محرک 
مکانیکـی و گرمـا کـه از نـوع تـار عصبـی A بودنـد4. گیرنده هـای 
CMH عمومـا در بافت هـای پوسـتی وجـود دارنـد و در صورتـی 
کـه بـه اندازهـی کافـی تحریـک شـوند حـس درد همـراه سـوزش 
ایجـاد می کننـد. میـدان تاثیـر CMHهـا در انسـان حـدود 100 
میلیمتـر اسـت. )7( بـا ایـن وجـود، بسـیاری از ایـن گیرنده هـا با هم 
همپوشـانی دارنـد، بنابرایـن هـر یـک از میدان هـای تاثیـر، تحـت 
پوشـش بیـش از یـک گیرنده ی درد اسـت. گیرنده هـای CMH به 
محرکهـای شـیمیایی نیـز پاسـخ می دهنـد و از گیرنده هـای چنـد 
 AMH حالتهـی درد هسـتند. )8( تصـور می شـود کـه گیرنده هـای
حسـی ماننـد درد فرورفتـن سـوزن در پوسـت5 و درد تیـز ایجـاد 
کننـد. در کل، گیرنده هـای دردی کـه از نوع تار عصبی A هسـتند، 
همـان کار گیرنده هـای دردی کـه از نـوع تـار عصبی C هسـتند را 
انجـام می دهنـد امـا قویتـر عمـل می کننـد. اگرچـه حس هـای درد 
مشـخصی را توصیـف کردیـم، امـا تحقیقات بیشـتر نشـان می دهد 
که تشـخیص حس درد چندان سـاده نیسـت. تحت شـرایط خاص، 
گیرنده هـای CMH و AMH می تواننـد احسـاس درد مشـابهی را 

کنند. ایجـاد 
از مطالعـات الکتروفیزیولوژیـک بـرای تعیین محل میـدان تاثیر 
برخـی از گیرنده هـای درد اصلـی اسـتفاده شـده اسـت. )9( در ایـن 
مطالعـات بـا اسـتفاده از محرکهـای فشـاری )مکانیکـی( بـر روی 
پوسـت، میـدان تاثیر گیرنده ی درد شناسـایی می شـود. گیرنده های 
درد شناسـایی شـده در ایـن مطالعـات »آوران هـای حسـاس بـه 
محـرک مکانیکـی6« نامیـده می شـوند. مطالعـات بیشـتر نشـان داد 
کـه برخی از گیرنده های درد با نیشـگون گرفتن آزمایشـی پوسـت، 
فعـال نمی شـوند. )10( ایـن دسـته از گیرنده هـای درد، »آورانهـای 
غیرحسـاس به محرکهـای مکانیکی7« یا گیرنده هـای درد خاموش8 
نـام گرفتنـد. از آنجا کـه این گیرنده ها آسـتانه ی تحریـک مکانیکی 
باالیـی دارنـد، پیـدا کردن میـدان تاثیر مکانیکی آنها دشـوار اسـت. 
مشـخص شـده اسـت که حـدود نیمـی از گیرنده هـای دردی که از 
2- polymodal
3- CMH (C-fiber mechanoheat-sensitive nociceptor)
4- AMH (A-fiber mechanoheat-sensitive nociceptor)
5- pricking
6- mechanically sensitive afferents (MSA)
7- mechanically insensitive afferents )MIA(
8- silent nociceptor
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نـوع تـار عصبـی A دلتـا هسـتند و 30% از گیرنده هـای دردی کـه 
از نـوع تـار عصبی C هسـتند، غیرحسـاس بـه محرکهـای مکانیکی 
می باشـند. )11( بـه نظـر می رسـد کـه ایـن گیرنده هـای خامـوش در 
اثـر آسـیبهای بافتـی فعال شـده و باعـث افزایـش ورودی حس درد 

بـه CNS می شـوند. )12(
میدانیـم کـه هر عصـب، خـود، گیرنـده ی درد دارد. غاف بافت 
همبنـدی کـه اعصـاب محیطـی را احاطـه کـرده اسـت نیز توسـط 
اعصـاب خـاص خـود که نـروی نـروروم نـام دارند عصب دهی شـده 
اسـت. ایـن اعصـاب می تواننـد در حـس درد نقـش داشـته باشـند 
)شـکل 7-2(. به نظر می رسـد نروی نروروم به همراه باندل عصبی- 
عروقـی بـه تنـه عصبـی وارد می شـود. )15-13( اعصـاب محیطـی بـه 
علـت وجـود نـروی نـروروم، می توانند بـا عملکردی مشـابه مفاصل، 
عضـات و لیگامنتهـا منشـا حـس درد باشـند. نقـش نـروی نروروم 
در برخـی موقعیتهـای دردزا در فصلهـای آینـده بررسـی می شـود.

گیرنده های تخصصی و رفلکسها
اندامهـای گیرنـده ی تخصصی تـر، پیچیده تـر هسـتند و بـرای 
از محرکهـا طراحـی شـده اند. گیرنده هـای  نـوع خاصـی  دریافـت 
و  حسـی  عصب دهـی  عضانـی،  دوکهـای  یـا  عصبی-عضانـی، 
حرکتـی مخصـوص بـه خـود را دارنـد که شـامل یـک رفلکس تک 
سیناپسـی بـرای نظارت بـر طول عضله اسـت. وقتی طـول دوکهای 
عضانـی در اثـر کشـش غیرفعـال عضلـه، افزایـش پیـدا می کنـد، 
انقبـاض رفلکسـی رخ می دهـد. بـه نظـر می رسـد این عملکـرد هم 
بـرای مقاومـت در برابـر نیروهـای جاذبـه اسـت و هـم در هنـگام 
انقباضهـای رفلکسـی و ارادی عضـات فلکسـور و اکستانسـور رخ 
می دهـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه گیرنده هـای عصبی-تاندونـی، بـا 
نـام اندامهـای وتـری گلژی، بـه کشـش تاندونها و انقبـاض عضات 
پاسـخ می دهنـد. بـا تحریک ایـن گیرنده هـا، رفلکس مهـاری ایجاد 
می شـود کـه بـا محدود کـردن انقباض، عضلـه را از آسـیب یا از هم 
گسـیختگی محافظـت می کنـد. مکانیسـم رفلکـس مربـوط بـه این 
فعالیـت، رفلکـس درد نامیـده می شـود و یـک مرکـز تقویـت چنـد 
سیناپسـی اسـت که همزمان باعث انقباض عضله ی فلکسـور و مهار 
عضلـه ی اکستانسـور شـده و در نتیجـه باعـث رهایی عضـو تحریک 

شـده می شـود. )شـکل 2-8( )16,17(
هنگامـی کـه عضلـه تـا بیشـترین حـد ممکـن کشـیده شـده 
اسـت، تحریـک اندامهـای وتـری گلـژی رفلکسـی ایجـاد می کنـد 
کـه باعـث اتمـام انقبـاض و شـل شـدن عضـات می شـود. ایـن 
نـوع رفلکـس سـوماتیک، رفلکـس مایوتاتیـک یـا رفلکس کششـی 

معکـوس نامیـده می شـود. )شـکل 9-2( الزم بـه ذکـر اسـت کـه 
گاهـی کشـش عضلهـای که ایـن رفلکـس را ایجاد کند بـرای حفظ 
طـول طبیعـی عضلـه در زمـان اسـتراحت الزم اسـت. اگـر شـرایط 
مانـع از عملکـرد طبیعـی ایـن رفلکس گـردد، ممکن اسـت انقباض 
غیرطبیعـی عضـات1 اتفـاق بیفتـد کـه باعـث کوتـاه شـدن طـول 
)19( عملکـرد سـاده ای مثـل خمیـازه  عملکـردی عضلـه می شـود. 
کشـیدن، بـا طویـل کـردن عضـات ماضغـه ای باالبرنـده، رفلکـس 
کششـی معکـوس را تحریـک کـرده و باعـث حفـظ دامنـه ی کامل 
بـاز شـدن دهـان می شـود. اگـر دهـان جهـت درمـان شکسـتگی 
فـک پاییـن بـا سـیم بسـته شـده باشـد، طـول عملکـردی عضات 
باالبرنـده کاهـش می یابد و پس از برداشـته شـدن سـیمها به دهان 
اجـازه ی بـاز شـدن کامـل را نمی دهـد. سـپس، هنگامـی کـه فـرد 
تـاش می کنـد دهانـش را بازتـر کنـد، عضلـه ی باالبرنـده، طویل تر 
می شـود و انـدام وتـری گلـژی را تحریـک می کنـد. ایـن امـر باعث 
تحریـک رفلکـس کششـی معکـوس می شـود و در نهایـت امـکان 
بازگشـت عضلـه به طـول عملکردی اولیـه ی خود را فراهـم می کند. 
ایـن پدیـده، در عضـات تریگوئیـد جانبـی در بیماران بـدون دندان 
نیـز دیـده می شـود. هنگامـی کـه فـردی بـا دندان هـای طبیعـی و 
کامـل، دندانهایـش را کامـا روی هـم می گذارد، عضـات تریگوئید 
جانبی-تحتانـی کامـا طویـل می شـوند. ایـن امر بـرای آنهـا امکان 
در  امـا  می کنـد.  فراهـم  را  طبیعی شـان  عملکـردی  طـول  حفـظ 
پروتزهـای دنـدان، حالـت ارتجاعـی بافت هـای نـرم زیریـن درگیـر 
در پروتـز ممکـن اسـت از انقبـاض کامـل جلوگیـری کنـد و باعـث 
انقبـاض غیرطبیعـی عضـات تریگوئیـد جانبی - تحتانی شـود. این 
امـر می توانـد منجـر بـه بـه بیـرون زدن تدریجـی فک پایین شـود.

سـاده ترین نوع گیرنده ها انشـعابات بدون غاف آکسـونها اسـت 
کـه پایانـه ی عصبی آزاد نام دارد. )به شـکل 6-2 مراجعه شـود(

1-contracture
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Fig 2-8 The nociceptive reflex is activated by unexpectedly biting on a hard object. The noxious stimulus is initiated 
when the tooth and periodontal ligament are stressed. Afferent nerve fibers carry the impulse to the trigeminal spinal tract 
nucleus. The afferent neurons stimulate both excitatory and inhibitory interneurons. The interneurons synapse with the 
efferent neurons in the trigeminal motor nucleus. Inhibitory interneurons synapse with efferent fibers leading to the ele-
vator muscles. The message carried is to discontinue contraction. The excitatory interneurons synapse with the efferent 
neurons that innervate the jaw-depressing muscles. The message sent is to contract, which brings the teeth away from 
the noxious stimulus. (Reprinted from Okeson18 with permission.)
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Fig 2-9 (a) The myotatic reflex 
or inverse stretch reflex is a 
somatic reflex that can be acti-
vated by a sudden application of 
downward force to the chin with 
a small rubber hammer. This 
results in contraction of the el-
evator muscles (masseter). This 
prevents further stretching and 
often causes an elevation of the 
mandible into occlusion. (b) The 
pathway is as follows: Sudden 
stretching of the muscle spin-
dle increases the afferent output 
from the spindle. The afferent 
impulses pass into the brainstem 
by way of the trigeminal mesen-
cephalic nucleus. The afferent 
fibers synapse in the trigeminal 
motor nucleus with the α-efferent 
motor neurons that lead directly 
back to the extrafusal fibers of 
the elevator muscle that was 
stretched. The reflex information 
sent to the extrafusal fibers is 
to contract. Note the presence 
of the γ-efferent fibers. Stimu-
lation of these can cause con-
traction of the intrafusal fibers 
of the spindle and thus sensitize 
the spindle to a sudden stretch. 
(Reprinted from Okeson18 with 
permission.)

شـکل 9-2: الـف( رفلکـس مایوتاتیـک یـا رفلکـس کششـی معکـوس یـک 
رفلکـس سـوماتیک اسـت که با وارد شـدن نیـروی ناگهانی رو بـه پایین به 
چانـه بـا یـک چکـش کوچک السـتیکی فعال می شـود. ایـن رفلکـس منجر به 
انقبـاض عضـات ماضغـه ای باالبرنـده می شـود کـه بـه نوبه ی خـود مانع 
از کشـیدگی بیشـتر شـده و غالبـًا باعـث باال رفتن فک پایین و بسـته شـدن 
دهـان می شـود. ب( مسـیر بـه صـورت زیـر اسـت: کشـش ناگهانـی دوک 
عضانـی باعـث افزایـش خروجـی آوران از دوک می شـود. ایمپالس هـای 
آوران از طریـق هسـته مزنسـفال تریجمینـال وارد سـاقه ی مغز می شـوند. 
اعصـاب حرکتـی  بـا  تریجمینـال  هسـته ی حرکتـی  در  آوران  رشـته های 
آوران α سـیناپس می دهنـد. ایـن اعصـاب مسـتقیمًا بـه سـمت رشـته های 
پیـام  میگردنـد.  بـاز  باالبرنـده ی کشـیده شـده،  اکسـترافیوزال1 عضـات 
رفلکسـی کـه به فیبرهای اکسـترافیوزال فرسـتاده می شـود، ایجـاد انقباض 
اسـت. بـه فیبرهـای وابـران γ توجـه کنیـد. تحریـک ایـن فیبرهـا می توانـد 
باعـث انقبـاض فیبرهـای اینترافیـوزال2 دوک عضانـی و در نتیجـه ایجـاد 
کششـی ناگهانی در دوک شـود. )چاپ مجدد از کتاب اوکسـان )18( با مجوز(

1- extrafusal
2- intrafusal

ایـن پایانه هـا معمـوالً »عریـان« توصیـف می شـوند و شـبکه ای 
را تشـکیل می دهنـد کـه در الیههـای پوسـتی، غشـاهای مخاطـی 
بافت هـای  در  شـبکه،  ایـن  اسـت.  متراکـم  بسـیار  پریودنشـیم  و 
عمیق تـر، گسـتردگی و تراکـم کمتـری دارد. پایانه هـای عصبی آزاد 
بـه عنـوان گیرنده هـای درد شـناخته شـده اند، امـا فقـط مختـص 
حـس درد نیسـتند. تحریـک شـدن گیرنده هـای پایانه عصبـی آزاد 
می توانـد در اثـر یـک تحریـک مکانیکـی مانند فشـار، یـک تحریک 
حرارتـی ماننـد گرمـا یـا یـک تحریـک شـیمیایی ماننـد تحریـک 
ناشـی از تولیـد مـوادی کـه در اثـر آسـیب بافتـی آزاد می شـوند، 
رخ دهـد. )20( الزم بـه ذکـر اسـت کـه پایانه هـای عصبـی آزاد بـرای 
دریافـت تحریک هـای دردنـاک الزامـی نیسـتند زیـرا فیبـر عصبی، 
خـود، عملکـردی مشـابه ایـن گیرنده هـا دارد و پاسـخ برانگیختـه 

شـده از آن مشـابه پاسـخ ایجـاد شـده توسـط گیرنده هـا اسـت.
شـبکه ی قابـل توجهـی از گیرنده های حسـی با تمـام بافت های 
عروقـی، از جملـه اندوکارد، در ارتباط اسـت کـه از فیبرهای عصبی 
میلینـه شـده بـه نـام شـبکه انتهایی3 تشـکیل شـده اسـت. )21( این 
گیرنده ها اطاعات حسی که از رگها منشا می گیرد را فراهم می کنند.

اعصاب دسته ی اول

هـر گیرنـده ی حسـی بـه یـک نـورون آوران متصـل اسـت کـه 
پیـام عصبـی را بـه دسـتگاه عصبـی مرکـزی می بـرد. از آنجـا کـه 
ایـن اعصـاب، اولیـن اعصابـی هسـتند کـه اطاعـات را به دسـتگاه 
یـا  اول  دسـته ی  نورون هـای  می کننـد،  منتقـل  مرکـزی  عصبـی 

3- end-net
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Fig 2-8 The nociceptive reflex is activated by unexpectedly biting on a hard object. The noxious stimulus is initiated 
when the tooth and periodontal ligament are stressed. Afferent nerve fibers carry the impulse to the trigeminal spinal tract 
nucleus. The afferent neurons stimulate both excitatory and inhibitory interneurons. The interneurons synapse with the 
efferent neurons in the trigeminal motor nucleus. Inhibitory interneurons synapse with efferent fibers leading to the ele-
vator muscles. The message carried is to discontinue contraction. The excitatory interneurons synapse with the efferent 
neurons that innervate the jaw-depressing muscles. The message sent is to contract, which brings the teeth away from 
the noxious stimulus. (Reprinted from Okeson18 with permission.)
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Fig 2-9 (a) The myotatic reflex 
or inverse stretch reflex is a 
somatic reflex that can be acti-
vated by a sudden application of 
downward force to the chin with 
a small rubber hammer. This 
results in contraction of the el-
evator muscles (masseter). This 
prevents further stretching and 
often causes an elevation of the 
mandible into occlusion. (b) The 
pathway is as follows: Sudden 
stretching of the muscle spin-
dle increases the afferent output 
from the spindle. The afferent 
impulses pass into the brainstem 
by way of the trigeminal mesen-
cephalic nucleus. The afferent 
fibers synapse in the trigeminal 
motor nucleus with the α-efferent 
motor neurons that lead directly 
back to the extrafusal fibers of 
the elevator muscle that was 
stretched. The reflex information 
sent to the extrafusal fibers is 
to contract. Note the presence 
of the γ-efferent fibers. Stimu-
lation of these can cause con-
traction of the intrafusal fibers 
of the spindle and thus sensitize 
the spindle to a sudden stretch. 
(Reprinted from Okeson18 with 
permission.)

شـکل 8-2: رفلکـس درد بـا گاز گرفتـن غیرمنتظـره ی یـک جسـم سـفت فعـال می شـود. هنگامـی کـه دنـدان و لیگامنـت پریودنتـال تحـت فشـار باشـند، 
تحریـک دردنـاک برانگیختـه می شـود. فیبرهـای عصبـی آوران، پیـام عصبـی را بـه هسـته ی مسـیر تریجمینـال نخـاع می برنـد. اعصـاب آوران، هـم 
نورون هـای رابـط تحریکـی و هـم مهـاری را تحریـک می کننـد. نورون هـای رابط در هسـته ی حرکتـی تریجمینال بـا اعصاب وابـران سـیناپس می دهند. 
نورون هـای رابـط مهـاری بـا فیبرهـای وابرانـی کـه بـه سـمت عضـات باالبرنـده می رونـد سـیناپس می دهنـد. پیـام منتقـل شـده، قطـع انقباض اسـت. 
نورون هـای رابـط تحریکـی بـا اعصـاب وابرانـی کـه عضـات پایین برنـده ی فـک را عصب دهـی می کننـد، سـیناپس می دهنـد. پیـام منتقـل شـده، ایجـاد 

انقبـاض اسـت کـه دندانهـا را از محـرک دردنـاک دور می کنـد. )چـاپ مجـدد از کتـاب اوکسـان )18( بـا مجـوز(
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نورون هـای آوران اولیـه نامیـده می شـوند. آکسـونهای نورون هـای 
دسـته ی اول ضخامتهـای متفاوتـی دارنـد. مدتهاسـت که مشـخص 
شـده اسـت کـه بین قطـر رشـته های عصبی و سـرعت هدایـت آنها 
رابطـه ای وجود دارد. )24-22( رشـته های بزرگتر نسـبت به رشـته های 
کوچکتـر، پیامهـای عصبی را با سـرعت بیشـتری هدایـت می کنند. 
یـک طبقه بنـدی کلی نورون هـا، رشـته های بزرگتر را از رشـته های 
کوچکتـر جـدا می کنـد و رشـته های بزرگتر را فیبر A و رشـته های 
کوچکتـر را فیبـر C می نامـد. فیبرهـای A نیـز بـر اسـاس اندازه ی 
قطرشـان بـه چهار دسـته ی آلفـا، بتا، گاما و دلتا تقسـیم می شـوند. 

ایـن رابطـه در جـدول 1-2 خاصه شـده اسـت. )25(
بـه طورکلـی تصـور می شـود بیـن انـدازه رشـته و نـوع پیـام 
عصبـی منتقـل شـده رابطهـای وجـود دارد. رشـته های آلفـا، بتـا 
و گامـا هدایـت سـریعی دارنـد و پیامهـای عصبـی ایجادکنندهـی 
پاسـخهای لمسـی و پروپریوسـپتیو را القـا می کننـد امـا معمـوالً 
ایجـاد حـس درد نمی کننـد. بـه نظـر می رسـد کـه پیامهـای درد 
توسـط فیبرهـای Aدلتـا و فیبرهـای C منتقـل می شـود، امـا ایـن 

فیبرهـا مخصـوص حـس درد نیسـتند.
دو دسـته حـس درد جلـدی وجـود دارد: حـس درد تیـز مانند 
درد فرورفتـن سـوزن در پوسـت، کـه بـه سـرعت حس می شـود؛ و 
درد مبهـم، و گاهـی همـراه بـا سـوزش، کـه اندکـی بـا تأخیر حس 
می شـود. تصـور می شـود کـه این حسـها توسـط فیبرهـای مختلف 
هدایـت می شـوند: حـس درد فرورفتـن سـوزن در پوسـت توسـط 
Aدلتـا و حـس درد مبهـم توسـط فیبـر C. )26( البتـه میدانیـم کـه 
فیبرهـای Aدلتـا حـس لمـس، گرمـا و سـرما و فیبرهـای C حس 

خـارش، گرمـا و سـرما را نیـز هدایـت می کننـد. )27-29(
سـه نـوع از اعصـاب آوران می تواننـد ورودی درد بـه دسـتگاه 

عصبـی مرکـزی را تامیـن کننـد:
1. آورانهـای مکانیکی-دمایـی1، کـه عمومـا فیبرهـای Aدلتـا با 
سـرعت هدایـت 12 تـا 18 متـر بـر ثایـه هسـتند و بـه محرکهـای 
شـدید دمایـی و مکانیکـی پاسـخ می دهنـد. ایـن فیبرهـا اطاعـات 
افتراقـی فراوانـی ارائـه می دهنـد و فقـط در پریمات ها وجـود دارند.

1- Mechanothermal afferents
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2.  High-threshold mechanoreceptive afferents, 
which are chiefly A delta fibers and normally 
respond to intense mechanical stimuli in all 
mammals. However, they can be sensitized 
by algogenic substances or repeated nox-
ious stimulation to also respond to noxious 
heat (see chapter 4). 

3.  Polymodal afferents, which are C fibers that 
conduct much more slowly, at a velocity of 
0.5 m/s, and respond to mechanical, thermal, 
and chemical stimuli in all mammals. At this 
rate, it takes an impulse 2 seconds to go from 
the big toe to the spinal cord. 

Of these three afferent neurons, only the 
mechanothermal A delta– and C-fiber afferents 
normally respond to noxious heat.30,31

Second-order neurons
The primary afferent neuron carries impulses 
into the CNS and synapses with the second- 
order neuron. This second-order neuron has 
been called a transmission neuron because it 
transfers the impulse on to the higher centers. The 
synapse of the primary afferent and the second- 
order neuron occurs in the dorsal horn of the 

spinal cord. The specific anatomy of the trigem-
inal system is reviewed later in this chapter. 

There appear to be at least three specific 
types of second-order neurons that transfer im-
pulses to the higher centers.20,32 These neurons 
are named according to the type of impulses 
they predominantly carry. The low-threshold 
mechanosensitive (LTM) neurons transfer infor-
mation about light touch, pressure, and proprio-
ception. The nociceptive-specific (NS) neurons 
exclusively carry impulses related to noxious 
stimulation. The third type of second-order 
neuron is called a wide dynamic range (WDR) 
neuron. This neuron is able to respond to a wide 
range of stimulus intensities from non-noxious 
to noxious. 

Under normal conditions, the LTM neurons 
do not appear to be involved in the transmission 
of nociception. Nociception is primarily carried 
by the NS and WDR neurons.

The dorsal horn of the spinal cord is subdi-
vided into different layers or laminae.33–35 These 
laminae are numbered according to their depth 
in the dorsal horn from I to VI with the most su-
perficial being lamina I and the deepest lamina 
VI20 (Fig 2-10). Studies suggest that nociceptive 
input enters the dorsal horn by way of the A 

Fig 2-10 Cross section of the 
spinal cord, showing the an-
atomical laminae I through X 
of the cord gray matter. The 
primary afferent neuron enters 
the dorsal horn through the 
dorsal root and synapses with 
a second-order neuron in one 
of these laminae. The second- 
order neuron then carries the 
impulse across the spinal cord 
to the ascending sensory an-
terolateral spinothalamic (ALST) 
tract in the white columns, 
which carries the impulses to 
the higher centers.
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شـکل 10-2: بـرش عرضـی نخـاع کـه المیناهـای آناتومیکـی I تـا X در 
مـاده خاکسـتری نخـاع را نشـان می دهـد. نـورون آوران اولیـه از طریق 
ریشـه ی خلفـی وارد شـاخ خلفـی می شـود و با یـک نورون دسـته ی دوم 
در یکـی از المیناهـا سـیناپس می دهـد. سـپس نـورون دسـته ی دوم پیام 
عصبـی را از طریـق نخاع به مسـیر اسـپینوتاالمیک قدامی-جانبی حسـی 
بـاالرو )ALST( در سـتونهای مـاده ی سـفید منتقـل می کنـد، کـه باعـث 

انتقـال پیـام عصبـی بـه مراکـز باالتر می شـود.

2. آورانهـا با آسـتانه ی بـاالی دریافت تحریـکات مکانیکی2، که 
عمدتـا فیبرهـای A دلتـا هسـتند و بـه طـور معمول بـه محرکهای 
مکانیکـی شـدید در تمام پسـتانداران پاسـخ می دهند. بـا این حال، 
آورانهـا می توانند با مواد آلوژن یـا تحریک های مکرر دردناک طوری 
حسـاس شـوند که به حـرارت دردناک نیز پاسـخ دهنـد. )ر.ک. 4(.

و  هسـتند   C فیبرهـای  کـه  درد،  حالتـه  چنـد  آورانهـای   .3
سـرعت هدایـت بسـیار کندتری، 0/5 متـر بر ثانیه، دارنـد و در تمام 
پسـتانداران بـه محرک هـای مکانیکـی، حرارتی و شـیمیایی پاسـخ 
می دهنـد. بـا ایـن سـرعت هدایـت، 2 ثانیـه طـول میکشـد تـا پیام 

عصبـی از انگشـت شسـت پـا بـه نخاع برسـد.
فیبرهـای  فقـط  آوران،  نورون هـای  دسـته  سـه  ایـن  بیـن  از 
مکانیکـی - دمایـی A دلتـا و آورانهـای فیبر C در حالـت عادی به 

حـرارت دردنـاک پاسـخ می دهنـد. )30,31(

اعصاب دسته ی دوم

نورون هـای آوران اولیـه پیـام عصبـی را بـه دسـتگاه عصبـی 
مرکـزی می برنـد و بـا نورون های دسـته دوم سـیناپس می دهند. به 
ایـن نورون هـای دسـته ی دوم، نورون هـای انتقالـی3 گفته می شـود 
چـون پیـام عصبـی را بـه مراکز باالتـر منتقـل می کننـد. آوران های 
اولیـه و نورون هـای دسـته ی دوم در شـاخ خلفـی نخـاع سـیناپس 

2- High-threshold mechanoreceptive afferents
3- transmission neuron
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می دهنـد. آناتومـی دقیق سیسـتم تریجمینـال در بخشـهای بعدی 
ایـن فصل بررسـی می شـود.

نورون هـای  از  نـوع مشـخص  بـه نظـر می رسـد حداقـل سـه 
دسـته ی دوم وجـود دارد کـه پیامهـای عصبـی را بـه مراکـز باالتـر 
منتقـل می کننـد. )20,32( ایـن نورون هـا بـا توجه به نـوع پیامهایی که 
عمدتـا حمـل می کننـد نامگـذاری شـده اند. اعصـاب کـم آسـتانه ی 
حسـاس بـه تحریـکات مکانیکی1 اطاعـات مربوط به لمـس مایم، 
فشـار و پروپریوسپشـن را انتقـال می دهنـد. نورون هـای مخصـوص 
حـس درد  منحصـراً پیامهـای عصبی مربوط بـه تحریکهای دردناک 
را منتقـل می کننـد. نـوع سـوم نورون هـای دسـته ی دوم، نـورون 
بـا دامنـه ی عملکـردی گسـترده2 نامیـده می شـود. ایـن نورون هـا 
قـادر به پاسـخگویی بـه طیف گسـترده ای از تحریکهـای دردناک یا 

غیردردنـاک بـا شـدت های مختلف هسـتند.
در شـرایط عـادی، بـه نظـر نمی رسـد نورون هـای LTM در 
انتقال درد نقشـی داشـته باشـند. درد در درجه اول توسـط اعصاب 

NS و WDR انتقـال می یابـد.
شـاخ خلفـی نخـاع بـه الیه هـا یـا المیناهـای مختلـف تقسـیم 
 I می شـود. )35-33( المیناهـا براسـاس عمقشـان در شـاخ خلفـی از
تـا VI شـماره گذاری می شـوند. سـطحیترین المینـا، المینـای I و 
عمیق تریـن آنهـا، المینـای VI اسـت )20( )شـکل 2-10(. تحقیقات 
نشـان دادهانـد کـه ورودی حـس درد از طریـق اعصـاب Aدلتـا به 
شـاخ خلفـی وارد می شـود و در ناحیـه ی المینـای I و V خاتمـه 
 ،I در المینای ،C می یابـد. )36,37( امـا ورودی درد از طریق فیبرهـای
III ،IIو Vخاتمـه می یابـد. فیبرهـای بتـا بیشـتر در المینای III و 

متمرکز هسـتند.  IV
در شـاخ خلفـی، اعصاب رابطـی وجود دارد کـه پیامهای عصبی 
را بـه سـایر اعصـاب رابـط یا به اعصـاب باالرونـده منتقـل می کنند. 
ایـن اعصـاب می تواننـد مهارکننـده یـا تحریکـی باشـند. بـه بیـان 
دیگـر، برخـی اعصـاب پـس از تحریـک، فعالیـت نورونـی کـه با آن 
سـیناپس دادهانـد را کاهـش می دهنـد. ایـن نورون هـا، مهارکننـده 
نـام دارنـد. سـایر نورون هـای رابـط، پـس از تحریک، باعـث افزایش 
ایـن  می شـوند.  داده انـد  سـیناپس  آن  بـا  کـه  نورونـی  تحریـک 
نورون هـا، تحریکـی نامیده می شـوند. تعـداد زیادی نـورون رابط در 
المینـای II و III وجـود دارد، و بـه مجمـوع ایـن دو المینا، ماده ی 

ژالتینـی3 گفته می شـود.

1- low-threshold mechanosensitive/LTM
2- WDR/ wide dynamic range
3- substantia gelatinosa

پـس از انتقـال پیامهـای عصبـی توسـط آورانهای اولیه، بیشـتر 
نورون هـای دسـته ی دوم در نخـاع به سـمت مقابل می رونـد و وارد 
مسـیر اسـپینوتاالمیک قدامی-جانبی می شـوند که به سـمت مراکز 
باالتـر مـی رود. برخـی از نورون هـای دسـته ی دوم در همان سـمت 
از سـتون خلفـی باقـی میماننـد و از طریق سیسـتم لمنیسـکال4 به 
طـرف بـاال می رونـد. ایـن نورون ها در سـطح مدوال به سـمت مقابل 
می رونـد. سیسـتم لمنیسـکال سـتون خلفـی از رشـته های عصبـی 
بـزرگ میلینه تشـکیل شـده اسـت کـه با سـرعت 30 تـا 110 متر 
بـر ثانیـه سـیگنالها را بـه مغـز منتقـل می کننـد. سیسـتم قدامی-

جانبـی از فیبرهـای میلینـه یـا غیرمیلینه بسـیار کوچکتر تشـکیل 
شـده اسـت کـه بـا سـرعت چند متـر در ثانیـه تـا 40 متر بـر ثانیه 

سـیگنالها را منتقـل می کنند.
ایـن تفاوتها، خصوصیات انواع اطاعات حسـی را که توسـط این 
دو سیسـتم قابـل انتقال اسـت نشـان می دهد. سیسـتم لمنیسـکال 
سـتون خلفـی، به سـرعت، اطاعات مربـوط به لمس، فشـار، لرزش 
و پروپریوسپشـن را -کـه بـرای پاسـخ فـوری سیسـتم اسـکلتی - 
عضانـی به تغییرات محیطی الزم اسـت - منتقل می کند. سیسـتم 
قدامـی- جانبـی سـرعت کمتـری در هدایـت پیامهای عصبـی دارد 
درد،  ماننـد  حسـی  اطاعـات  از  گسـترده تری  بسـیار  طیـف  امـا 
گرمـا، سـرما و حس هـای المسـه ی مبهـم5 را منتقـل می کنـد. )38(

ورودی درد عمدتاً توسـط سیستم قدامی-جانبی حمل می شود، 
که خود به دو مسـیر تقسـیم می شـود: مسیر نئواسـپاینوتاالمیک6 و 
مسـیر پالئواسـپاینوتاالمیک7. مسیر نئواسـپاینوتاالمیک ورودی های 
درد A دلتـا را مسـتقیماً بـه مراکـز باالتـر منتقـل می کنـد. مسـیر 
پالئواسـپاینوتاالمیک بیشـتر ورودی درد فیبرهای C کم سـرعت را 
حمـل می کنـد و پیـش از رسـیدن به مغـز از مراکز متعـدد دیگری 
دردهـای  بـا  ارتبـاط  در  مسـیر  دو  ایـن  اهمیـت  می کنـد.  عبـور 

»کم سـرعت« و »پرسـرعت« در فصلهـای آینـده بررسـی می شـود.

مغز و ساقه ی مغز
پـس از انتقال پیامهـای عصبی به نورون های دسـته ی دوم، این 
نورون هـا پیـام را بـرای تفسـیر و ارزیابـی بـه مراکـز باالتـر میبرند. 
مراکـز متعـددی در مغـز و سـاقه ی مغـز وجـود دارد کـه بـه معنـا 
دادن بـه پیامهـای عصبـی کمـک می کنـد. همچنین باید بـه خاطر 
داشـت کـه ممکن اسـت چندیـن نورون رابـط در انتقال ایـن پیامها 
بـه مراکـز باالتـر نقـش داشـته باشـند. در حقیقـت، دنبـال کـردن 
4- lemniscal
5- crude tactile
6- neospinothalamic
7- paleospinothalamic
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حرکـت یـک پیام در سـاقه مغز و به سـمت قشـر مخ، کار سـادهای 
نیسـت. بـه منظـور بررسـی علمـی درد، بایـد نواحـی عملکـردی 
خاصـی از مغـز و سـاقه ی آن توصیـف شـود. الزم بـه ذکـر اسـت 
کـه توضیحـات زیـر صرفاً نمایـی کلـی از مهمتریـن کارکردهای هر 
ناحیـه می باشـد. پیچیدگـی مغـز فراتـر از حـد ایـن نوشـته و حتی 
فراتـر از حـد ذهـن انسـان اسـت. تیبودیـو1)39( در جملهـای بسـیار 
تفکربرانگیـز می نویسـد: "شـاید ظرفیت مغز انسـان از توانایی درک 

پیچیدگـی خـودش کمتر باشـد."
مراکـز باالتـر دسـتگاه عصبـی مرکـزی را می تـوان از پاییـن به 

بـاال بـه چهـار ناحیه ی زیـر تقسـیم کرد:
1. سـاقه ی مغـز، کـه از بصل النخـاع2، پـل مغـزی و مغـز میانی 

)یا مزنسـفال( تشـکیل شـده است.
2. مخچه

3. دیانسـفال، که از تاالموس و هیپوتاالموس تشکیل شده است.
4. مـخ، کـه از قشـر مخ، گره هـای قاعده ای3 و دسـتگاه لیمبیک 

تشکیل شـده است.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه تصاویر بـه کار رفتـه در ایـن متن فقط 
شـکل هایی نمایانگـر مغز و سـاقه مغز هسـتند. این شـکلها آناتومی 
دقیـق هـر ناحیـه را بـه تصویر نمی کشـند بلکـه ایـده ای از رابطه ی 
عملکـردی ایـن نواحـی به خواننـده ارائـه می دهند که بـه فهم بهتر 
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Brainstem

The brainstem is the most superior portion 
of the spinal cord that attaches to the brain 
structures. It is divided into three regions: the 
medulla oblongata, which forms the lowest part 
of the brainstem; the midbrain, which forms 
the uppermost part; and the pons, which lies 
between them. 

Medulla oblongata. The medulla oblongata, 
often simply referred to as the medulla, is an 
enlarged extension of the cord located just 
above the foramen magnum. It is composed of 
white matter, which makes up several projection 
tracts that route impulses directly to the higher 
centers (ie, the spinothalamic tract to the thala-
mus). The medulla also has a region made up of 
both white and gray matter called the reticular 
formation. Within the reticular formation are 
concentrations of cells, or nuclei, that represent 
centers for various functions. Some of the more 
important centers are the cardiac, respiratory, 
and vasomotor centers, which are often referred 

to as the vital centers. Some of the medullary 
nuclei bear individual names such as the nucleus 
gracilis, nucleus cuneatus, and olivary nuclei. 
Within each nucleus are high concentrations of 
specific neurotransmitters that are discussed in 
later chapters. 

The reticular formation plays an extremely 
important role in monitoring impulses that enter 
the brainstem. The reticular formation controls 
the overall activity of the brain by either enhanc-
ing or inhibiting impulses. This ability to mod-
ulate impulses ascending to the cortex has an 
extremely important impact on pain and other 
sensory input. This function is discussed in more 
detail in later chapters.

Pons. The pons is located just above the me-
dulla and, like the medulla, is composed of both 
white matter and reticular formation. Fibers 
seem to run transversely across the pons into 
the cerebellum and likely act to communicate 
with these and other structures. The pons also 
has centers for reflexes mediated by the fifth, 
sixth, seventh, and eighth cranial nerves.

Fig 2-11 A graphic depic-
tion of the brain and brain-
stem. This figure will be used 
throughout the text to demon-
strate the neuroanatomy and 
neurophysiology of orofacial 
pain.
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شـکل 11-2: تصویـری از مغـز و سـاقه ی آن. از این شـکل در طول متن 
بـرای نشـان دادن نوروآناتومی و نوروفیزیولـوژی درد دهان و صورت 

می شود. اسـتفاده 

1- Thibodeau
2- medulla oblongata
3- basal ganglia

ساقه ی مغز

بـه  کـه  اسـت  نخـاع  قسـمت  فوقانی تریـن  مغـز،  سـاقه ی 
سـاختارهای مغـز متصـل اسـت. ایـن بخـش به سـه ناحیه تقسـیم 
می شـود: بصل النخـاع، که پایین ترین قسـمت سـاقه مغز را تشـکیل 
می دهـد. مغـز میانـی، کـه باالترین قسـمت اسـت و پل مغـزی، که 

میـان ایـن دو سـاختار قـرار دارد.
بصل النخـاع. بصل النخـاع، کـه معموالً بـه آن بصـل )پیازچه(4 
گفتـه می شـود، امتـداد حجیـم شـده ای از نخـاع اسـت کـه دقیقـاً 
بـاالی سـوراخ مگنـوم5 قـرار دارد. این بخـش، از جنس ماده سـفید 
اسـت و چندیـن مسـیر وابـران6 را بـرای هدایـت مسـتقیم پیامهای 
عصبـی بـه مراکز باالتر )مسـیر اسـپینوتاالموس به تاالموس( شـکل 
می دهـد. در مـدوال ناحیه ای به نـام رتیکوالر فورمیشـن7 وجود دارد 
کـه از مـاده سـفید و خاکسـتری تشـکیل شـده اسـت. در رتیکوالر 
فورمیشـن تجمعـات سـلول یا هسـته هایی وجـود دارد کـه نمایانگر 

مراکـز عملکردهای مختلف هسـتند.
و  تنفسـی  قلبـی،  مراکـز  مرکزهـا،  ایـن  مهمتریـن  از  بعضـی 
وازوموتـور هسـتند کـه معمـوال مراکـز حیاتـی نامیـده می شـوند. 
برخـی دیگـر از هسـته های مدوال، هسـته ی گراسـیلیس8، هسـته ی 
کونئاتـوس9، و هسـته های بیض یشـکل10 نام دارند. درون هر هسـته 
مقـدار زیـادی نوروترنسـمیتر اختصاصی وجـود دارد. این موضوع در 

فصلهـای آینـده بررسـی خواهد شـد.
رتیکـوالر فورمیشـن، نقش بسـیار مهمی در نظـارت بر پیام های 
عصبـی واردشـده بـه سـاقه ی مغـز دارد. ایـن بخـش بـا تقویـت یـا 
مهـار پیامهـای عصبـی فعالیـت کلـی مغـز را کنتـرل می کنـد. این 
توانایـی در تعدیـل پیامهـای عصبـی باالرونـده بـه قشـر مـخ تاثیـر 
بسـیار مهمـی بر درد و سـایر ورودی های حسـی دارد. ایـن عملکرد 

در فصلهـای آینـده بیشـتر مورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.
پـل مغزی. پل مغزی درسـت بـاالی مـدوال قـرار دارد و مانند 
مـدوال از ماده ی سـفید و رتیکوالر فورمیشـن تشـکیل شـده اسـت. 
بـه نظر می رسـد کـه رشـته های عصبی بـه صورت عرضـی در طول 
پـل مغـزی و بـه سـمت مخچـه حرکـت می کننـد و احتمـاالً در 
راسـتای برقـراری ارتبـاط با ایـن دو بخش و سـایر سـاختارها عمل 
می کننـد. بـه عـاوه، پل مغـزی دارای مراکز رفلکسـهایی اسـت که 
توسـط اعصاب مغزی پنجم، ششـم، هفتم و هشـتم تولید می شـوند.

4- medula
5- forumen magnum
6- projection tracts
7- reticular formation
8- nucleus gracilis
9- nucleus cuneatus
10- olivary nuclei
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مغـز میانـی. همانطور که از اسـم آن معلوم اسـت، مغـز میانی 
قسـمت میانـی مغـز را شـکل می دهد و بـاالی پل مغـزی و زیر مخ 
قـرار دارد. ایـن بخـش، مزنسـفال نیـز نامیـده می شـود. مغـز میانی 
متشـکل از چندیـن مسـیر اسـت کـه پیامهـای عصبـی را بـه مـخ 
تقویـت می کننـد. دو سـاختار مهم دیگـر مغز میانی هسـته ی قرمز1 
و مـاده ی سـیاه2 اسـت کـه هـردو، مجموعه هایـی از جسـم سـلولی 

نورون هـای دخیـل در کنتـرل عضله هسـتند.
مخچـه: دومیـن قسـمت بـزرگ مغـز، مخچـه، درسـت زیـر 
قسـمت عقبـی مـخ قـرار دارد و قسـمتی از آن توسـط مخ پوشـیده 
شـده اسـت. قسـمت خارجـی مخچـه از جنس مـاده ی خاکسـتری 
اسـت و قسـمت درونـی آن بیشـتر از مـاده ی سـفید تشـکیل شـده 
اسـت. مخچـه از سـه طریـق، عضـات اسـکلتی را کنتـرل می کند: 
)1( در کنـار قشـر مخ، بـا هماهنگی فعالیت مجموعـه ای از عضات، 
انجـام حـرکات نیازمنـد بـه مهـارت را ممکـن میسـازد. )2( بـرای 
حفـظ تعـادل و حالـت قرارگیری بـدن3، عضات اسـکلتی را کنترل 
می کنـد. )3( در سـطح نیمه هوشـیاری فعالیت می کنـد تا حرکاتی 
روان و پیوسـته، و نـه متنـاوب و تشـنجی؛ اسـتوار، و نـه لـرزان؛ 

هماهنـگ، و نـه بی فایـده، بی لطافـت و ناهماهنـگ ایجـاد کنـد.
دیانسـفال: دیانسـفالون گاهـی مغـز میانجـی نامیده می شـود 
چون سـاقه ی مغـز را به مخ متصـل می کند. مهمترین سـاختارهای 
دیانسـفال، تاالموس و هیپوتاالموس اسـت. هر دو این سـاختارها از 
چندیـن هسـته تشـکیل شـده اند کـه فعالیت هـای مهـم و متعددی 
انجـام می دهنـد. عـاوه بر ایـن دو ناحیه، دو هسـته ی کوچک دیگر 
در دیانسـفال وجـود دارد که عقـب و پایین تاالموس قـرار گرفته اند 

و اپـی تاالمـوس و سـاب تاالموس نامیده می شـوند.
تاالمـوس. تاالموس درسـت در وسـط مغـز قـرار دارد. از باال و 
کنارههـا بـه مخ و از پایین به مغز میانی منتهی می شـود. )به شـکل 
2-11 مراجعـه شـود(. ایـن بخـش از تعـداد زیادی هسـته تشـکیل 
شـده اسـت کـه درکنار هم بـرای متوقـف و منقطع کـردن پیامهای 
عصبـی فعالیـت می کننـد. تقریبا تمام پیامهای عصبـی از جانب مغز 
میانـی و سـایر نواحی پایینـی مغز و نخاع پیش از حرکت به سـمت 
قشـر مـخ توسـط سـیناپس هایی در تاالمـوس تقویـت می شـوند. 
تاالمـوس به عنوان مرکز تقویت برای بیشـتر ارتباطات بین سـاقه ی 
مغـز، مخچـه و مـخ عمل می کنـد. پیامهـای عصبی پس از رسـیدن 
بـه تاالمـوس، توسـط تاالمـوس ارزیابـی می شـوند و برای تفسـیر و 
پاسـخ دهی بـه نواحـی مناسـب در مراکـز باالتـر هدایـت می شـوند.

1- red nucleus
2- substantia nigra
3- posture

اگـر مغـز انسـان را بـا یـک کامپیوتـر مقایسـه کنیـم، تاالموس 
مثـل صفحـه کلیـدی اسـت کـه فعالیت هـا را کنتـرل و پیامهـا را 
هدایـت می کنـد. تاالمـوس قشـر مـخ را بـه سـمت فعالیـت پیـش 
میبـرد و امـکان ارتبـاط آن بـا سـایر نواحی دسـتگاه عصبی مرکزی 

را فراهـم می کنـد. قشـر مـخ بـدون تاالمـوس بیفایـده اسـت.
هیپوتاالمـوس. هیپوتاالمـوس سـاختار کوچکـی در میان مغز 
اسـت. ایـن عضـو هرچند کوچـک اسـت اما عملکـرد قابـل توجهی 
دارد. هیپوتاالمـوس مرکـز اصلـی مغـز بـرای کنتـرل فعالیت هـای 
درونـی بـدن )سیسـتم تامین کننـده( اسـت. از هسـته های فـراوان 
کنتـرل  را  جداگانـه  فعالیتـی  هریـک  کـه  اسـت  شـده  تشـکیل 
می کننـد. تعـدادی از مهمتریـن ایـن هسـته ها در اینجـا بررسـی 
می شـوند. هسـته ی پری اپتیـک4، در قسـمت جلـو قـرار گرفتـه و 
بیشـتر در کنترل دمای بدن نقش دارد. هسـته ی سـوپرااپتیک5، در 
قسـمت جلـو و پاییـن قـرار گرفتـه و ترشـح هورمون ضـدادراری را 
کنتـرل می کنـد که در نتیجـه باعث کنتـرل غلظـت الکترولیتها در 
مایعـات بـدن می شـود. هسـته ی میانی6، حـس رضایـت، مخصوصا 
رضایـت مربـوط بـه غـذا، در فـرد ایجـاد می کنـد. نواحـی جانبـی 
هیپوتاالمـوس باعث ایجاد حس گرسـنگی شـدید در فرد می شـوند 
و نواحـی قدامـی - جانبـی حس تشـنگی ایجـاد می کننـد. تحریک 
هیپوتاالمـوس خلفـی باعـث تحریک سیسـتم عصبی سـمپاتیک در 
تمـام بـدن می شـود و سـطح کلـی فعالیـت بسـیاری از بخش هـای 
درونـی بـدن را افزایـش می دهد. تحریک این بخـش مخصوصا باعث 
افزایـش ضربـان قلـب و در نتیجـه انقبـاض عـروق خونی می شـود.
صـورت  در  کـه  اسـت  نورون هایـی  دارای  هیپوتاالمـوس 
تحریـک می تواننـد باعـث ترشـح هورمونهـای آزادکننـده شـوند که 
توسـط خـون وریـدی مسـتقیما بـه غـده هیپوفیـز قدامـی منتقـل 
هیپوفیـزی  هورمونهـای  از  برخـی  شـدن  آزاد  باعـث  و  می شـوند 
تغییراتـی  می تواننـد  هیپوفیـزی  هورمون هـای  ایـن  می شـوند. 
در متابولیسـم کربوهیدراتهـا، پروتئینهـا و چربیهـا ایجـاد کننـد و 
شـوند.  بـدن  دیگـر  فعالیت هـای  برخـی  تغییـر  باعـث  همچنیـن 
رابطـه ی عملکـردی مهمـی بیـن هیپوتاالمـوس، غـده ی هیپوفیـز 
هیپوتاالمـوس-  محـور  کـه  دارد  وجـود  کلیـوی  فـوق  غـده ی  و 
هیپوفیـز- فـوق کلیـه7 نـام دارد. محـور هیپوتاالمـوس - هیپوفیـز 
محیطـی،  چالشـهای  بـه  بـدن  پاسـخدهی  در  کلیـه  فـوق   -
مثـا اضطـراب، بسـیار مهـم اسـت. ایـن محـور پاسـخ جنـگ یـا 
گریـز را ایجـاد می کنـد کـه در فصلهـای بعـد بررسـی می شـود.
4- preoptic
5- supraoptic
6- medial
7- HPA axis
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بـه وضـوح میتـوان دریافـت کـه ایـن ناحیـه ی کوچـک از مغـز 
تاثیـر زیـادی در عملکـرد فـرد دارد. همانطـور کـه بعـداً بررسـی 
باعـث  می توانـد  عاطفـی  اضطـراب  افزایـش سـطح  شـد،  خواهـد 
تحریـک هیپوتاالمـوس و درنتیجه افزایش فعالیت1 سیسـتم عصبی 
سـمپاتیک شـود و پیامهـای درد وارد شـده بـه مغز را شـدیدا تحت 
تاثیـر قـرار دهـد. ایـن مطلب سـاده در مدیریـت درد برای پزشـک 

بالینـی اهمیـت زیـادی دارد.
مـخ: مـخ بزرگتریـن و فوقانی تریـن بخـش مغـز اسـت. از دو 
نیمـه، نیمکرههـای راسـت و چـپ مـخ، تشـکیل شـده اسـت. سـه 
واحـد عملکـردی عمـده، سـاختار مـخ را تشـکیل می دهنـد: قشـر 

لیمبیـک. قاعـده ای و سـاختارهای  مـخ، گره هـای 
قشـر مخ. قشـر مـخ بیرونی تریـن ناحیه ی مـخ اسـت و عمدتا 
از ماده ی خاکسـتری2 تشـکیل شـده اسـت. از بین بخشهای مختلف 
مغـز، فراینـد تفکـر اغلـب به قشـر مخ نسـبت داده می شـود، اگرچه 
ایـن سـاختار بـدون فعالیـت همزمـان سـاختارهای درونیتـر مغـز 
نمی توانـد فراینـد تفکـر را ممکـن سـازد. تمـام خاطـرات در قشـر 
مـخ ذخیـره می شـوند. به عـاوه، توانایی کسـب مهارتهـای عضانی 
بـه عهدهـی قشـر مـخ اسـت. مکانیسـم فیزیولـوژی کـه ذخیـره ی 
خاطـرات یـا دانـش مهارتهـای عضانـی در قشـر مـخ را ممکـن 
میسـازد هنـوز ناشـناخته اسـت؛ امـا تصـور می شـود این مکانیسـم 

مربـوط به نوروپاستیسـیتی باشـد.
نوروپاستیسـیتی توانایـی تغییـر عملکـرد نورون هـای مرکـزی 
بـرای مطابقـت با نیازهای سیسـتم اسـت. احتماال نوروپاستیسـتی 
علـت ذخیـره ی خاطـرات و الگوهـای پیچیدهـی عضانـی مثـل راه 
رفتـن، تنفـس و جویـدن اسـت. ایـن فعالیت هـا در سـطح نیمـه 
هوشـیاری رخ می دهنـد و بـه مغـز اجـازه می دهنـد همزمـان بـه 
افـکار و فعالیت هـای دیگـر بپـردازد. همانطور کـه در فصلهای آینده 
اشـاره خواهـد شـد، نوروپاستیسـیتی می توانـد در ایجـاد دردهای 

مزمـن متعـددی نیـز نقش داشـته باشـد.
در بیشـتر نواحی، قشـر مخ ضخامتی حدود 6 میلیمتر دارد و روی 
هم رفته از 80 تا 100 هزار میلیون سـلول عصبی تشـکیل شده است. 
تصـور می شـود که هر سـلول عصبـی با 50000 سـلول عصبـی دیگر 
در ارتبـاط اسـت. حـدود هزار میلیون رشـته عصبی از قشـر مخ خارج 
می شـوند و تقریبـا همیـن تعداد رشـته به قشـر مخ وارد می شـوند، به 
سـایر نواحـی مخ یـا سـاختارهای درونی تـر می روند یا از سـاختارهای 
درونـی خارج می شـوند. بعضـی از این فیبرها حتی به نخاع می رسـند.

1- upregulation
2- gray matter

سـطح قشـر مخ شـبیه دسـتهای از سوسـیس های کوچک است 
کـه شـکنج3 یـا ژایـروس4 نامیـده می شـوند. در میـان هـر شـکنج، 
شـیار باریکـی بـه نام سـالکوس5 یا شـیار عمیقتـری به نام فیشـور6 
وجـود دارد. فیشـورها، هـر نیمکـره ی مـخ را بـه پنـج لوب تقسـیم 
می کننـد. چهـار تـا از لوبها، نامی مشـابه اسـتخوانی که بـرروی آنها 
قـرار گرفتـه دارنـد: لـوب پیشـانی، لـوب آهیانـه، لـوب گیجگاهی و 
لـوب پس سـری. لوب پنجـم، اینسـوال )جزایر ریل(7، درون فیشـور 

جانبـی پنهان اسـت.
فعالیت هـای متفاوتـی برای مناطق مختلف قشـر مخ شناسـایی 
شـده اسـت. منطقهـی حرکتـی بیشـتر در هماهنگـی عملکردهـای 
حرکتـی نقش دارد. منطقه ی حسـی ورودیهای سوماتوسنسـوری را 
جهـت ارزیابـی دریافـت می کند. به عـاوه مناطقی بـرای حس های 

خـاص مثل بینایی و شـنوایی وجـود دارد.
در  کـه  اسـت  مـخ  قشـر  از  منطقهـای  ورنیکـه8،  ناحیـه ی 
مجتمعسـازی حسـها نقـش مهمـی دارد. معنـای ورودیهای حسـی 
در ایـن ناحیـه تفسـیر می شـود. ناحیـه ی ورنیکـه، معنـای نهایـی 
تقریبـاً تمـام انـواع مختلـف اطاعـات حسـی، مثا معانـی جمات 
ایـن  و همچنیـن مشـخص می کنـد  تفسـیر می کنـد  را  افـکار،  و 
اطاعـات شـنیده شـده اند، خوانـده شـده اند، احسـاس شـده اند، یـا 
حتـی توسـط خـود مغـز ایجاد شـده اند. ایـن ناحیـه فقـط در یکی 
از نیمکرههـای مـخ، معمـوالً نیمکـره چـپ، گسـترش زیـادی یافته 
اسـت. ایـن گسـترش یـک طرفـه از در هـم شـدن فراینـد تفکر دو 

نیمـه ی مغـز جلوگیـری می کنـد.
در عمـق مـاده ی خاکسـتری قشـر مـخ، مسـیرهایی از جنـس 
ماده ی سـفید قرار دارند. سـه نوع مسـیر وجود دارد: وابران، ارتباطی 
و کامیسـورال9. مسـیرهای وابـران، امتـداد مسـیر اسـپینوتاالمیک 
حسـی یا باالرونده و مسـیر کورتیکواسـپاینال حرکتی یا پایینرونده 
هسـتند. مسـیرهای ارتباطـی، فراوانترین مسـیرهای مخ هسـتند و 
از یـک شـکنج بـه شـکنج دیگـر در همان نیمکره کشـیده شـده اند. 
مسـیرهای کامیسـورال از یک شکنج به شکنج مشـابه در نیمکرهی 
دیگر کشـیده شـده اند. مسـیرهای کامیسـورال، کورپوس کالوسوم10 
را تشـکیل می دهنـد. تمـام ارتباطـات مسـتقیم بیـن دو نیمکـره 

توسـط کورپـوس کالوسـوم انجـام می گیرد.

3- convolution
4- gyrus
5- sulcus
6- fissure
7- insula) island of Reil(
8- Wernicke’s area
9- Commissural
10- corpus callosum
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در مقایسـهی مغـز انسـان بـا کامپیوتر، قشـر مـخ نمایانگر هارد 
درایـو اسـت که کلیهـی اطاعـات مربوط بـه حافظـه و فعالیت های 
حرکتـی را ذخیـره می کنـد. بـه یـاد داشـته باشـید کـه تاالمـوس 

)صفحـه کلیـد( عضویسـت که قشـر مـخ را بـه فعالیـت وا میدارد.
از مـاده  در مرکـز قشـر مـخ، بخشـی  گره هـای قاعـده ای. 
خاکسـتری به نـام گره های قاعـده ای وجود دارد. گره هـای قاعده ای 
از چندیـن هسـته تشـکیل شـده اسـت کـه بـه نظـر می رسـد در 
هماهنگـی فعالیت هـای مـخ بـا سـایر عملکردهـای سـاقه مغز نقش 
زیـادی دارنـد. هسـته های کودیت1، پوتامـن2 و گلوبـوس پالیدوس3 
از مهمتریـن ایـن هسـته ها هسـتند. گره هـای قاعـده ای در کنتـرل 
حـرکات کلـی پـس زمینهـی بـدن نقـش مهمـی دارد، در حالی که 
قشـر مـخ بـرای انجام حـرکات دقیق تـر بازوها، دسـتها، انگشـتان و 
پاهـا الزم اسـت. هنگامـی که دسـت در حـال انجام فعالیـت دقیقی 
اسـت که بـه وضعیت بدنی پـس زمینه نیـاز دارد، گره های قاعده ای 
انجـام حـرکات کلی بدن و قشـر مخ انجـام حرکات دقیـق را ممکن 
میسـازد. میـزان باالی هماهنگـی الزم میان عضات بدن در بیشـتر 
اعمـال حرکتی، مسـتلزم وجود مدار بسـیار پیچیدهـای از فیبرهای 
عصبـی میـان قشـر مخ و گره هـای قاعـده ای، و همچنیـن میان این 
سـاختارها و تاالموس، مخچه، هسـته ی قرمز و ماده ی سـیاه اسـت.

دسـتگاه لیمبیـک. واژه ی لیمبیـک بـه معنـای مـرز اسـت. 
دیانسـفال  و  مـخ  مـرزی  سـاختارهای  شـامل  لیمبیـک  دسـتگاه 
اسـت. فعالیـت سـاختارهای لیمبیک درجهـت کنتـرل فعالیت های 
عاطفـی و رفتـاری اسـت. در درون سـاختارهای لیمبیـک مراکـز یا 
هسـته هایی وجـود دارد کـه مسـئول رفتارهای خاصی هسـتند. این 
مراکـز دارای یـک بخـش مثبـت و یـک بخـش منفـی هسـتند. بـه 
عنـوان مثـال، تحریـک بخش منفی مرکز گرسـنگی )هنـگام کمبود 
غـذا(، فرد را به سـمت فراهم آوردن غذا سـوق می دهـد و در نتیجه 
بخـش مثبـت تحریـک می شـود )حـس رضایـت و سـیر بـودن(. به 
نظـر می رسـد یـک مرکـز درد / لـذت وجـود دارد کـه بـه صـورت 
غریـزی، فـرد را بـه سـمت رفتارهایـی سـوق می دهـد کـه بخـش 
لـذت ایـن مرکـز را تحریـک می کنـد. ایـن جهت بخشـی بـه رفتـار 
عمومـا در سـطح هوشـیاری درک نمی شـود و بیشـتر یـک غریزهی 
پایـه در نظـر گرفتـه می شـود. با ایـن وجود، ایـن غریزه باعـث بروز 

رفتارهـای خاصـی در سـطح هوشـیاری می شـود.
اسـت،  مزمـن  درد  دچـار  فـردی  وقتـی  مثـال،  عنـوان  بـه 
رفتارهایـش درجهـت پرهیـز از تحریکاتـی اسـت که باعث تشـدید 
1- caudate nucleus
2- Putamen nucleus
3- globus pallidus nucleus

درد می شـوند. غالبـاً فـرد مبتـا حتـی از زندگـی پرهیـز می کنـد 
و دسـتخوش تغییـرات روحـی ماننـد افسـردگی می شـود. اهمیـت 
بسـیار دسـتگاه لیمبیـک و درد در فصلهـای بعـد بررسـی می شـود. 
تقسـیم بندی دسـتگاه لیمبیـک به سـاختارهای عملکـردی زیر 

در ایـن بخش بررسـی می شـود:
آمیگـدال4، هیپوکامپ5، اجسـام پسـتانی6، سـپتوم پلوسـیدوم7، 
شـکنج کمربندی8، سـینگولوم9، اینسـوال و شـکنج پاراهیپوکامپ10. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه عملکـرد بیشـتر سـاختارهای لیمبیـک بـا 
هیپوتاالموس بسـیار هماهنگ اسـت. در بعضی متون، هیپوتاالموس 

یـک سـاختار لیمبیـک به شـمار میآید.
آمیگـدال، هسـته ی کوچکیسـت کـه درون هریـک از لوبهـای 
گیجگاهـی قدامـی مـخ قـرار دارد. تصـور می شـود ایـن سـاختار به 
همـراه هیپوتاالمـوس رفتـار مناسـب فـرد در موقعیتهـای اجتماعی 

مختلـف را کنتـرل می کنـد.
امتـداد  در  کـه  اسـت  مـخ  قشـر  ابتدایـی  بخـش  هیپوکامـپ 
میانیتریـن مـرز لـوب گیجگاهـی قـرار دارد. تصـور می شـود که این 
سـاختار اهمیـت بسـیاری از تجربیـات حسـی را بـرای مغز تفسـیر 
می کنـد. اگـر هیپوکامپ تجربـه ای را به اندازه ی کافـی مهم دریابد، 
آن تجربـه بـه عنـوان یـک خاطـره در قشـر مـخ ذخیـره می شـود. 

بـدون هیپوکامـپ، ذخیـره ی اطاعـات شـدیدا مختـل می شـود.
دارنـد.  قـرار  بافاصلـه پشـت هیپوتاالمـوس  اجسـام پسـتانی 
عملکـرد ایـن اجسـام ارتبـاط نزدیکی بـا تاالمـوس، هیپوتاالموس و 
سـاقه مغز دارد. اجسـام پسـتانی به کنترل بسـیاری از عملکردهای 
رفتـاری ماننـد میـزان بیـداری فـرد کمـک می کننـد و شـاید در 
کنتـرل احسـاس خوشـی11 نیـز موثـر باشـند. ایـن سـاختارها در 

پـردازش خاطـره نیـز موثرند. 
سـپتوم پلیس دوم در قسمت قدامی تاالموس، باالی هیپوتاالموس 
و در قسـمت میانـی گره های قاعـده ای قرار دارد. تحریـک این منطقه 

می توانـد رفتارهای مختلفی مانند خشـم و عصبانیـت ایجاد کند.
شـکنج کمربندی، سـینگولوم، اینسـوال و شـکنج پاراهیپوکامپ 
در هـر یـک از نیمکره هـای مخ، حلقـه ای دور سـاختارهای درونی تر 
ایـن  کـه  می شـود  تصـور  می دهنـد.  تشـکیل  لیمبیـک  دسـتگاه 
سـاختارها بیـن فعالیت هـای لیمبیـک و فعالیت های مغـزی ارتباط 

4- amidala
5- hypocmpus
6- Mammillary bodies
7- septum pellucidum
8- cingulate gyrus
9- cingulum
10- parahippocampal gyrus
11- well-being
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برقـرار می کننـد. ایـن تعامـل باعث هماهنگـی فعالیت هـای رفتاری 
آگاهانـه مـخ بـا فعالیت هـای رفتـاری ناخـودآگاه قسـمتهای درونی 

لیمبیک می شـود. دسـتگاه 
پیامهـای عصبـی کـه از دسـتگاه لیمبیـک بـه هیپوتاالمـوس 
می رونـد می تواننـد هـر یـک یـا همـه ی فعالیت هـای داخلـی تحت 
کنتـرل هیپوتاالمـوس را تغییر دهند. پیامهای عصبی که از دسـتگاه 
لیمبیـک بـه مغـز میانـی و مـدوال می رونـد می تواننـد رفتارهایـی 
ماننـد بیـداری، خـواب، هیجان، توجـه و حتی عصبانیـت یا تمکین 
را کنتـرل کننـد. بـا این درک پایـه از عملکردهـای لیمبیک میتوان 
تأثیـر آن بـر عملکرد کلی فـرد را درک کرد. دسـتگاه لیمبیک قطعاً 
نقـش مهمـی در مشـکات ناشـی از دردهای مزمـن دارد. این نقش 
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the cerebral functions. This interaction coordi-
nates the conscious cerebral behavioral func-
tions with the subconscious behavioral functions 
of the deeper limbic system.

Impulses from the limbic system leading into 
the hypothalamus can modify any one or all of 
the many internal bodily functions controlled 
by the hypothalamus. Impulses from the limbic 
system feeding into the midbrain and medulla 
can control such behavior as wakefulness, sleep, 
excitement, attentiveness, and even rage or 
docility. With this basic understanding of limbic 
function one can quickly understand the impact 
it can have on the overall function of the indi-
vidual. The limbic system certainly plays a major 
role in chronic pain problems, as is discussed in 
later chapters. 

Other important  
brainstem structures
This brief summary of brain and brainstem struc-
tures is by no means complete. It is presented 
to provide a context in which future discussions 
regarding pain can be understood. There are 
several other structures within the brainstem 
that should be mentioned in this section. These 
structures are the ventricles, the periaqueductal 
gray area, and the nucleus raphe magnus. 

Ventricles. The entire brain, brainstem, and spi-
nal cord are surrounded by cerebrospinal fluid, 
which is encapsulated by the meninges. This 
fluid acts as a cushion during trauma and also 
serves as a transport medium for neurotransmit-
ters and other chemicals such as carbon dioxide. 
Carbon dioxide levels in the cerebrospinal fluid 
affect neurons of the respiratory center in the 
medulla and thereby help control respiration. 

The cerebrospinal fluid is confined to certain 
spaces within the brain and brainstem. These 
spaces are called the ventricles, and there are 
four (Fig 2-12). Two of the ventricles are called 
the lateral ventricles and are located one in each 
of the cerebral hemispheres. The third ventricle 
is little more than a lengthwise slit between the 
right and left thalamus. The fourth ventricle is 
a diamond-shaped space between the cere-
bellum posteriorly and the medulla and pons 
anteriorly. 

Formation of the cerebrospinal fluid occurs 
mainly by filtration from blood in the choroid 
plexuses. The choroid plexuses are networks of 
capillaries that project from the inner lining of 
the meninges (the pia mater) into the lateral ven-
tricles and into the roofs of the third and fourth 
ventricles. The cerebrospinal fluid then passes 
from the third ventricle to the fourth by way of a 
narrow channel called the aqueduct of Sylvius.

Fig 2-12 The pathway of cerebro-
spinal fluid flow from the choroid 
plexuses in the lateral ventricles to 
the arachnoidal villi protruding into 
the dural sinuses. Note the lateral, 
third, and fourth ventricles. (Re-
printed from Guyton and Hall40 with 
permission.)
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Foramen 
of Monro
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ventricle
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of Sylvius
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cerebellum
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شـکل 12-2: مسـیر جریان مایع مغزی نخاعی از پلکسوسـهای کوروئید 
واقـع در بطنهـای جانبـی به پرزهـای آراکینوئیـدی که وارد سینوسـهای 
دورال شـده اند. بـه بطنهـای جانبـی و بطـن سـوم و چهـارم توجـه کنید. 

)چـاپ مجـدد از کتـاب گایتـون1 و هال2 )40( بـا مجوز(

سایر ساختارهای مهم ساقه مغز

این قسـمت، خاصه ای از سـاختارهای مغز و سـاقه ی آن اسـت 
و بـه هیـچ وجـه کامـل نیسـت، بلکـه بـرای فراهـم شـدن زمینه ای 
اسـت کـه بـا وجـود آن می تـوان بحثهـای آینـده در مـورد درد را 
فهمیـد. چندیـن سـاختار دیگر در سـاقه ی مغـز وجـود دارد که در 
ایـن بخـش ذکـر می شـود. ایـن سـاختارها شـامل بطنهـا، ناحیه ی 

خاکسـتری دور قناتـی3 و هسـته ی رافـه ی مگنوس4 اسـت.

1- Guyton 
2- Hall 
3- Periaqueductal gray matter / PAG
4- raphe magnus

بطنهـا. مایـع مغـزی نخاعـی، مغـز و سـاقه ی مغـز و نخـاع را 
احاطـه می کنـد. این مایع در پوششـی از مننژ قرار گرفته اسـت. در 
صـورت ضربـه دیدن به عنـوان ضربه گیـر عمل می کنـد و همچنین 
وسـیله انتقـال بـرای نوروترنسـمیترها و سـایر مواد شـیمیایی مانند 
دیاکسـیدکربن اسـت. میزان دیاکسـیدکربن در مایـع مغزی نخاعی 
بـر نورون هـای مرکـز تنفسـی در مـدوال تأثیـر می گـذارد و از ایـن 

طریـق بـه کنترل تنفـس کمـک می کند.
مایـع مغـزی نخاعی محدود بـه فضاهای خاصی در مغز و سـاقه 
مغـز اسـت کـه بطـن نامیـده می شـوند. چهار بطـن در مغز و سـاقه 
مغـز وجـود دارد. )شـکل12-2(. دو تـا از بطن هـا، بطنهـای جانبـی 
نامیـده می شـوند و هریـک در یکـی از نیمکرههـای مغز قـرار دارد. 
بطـن سـوم اندکی بزرگتـر از یک شـکاف بلند بین تاالموس راسـت 
و چـپ اسـت. بطـن چهـارم فضایی الماس مانند اسـت کـه در میان 

مخچـه )از عقـب( و مـدوال و پل مغـزی )از جلو( قـرار دارد. 
مایـع مغـزی نخاعـی بـه طـور عمـده بـا فیلتـر شـدن خـون به 
پلکسـوس های  می گیـرد.  شـکل  کوروئیـد  پلکسـوس های  درون 
کوروئیـد شـبکه ای از مویرگ هـا هسـتند که از الیـه ی داخلی مننژ5 
منشـعب می شـوند و بـه بطنهـای جانبـی و قسـمت فوقانـی بطـن 
سـوم و چهـارم می رسـند. مایـع مغـزی نخاعـی پـس از تولیـد از 
طریـق کانـال باریکـی بـه نـام مجـرای سـیلویوس از بطـن سـوم به 

چهـارم منتقـل می شـود.
ناحیـه خاکسـتری دور  ناحیـه ی خاکسـتری دور قناتـی. 
قناتـی، قسـمتی از مزنسـفال و پـل مغزی فوقانی اسـت کـه مجرای 
سـیلویوس را دربـر می گیـرد. در ایـن ناحیه از سـاقه ی مغـز، تعداد 
زیـادی نـورون وجـود دارد. نورون هـای ایـن ناحیـه می تواننـد بـا 
تولیـد نوروترنسـمیتر، پیام های درد را شـدیدا تعدیـل کنند. اهمیت 

ایـن ناحیـه در فصـل 4 مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت.
هسـته ی رافه ی مگنوس. هسـته رافـه ی مگنوس، هسـته ای 
اسـت کـه در خـط وسـط در پل مغـزی تحتانـی و مـدوالی فوقانی 
واقـع شـده اسـت. هماننـد ناحیـه خاکسـتری، عملکـرد آن بـرای 
تعدیـل ورودی هـای درد باالرونده به سـمت تاالموس اسـت. اهمیت 

ایـن هسـته در فصـل 4 مـورد بحث قـرار گرفته اسـت.

سیستم تریجمینال
مسـیرهای عصبـی کـه تاکنـون توضیـح داده شـد، مسـیرهای 
نخـاع و  بـه  را  پیامهـای عصبـی سـوماتیک  رایجـی هسـتند کـه 
سـپس بـه مغـز می برنـد. ورودی سـوماتیک از صـورت و دهـان از 

5- pia mater
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طریـق اعصـاب نخاعـی وارد نخـاع نمی شـود. )شـکل 13-2( بلکـه 
از طریـق عصـب مغـزی پنجـم،  ورودی حسـی صـورت و دهـان 
نورون هـای  اجسـام سـلولی  تریجمینـال، حمـل می شـود.  عصـب 
آوران تریجمینـال در گانگلیـون گاسـر قرار دارند. توزیع حسـی این 
عصـب در بخش هـای بعـدی این فصل مورد بررسـی قـرار می گیرد. 
پیامهـای عصبـی حمـل شـده توسـط عصـب تریجمینال مسـتقیماً 
وارد ناحیـه ی پـل مغـزی از سـاقه ی مغـز می شـوند تـا در هسـته 
تریجمینـال نخاعـی سـیناپس دهنـد. )شـکل 14-2( ایـن ناحیه از 
سـاقه مغـز از نظـر سـاختاری بسـیار شـبیه بـه شـاخ خلفـی نخـاع 
اسـت. در حقیقـت، ممکـن اسـت امتـداد شـاخ خلفی تلقی شـود و 

گاهـی بـه آن شـاخ خلفـی مـدوالری گفتـه می شـود.
کمپلکـس هسـته ی تریجمینـال در سـاقه ی مغـز، از هسـته ی 
حسـی اصلـی تریجمینـال و مسـیر نخاعـی هسـته ی تریجمینـال 
تشـکیل می شـود. هسـته ی حسـی اصلـی تریجمینـال، بـه طـرف 
آورانهـای  گاهـی  و  پریودنتـال  آورانهـای  و  گرفتـه  قـرار  جلـو1 
پالپـی را دریافـت می کنـد. مسـیر نخاعـی هسـته ی تریجمینـال، 
بیشـتر بـه سـمت پاییـن بـدن2 قـرار گرفتـه و به سـه قسـمت )1( 
سـابنوکلئوس اورالیـس3، )2( سـابنوکلئوس اینترپوالریـس4، و )3( 
سـابنوکلئوس کودالیس5 تقسـیم می شـود. سـابنوکلئوس کودالیس 
بـا شـاخ خلفـی مـدوالری در ارتبـاط اسـت. آورانهـای پالـپ دندان 
به هر سـه سـابنوکلئوس وارد می شـوند. )41( بر اسـاس مشـاهدات 
الکتروفیزیولوژیـک اعصـاب درد، سـابنوکلئوس کودالیس، مخصوصا 
بـا مکانیسـمهای حـس درد تریجمینـال در ارتبـاط اسـت. )32,37,40( 
بـه نظـر می رسـد سـابنوکلئوس اورالیس، بـرای مکانیسـم های درد 
در  تریجمینـال  هسـته ی  کمپلکـس  از  مهمـی  ناحیـه ی  دهانـی، 

سـاقه ی مغـز اسـت. )42,44(
شـواهد زیـادی مبنـی بـر ارتبـاط آورانهـای حـس درد صـورت 
بـا سـابنوکلئوس کودالیـس در هسـته ی تریجمینـال مسـیر نخاعی 
وجـود دارد. )45( درحـال حاضـر شـواهدی در تاییـد همسـان بـودن 
سـابنوکلئوس کودالیـس بـا مـاده ی ژالتینـی شـاخ خلفـی نخاع در 
دسـت اسـت. )46( بنابرایـن، اطاعـات بـه دسـت آمـده از سـاختار 
شـاخ خلفـی برای سـابنوکلئوس کودالیس نیز قابل اسـتفاده اسـت. 
حاشـیه ی هسـته، به المینای I شـاخ خلفی شـبیه اسـت. سـاختار 
المینـای II و III، کـه مـاده ی ژالتینـی شـاخ خلفـی را تشـکیل 
می دهـد، نشـان دهنده ی آرایـش سـلولی موجـود در سـابنوکلئوس 
1- rostral
2- caudal
3- subnucleus oralis
4- subnucleus interpolaris
5- subnucleus caudalis

کـه  اسـت  ایـن  بـر  فـرض  معمـوالً  اگرچـه  می باشـد.  کودالیـس 
سـابنوکلئوس کودالیـس نقـش اصلـی را در حـس درد تریجمینـال 
دارد، شـکی نیسـت کـه هسـته های قـرار گرفتـه در جلوی سـر نیز 

نقـش مهمـی در ایجـاد حـس درد دارنـد.
هسـته ی حرکتـی عصـب تریجمینـال، از اجزاء دیگـر کمپلکس 
هسـته ی تریجمینال در سـاقه ی مغز اسـت. این ناحیـه از کمپلکس 
مربـوط بـه تفسـیر پیامهای عصبی اسـت کـه به پاسـخ حرکتی نیاز 
دارند. فعالیت های رفلکس حرکتی صورت از این ناحیه آغاز می شود 
و رونـدی مشـابه فعالیت های رفلکس نخاعی در بقیـه بدن دارد. )47(
اتصـاالت  طریـق  از  دوم  دسـته ی  تریجمینـال  نورون هـای 
بـا  کودالیـس،  سـابنوکلئوس  در  اولیـه  آورانهـای  بـا  سیناپسـی 
تاالمـوس در ارتبـاط هسـتند. مشـابه آنچـه کـه بـرای شـاخ خلفی 
گفتـه شـد، ایـن نورون هـای رابط سـه دسـته از سـلولهای ارتباطی 

می گیرنـد: دربـر  را 
1. نورون هـای WDR کـه به ورودی رشـته های عصبی المسـه 
و درد پاسـخ می دهنـد و بـا تحریک هـای قـوی و ضعیـف از جانـب 

آورانهـای درد و LTMهـای میلینه فعال می شـوند.
بـه ورودی رشـته های عصبـی  NS کـه فقـط  نورون هـای   .2
نـازک درد پاسـخ می دهنـد و بـا تحریک هـای حرارتـی یـا مکانیکی 
شـدید و دردناک فعال می شـوند. نورون های WDR و NS بیشـتر 
در المیناهـای V ،II ،I و VI وجـود دارنـد و مسـیرهای انتقال درد 
تریجمینـال را تشـکیل می دهنـد. همه ی ایـن نورون هـا ورودیهایی 
از سـاختارهای جلـدی دریافـت می کننـد. بـه عاوه، حداقـل نیمی 
از آنهـا ورودی هـای سـاختارهای عمقـی دهـان و صـورت را نیـز 

دریافـت می کننـد.
ندارنـد  انتقـال درد نقشـی  LTM معمـوال در  نورون هـای   .3
و بـه تحریک هـای مایـم لمسـی پاسـخ می دهنـد. ایـن نورون هـا 
در المیناهـای III و IV بیشـتر هسـتند امـا در تمـام قسـمتهای 
کمپلکـس هسـته ی تریجمینـال در سـاقه ی مغـز یافت می شـوند و 
مخصوصـا در تقویـت حـس المسـه ای کـه از صـورت و دهـان حس 
 LTM می شـوند، ضـروری هسـتند. بـه نظـر می رسـد نورون هـای
بـا تحریکهـای الکتریکـی قـوی پالپهـای دنـدان تحریـک می شـوند 
و ممکـن اسـت در بعضـی وضعیتهـای پاتولوژیـک دردنـاک دخیـل 

باشـند. )44(
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