
  91پزشكينادند درد-نوروفيزيولوژی

 

١ 

 

  :ردفيزيولوژي د

 اما كند مي منتقل را درد عصبي چه سيستم اگر .است همراه بالقوه يا واقعي بافتي آسيب با كه است يعاطف تجربة و ناخوشايند حس از يك ادراك، نوعي درد

 هاي گيرنده داراي خاصي بافتهاي.  دارد وجود تفاوت بافت شدة يا درك واقعي آسيب به پاسخ و)سپشن نوسي( درد عصبي و مكانيسمهاي درد احساس ميان

 وجود با .شوند مي فعال محيطي بافتهاي به رسان آسيب عوامل توسط آنها شوند، مي ناميده )نوسي سپتور( درد گيرندة كه هستند اي يافته تخصص حسي

 از ديگري مثال درد درك و درد ايجاد عصبي مكانيسمهاي ميان ارتباط بنابراين، .شوند نمي درد احساس به منجر ضرورتاً درد ايجادعصبي  مكانيسمهاي اين،

  .است حسي وروديهاي از مغز تفسير حاصل درد ادراك ؛ كه است لاين اص

يعني پروسه اي كه باعث تحريك گيرنده هاي درد . مي گوييم nociceptionتحريك گيرنده هاي درد توسط محرك هاي مكانيكي، شيميايي و حرارتي را 

به فرد برمي  ← subjective. (تلقي مي شود و آن چيزي است كه فرد احساس مي كند  painباعث درك درد شود، nociceptionاگر اين . مي شود

  )گردد

  :عواملي كه باعث درك درد مي شوند مختلف اند

  )هم بين افراد مختلف و هم بين دو جنس( ژنتيك فرد –تجربيات فرد  –شرايط محيطي  –وضعيت رواني فرد 

Pain : با  به اين ترتيب درد لزوماً. كه مي تواند با آسيب بالقوه يا بالفعل بافت ها همراه باشد )از نظر عاطفي ناخوشايند(حسي  تجربهست از ابنا بر تعريف عبارت

  :دو نوع است برفيزيولوژيك  درد از نظر. آسيب واقعي بافت همراه نمي باشد

 سوزني –برشي  –تيز  –حاد ): fast,acute(درد سريع .1

 تهوع آور –مبهم  –سوزشي  –مزمن ): slow,chronic(درد آهسته .2

 .آهسته گفته مي شوددرد به ان درد شديد اوليه همان درد سريع است و بعد از مدتي همچنان درد در آن ناحيه حس مي شود كه  (!!)ديمي بر تان را چاقووقتي دست

 را گنگ آهستة درد Cفيبرهاي   .يابد مي انتقال مي كنند، حمل را درد مكانيكي و حرارتي هاي گيرنده اطالعاتكه  Aδ فيبرهاي طريق از تيز سريع درد

  .مي شوند ايجاد درد مدال پلي هاي گيرنده توسط كنندكه مي منتقل

 به پاسخ در كه نرم بافت و پوست در درد هاي گيرنده مستقيم فعاليت . نوروپاتيك و سپتيو نوسي :كرد تقسيم وسيع گروه 2 به توان مي را درداز طرفي 

 ايجاد را سپتيو نوسي درد خفيف اشكال رفتگي در و كشيدگي دهند، مي تشكيل را سپتيو نوسي دردهاي شوند، مي ايجاد آن با همراه والتهاب بافتي آسيب

  .نمايند مي ايجاد را سپتيو نوسي شديدتردردهاي انواع كند مي حمله نرم بافت به كه توموري يا و آرتريت بيماري درد كه حالي در كنند مي

 درك گرفتگي برق يا سوزشي احساس صورت به اغلب و شود مي ايجاد مركزي يا محيطي اعصاب سيستم به مستقيم آسيب نتيجة در كنوروپاتي دردهاي

 مي دچار آن به هرپس، به ابتال از بعد بيماران، از بعضي در كه شديدي درد ،)هرپس بيماري( از بعد نورالژي شامل نوروپاتيك دردهايمثالي از  .شوند مي

  (Phantom limb pain)  شود مي ايجاد عضو تروماتيك يا جراحي قطع از بعدكه  شبح عضو دردو شوند

  

 درد هاي گيرنده غشاء ، شود مي تصور .ها گيرنده هاي اختصاصي نيستند، بلكه پايانه هاي عصبي آزاد هستند Nociceceptor :انواع گيرنده هاي درد

  .مي كنند تبديل دپالريزان الكتريكي پتانسيلهاي به را رسان آسيب تحريكات شيميايي، مكانيكيِ انرژي كه هستند پروتئينهايي داراي

1. Thermal : 5به درجه حرارت هاي كمتر از°C  45و بيشتر از°C  حساس هستند كه پيامشان توسط فيبرهاي ميلين دارAδ  5منتقل مي شود و با سرعت 

 .متر بر ثانيه منتقل مي شوند 30الي 

2. Mechanical : ديد مي تواند اين گيرنده ها را فعال كند كه توسط شار شفAδ پيام هايشان منتقل مي شود. 

3. Chemical  :توانند باعث حس  كه... يون پتاسيم، يون هيدروژن و هيستامين، برادي كينين، : مثل. مواد شيميايي كه به دنبال تخريب بافتي آزاد مي شوند

 .درد شوند

انچه مي دهند و  آورده مي شود كه منظور گيرنده هاي دردي است كه به انواع محرك هاي درد پاسخ polymodalتحت نام  در بعضي رفرانس ها اين دسته

  .هر چه تخريب بافتي بيشتر باشد، اين گيرنده ها پاسخ بيشتري مي دهند. ي هستتخريب بافتمهم است ميزان براي ايجاد سيگنال 

 .دارد Aδمنتقل مي شود كه سرعت كمتري نسبت به  Cها از طريق فيبرهاي  chemical مربوط به گيرنده هاياطالعات 

 .مي كنند كار هم با اغلب و شده اند پراكنده عمقي بافتهاي و پوست در اي گسترده طور به درد هاي گيرنده گروه 3 اين
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Silent Nociceptors :   

و معموالً آنطور كه از اسم آنها مشخص است در  شوند، مي فعال رسان آسيب تحريكات اثر در ها ه گيرند اين طبيعي طور به .ديده مي شوندبيشتر در احشا 

 يعني اگر در يكي از اعضاي احشايي، التهابي ايجاد شود. مگر اينكه توسط يك پروسه التهابي فعال شوند. فعال نيستند و به تحريكات پاسخ نمي دهندحالت عادي 

  .هم پاسخ مي دهند شديد Distensionالبته به تحريكات مكانيكي مثل . فعال مي شوندآنها كاهش يافته و  Firing استانه

Nociceptor گيرنده هاي  ءها جزnon-adapting يا مي توان گفت در يك بازه زماني خيلي طوالني . طبقه بندي مي شوند و به آساني سازش نمي يابند

برطرف  آگاه است و به دنبال راه حلي براي ، فرد از انكه اين ويژگي دارد اين است كه تا زماني كه محرك آسيب زا وجود دارد منفعتي. يابندممكن است سازش 

  .كردن آن است

  :درد منتقل كننده حس فيبرهاي محيطي

 (C)متر بر ثانيه  2 – 0.5كند .    Aδ(              2(متر بر ثانيه  30- 6سريع  .1

 مسير انتقال درد

به طور كلي همان حس هاي مبهم و حس هايي كه . حس هاي جنسي است ش وقلقلك، خار لمس مبهم،ول انتقال حس درد، درجه حرارت،ئمسير انترولترال مس

  .كردن آنها وجود ندارد localizeبه خوبي امكان 

  :وجود دارد anterolateral pathwayسه تا مسير اصلي در 

1. Spinothalamic pathway : از نخاع شروع مي شود و به هستهVPL اين . س سوماتوسنسوريتاالموس مي رود و از آنجا هم مي رود به كورتك

 .مسير باعث درك آگاهانه مي شود

2. Spinoreticular pathway :اغلب نورونهاي اين مسير بصورت .از نخاع شروع مي شودipsilateral تشكيالت با نورونهاي  صعود مي كنند و

يا همان  central laminar nucleous of thalamusيا  CLهسته  بهنورونهاي سيستم مشبك پل و بصل النخاع ، نهايتا .سيناپس مي كنند مشبك

بال سيگنال درد دارد، پاسخ برانگيختگي يا بيداري كه فرد به دن. هسته هاي داخل تيغه اي تاالموس مي رود و سپس به طور گسترده كورتكس را فعال مي كند

 .مسير است ناشي از فعاليت در اين

3. Spinomesencephalic  pathway : از نخاع شروع شده و واردmidbrain  مي شود و در نواحي مثلPAG Preaquaductal Gray 

matter)( يا ماده خاكستري دور قناتي وارد مي شود ). اين مسير در .) در مغز است 4و3منظور از قنات ، مجراي مرتبط كننده بطنDescending 

Inhibition  شركت مي كنددرد يا مهار نزولي. 

في م اينكه عالوه بر مسير قدامي جانبي ، برخي از نورونهاي شاخ خلفي در همان طرف و از طريق ستون خلفي صعود و با نورونهاي هسته ستون خلنكته مه

  )علت عدم موفقيت كوردوتومي در درمان درد هاي مزمن(.تاالموس ختم مي شوند VPLاين نورونها بنوبه خود به .سيناپس مي كنند

  :جلسات قبل گفته شد، در تاالموس دو دسته هسته داريم همان طور كه در*

 .كورتكس مي روندمناطق مختلف  4به اليه نها خروجي آ: هسته اختصاصي •

اين دو اليه به صورت غيراختصاصي . مي روند )3و  2اليه هاي (كورتكس سطحي هاي به اليهاكسون نورونهاي اين هسته ها : هسته هاي غيراختصاصي •

 .اطالعات را دريافت مي كنند و باعث برانگيخته شدن كل كورتكس مي شوند

در كورتكس حسي ورودي ها را دريافت كرده و  4واليه  ارتباط بين قسمت هاي مختلف كورتكس را برقرار مي كنند 3و2اليه در كورتكس نورونهاي : ياداوري*

به ساختمان هاي زيرقشري مثل  6، ولي مي رود spinal cordبه فواصل طوالني تر مثل  5روجي ها بودند كه خهم مربوط به  6و 5اليه  .داردضخامت زيادي 

  .مي رود... چه وهسته هاي قاعده اي، مخ

  :استشامل دو مسير  خود كه به كورتكس مي باشدنال هاي درد سيگاصلي جهت انتقال  مسير spinothalamicمسير  -

1. Neospinothalamic : درصد از فيبرهاي  10حدودSTT )Spinothalamic Tract (مسيري است براي دردهاي سريع. از اين دسته اند. 

Nociceptors→ afferent→ lamina I , V → cross→ ALS→ VPL  
 .مي رسند و سپس وارد شاخ خلفي ماده خاكستري مي شوند DRGگيرنده ها در محيط تحريك مي شوند و فيبرهاي آوران آنها به : توضيح
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مي كند و به سمت مقابل  crossفيبر آوران با نورون درجه دومش سيناپس مي دهد و آكسون نورون درجه دوم  5و الميناي ) Lamina I(در الميناي مارژينال 

نورونهاي اين مسير داراي .مي رسد VPLعود مي كند و به تاالموس و هسته ص) ماده سفيد قدامي جانبي طرف مقابلش( anterolateralمي رود و در مسير 

  .ميدان گيرنده كوچك وبا يك توپوگرافي مشخص طي مسير مي كنند

 پاسخ مي هايي با آستانه پايين وآستانه بااله بدين معنا كه اين نورونها هم به وروديهاي رسيده از گيرند. مي باشند WDRجزء نورونهاي 5نورونهاي الميناي 

  .دهند

 . دهمين المينا در اطراف كانال مركزي قرار دارد. المينا است 10ماده خاكستري نخاع شامل : يادآوري

Afferent  ها يا همان زوائد مركزي نورون هايDRG  قبل از ورود و سيناپس در شاخ خلفي نخاع چند قطعه باال و پايين مي روند و مسيري را به نام

دسترسي فيبرهاي آوران به  .في شوند ايجاد مي شودهاي درد قبل از اينكه وارد شاخ خلاين مسير از باال و پايين شدن آوران . تشكيل مي دهند Lissauerمسير

ت بطور براي مثال، در صورت برخورد دست به جسم داغ، دس. قطعات ديگر نخاع به اين منظور است كه يك رفلكس جامع در مقابل تحريك دردناك ايجاد شود

دريافت  كامل پس كشيده مي شود كه اگر قرار بود تنها قطعه اي از نخاع كه به دست عصب رساني مي كند فعال شود، شايد تنها نوك انگشت كه محرك را

  .كرده عقب كشيده مي شد

نها دست بلكه كل تنه مي تواند به عقب كشيده البته بسته به شدت محرك، رفلكس ها با شدت متفاوتي ايجاد مي شوند و به هنگام تحريك و درد شديد نه ت

  .بالطبع براي بروز چنين پاسخي نياز به فعال شدن همزمان قطعات متعدد نخاع است. شود

 پس يكسري پاسخ اتونوم هم به در شديد. نيز ديده مي شود... در پاسخ به محرك هاي دردناك شديد، افزايش تعريق، افزايش تپش قلب، افزايش فشارخون و 

با فعال كردن قطعات مختلف نخاعي مي تواند رفلكس هاي اتونوم را هم براي ما فعال كند و باعث فعال شدن كل نخاع در  Lissauerمسير . ايجاد مي شود

  .پاسخ به يك محرك شديد شود

 localize در اين مسير جهت. تر استبيش پس دقت در اين مسير. كوچكتري دارند RFهستند، معموالً  Neospinothalamicنورون هايي كه در مسير 

درد، نياز هست كه گيرنده هاي لمس  تحريك نقطه دقيق محل به عبارت ديگر براي تشخيص. هم داريم DCMLدرد، نياز به فعال شدن مسير  شدن بهتر محل

  .هم تحريك شده باشند

2 .Paleospinothalamic :اين مسير درد آهسته را منتقل مي كند. 

Nociceptors→ afferent→ lamina II & III, V→ cross→ ALS→ POM or CL 

POM:  medial nucleous of the posterior complex       CL: Central Laminar nucleous  
در تاالموس ختم مي شود كه  POMو  CLبه هسته هاي  شناخته شده اند وPaleospinothalamicمسير اغلب اكسونهاي مسير اسپينوتاالميك به عنوان 

اين نورونهاي تاالموسي عمدتا بوسيله ورودي هاي نوسي سپتيو فعال مي شوند و مسئول اگاه سازي از يك  اگرچه.جز هسته هاي غيراختصاصي تاالموس هستند

  .داما به انواع محركهاي حسي پاسخ داده و باعث هوشيار ي و بيداري فرد مي شون.درد سوزشي مبهم مي باشند

  .كردن درد ضعيف است و سرعت انتقال هم آهسته Localizeدر اين مسير ميدان گيرنده نورونها بزرگ و در نتيجه قابليت  

  ). يا ماده ژالتيني گفته مي شود Substancia Gelatinosaمجموعاً  IIIو IIبه المينا هاي (

با عمل سريع استفاده  از نوروترانسميتر گلوتامات كه مولكولي كوچكنرون بعدي  در سيناپس بافيبرهاي آوران  Neospinothalamicدر مسير درد سريع، 

  .مي كنند

Substance-P بيشتر است و در مسير درد آهسته  مدت اثرش سرعت اثر گذاري كندتر با يك نوروپپتيد است كه از گلوتامات بزرگتر است و

Paleospinothalamic استفاده مي شود.  

 .آزاد مي كنند C :Substance-Pفيبرهاي  .آزاد مي كنند Aδ  :Glutamateفيبرهاي  •

  

  ):The brain opiate system(سيستم افيوني مغز 

سيستم اوپيوئيدي در اعمال مختلف سيستم عصبي از جمله مدار . وجود دارد opioid receptorدر مغز گيرنده هايي به نام گيرنده هاي شبه مخدري يا 

شروع شناسايي اين گيرنده ها به . نقش دارند....... و پاداش و تنبيه، خلق، كنترل قلب و عروق، كنترل تنفس، نورواندوكرين، مراكز اشتها،هاي عصبي مربوط به 

بنابراين بايد . باشدشته اين ترتيب بود كه با استفاده از مورفين و مشاهده اثر كاهنده درد آن به اين نتيجه رسيدند كه بايد گيرنده اي براي آن در بدن وجود دا
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به اين ترتيب بدنبال تحقيقات متعدد مشخص . كه شبيه مورفين است وجود داشته باشد كه ليگاند طبيعي اين گيرنده باشد

ژن بنام  3مثل پپتيد هاي دينورفين، انكفالين، اندورفين به ترتيب از محصوالت 

  .    ايجاد مي شوند

دارهاي مخدرهايي كه بصورت سيستميك تجويز مي شوند، در دوزهاي انالژزيك منجر به تحريك گيرنده هاي اوپيوئيدي در مراكز نخاعي و فوق نخاعي و م

  .....مثالً در دستگاه گوارش، سلول هاي ايمني و 

 اند، گرفته قرار مغز ساقة منفرد هسته در كه هاييگيرنده 

 گرفته قرار نيز عضالت مفاصل و پوست، محيطي ترمينالهاي

 بي ايجاد سبب توانند مي شوند، تزريق درمان مفصل تحت

 كاهش را جانبي عوارض توجهي قابل ميزان به موضعي

 منبع دو .نيست مشخص كند، مي فعال را محيطي 

 محل به التهاب روند از عنوان قسمتي به كه است 

  .يا سركوب درد شود

كه به مغز مياني منتهي مي شود، باعث فعال شدن نورونهاي ناحيه اطراف 

در ناحيه در مسير نزولي خود 

. ختم مي شوند

اكسوني نورون 

نورون هاي واسطه 

 مهارباعث ون هاي كوچك موجود در نخاع 

۴ 

كه شبيه مورفين است وجود داشته باشد كه ليگاند طبيعي اين گيرنده باشد

مثل پپتيد هاي دينورفين، انكفالين، اندورفين به ترتيب از محصوالت . شد كه در بدن هم مواد شبه افيوني يا شبه مخدري وجود دارند

Proenkephalin ,prodynorphin,  Proopiomelanocortin(POMC)  ايجاد مي شوند

مخدرهايي كه بصورت سيستميك تجويز مي شوند، در دوزهاي انالژزيك منجر به تحريك گيرنده هاي اوپيوئيدي در مراكز نخاعي و فوق نخاعي و م

 .   كنترل كننده درد موجود در اين نواحي مي شوند

 كاپا κ.         دلتا δ.       ميو µ :كه عبارتند از

مثالً در دستگاه گوارش، سلول هاي ايمني و . هم اين گيرنده ها ديده مي شوند

گيرنده . در دستگاه گوارش تحريك اين گيرنده ها مي تواند باعث كاهش حركات دودي در روده ها شود

  . مي شوند عروقي _ 

ترمينالهاي روي بر بلكه نيستند اوليه آوران فيبرهاي مركزي هاي 

مفصل تحت داخل به موضعي طور به كه دارو از دوزهايي آرتروسكوپيك،

موضعي تجويز .دبو نخواهد شود مؤثر تزريق سيستميك صورت به اگر

 حسي هاي پايانه روي اپيوئيدي  هاي گيرنده بطور طبيعي كه

 ايمني مختلف سلولهاي و كليه فوق غدة مركزي بخش كرومافيني

      .مي سازند را نزاد درو اپيوئيدهاي

  مدارهاي عصبي تعديل كننده درد

 جريانهاي داراي مغز كه است اين درد به مربوط تحقيقات

 سيستمهاي. است درد ادراك تنظيم اصلي آنها عملكرد كه

 دردناك داده مي تحريكات به كه پاسخهايي بر مركزي 

 ميان اتصال محل در است؛ نخاعي طناب پاسخها، تعديل

 به درد به مربوط اطالعات انتقال كنترل كه است حس غيردرد

در واقع از سالها قبل مشخص شده بود كه مدارهايي در سيستم عصبي 

كنترل نزولي "دو پديده . وجود دارند كه مي توانند جريان انتقال سيگنا لهاي درد را تعديل كنند

  . دو پيشنهاد مطرح شده بر اساس وجود اين سيستم ها مي باشند

. يا ماده خاكستري دور قناتي است PAGمهم ترين بخشي كه در اين سيستم دخالت مي كند 

يا سركوب درد شود) بي دردي( Analgesiaمي تواند باعث  PAGمشخص شده است كه تحريك الكتريكي 

  :است ترتيب زيرباعث سركوب درد مي شود به 

كه به مغز مياني منتهي مي شود، باعث فعال شدن نورونهاي ناحيه اطراف 

PAG  در مسير نزولي خود كه از انتهايشان انكفالين ترشح مي شود

ختم مي شوند )نورونهاي نورادرنرژيك(  Latral tegmentalو يا هسته 

اكسوني نورون از انتهاي . پايين مي آيند Spinal cordنورون هاي هسته سجافي تا سطح 

نورون هاي واسطه به اين ترتيب فعاليت اين نورونها موجب تحريك . 

ون هاي كوچك موجود در نخاع از اين نور انكفالين ترشحي. دشو
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كه شبيه مورفين است وجود داشته باشد كه ليگاند طبيعي اين گيرنده باشد (endogenous)ماده اي اندوژني

شد كه در بدن هم مواد شبه افيوني يا شبه مخدري وجود دارند

 prodynorphin,  Proopiomelanocortin(POMC)هاي

مخدرهايي كه بصورت سيستميك تجويز مي شوند، در دوزهاي انالژزيك منجر به تحريك گيرنده هاي اوپيوئيدي در مراكز نخاعي و فوق نخاعي و م

كنترل كننده درد موجود در اين نواحي مي شوند

كه عبارتند از opiate نوع گيرنده هاي 3

هم اين گيرنده ها ديده مي شوند CNSالبته در ديگر ارگان ها بجز 

در دستگاه گوارش تحريك اين گيرنده ها مي تواند باعث كاهش حركات دودي در روده ها شود

 _قلبي وتغييرات تنفسي دپرسيون موجب

 پايانه به محدود اپيوئيدي هاي گيرنده

آرتروسكوپيك، جراحي از بعد مثال، عنوان به .اند

اگر دوز همين ولي شوند مدتي دراز دردي

كه زاد ن درو اپيوئيدهاي منبع .دهد مي

كرومافيني سلولهاي زاد درون اپياتها احتمالي

اپيوئيدهاي آنجا در و مي كنند مهاجرت آسيب

  

مدارهاي عصبي تعديل كننده درد

تحقيقات در كشفها ترين توجه قابل از يكي

كه است (Modulator)  مدوالتوري

 عصبي سيستم در متعددي مدوالتوري

تعديل محل اولين. گذارند مي اثر شود،

حس غيردرد و درد حس آوران مسيرهاي

در واقع از سالها قبل مشخص شده بود كه مدارهايي در سيستم عصبي . مي گيرد صورت باال مراكز

وجود دارند كه مي توانند جريان انتقال سيگنا لهاي درد را تعديل كنند

دو پيشنهاد مطرح شده بر اساس وجود اين سيستم ها مي باشند "تئوري دروازه اي درد"و  "درد

  

  : درد كنترل نزولي

مهم ترين بخشي كه در اين سيستم دخالت مي كند 

مشخص شده است كه تحريك الكتريكي 

باعث سركوب درد مي شود به فعاليت در ان مسيري كه 

كه به مغز مياني منتهي مي شود، باعث فعال شدن نورونهاي ناحيه اطراف   Spinomesencephalicمسير 

PAG ينورون هااكسون . قناتي مي شود

Pons  به هستهRaphe و يا هسته ا سجافي ي

نورون هاي هسته سجافي تا سطح اكسون پس از سيناپس، 

. سروتونين ترشح مي شود هاي رافه

شوي م در شاخ خلفي نخاع انكفالينرژيك
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كه بواسطه تحريك  به اين ترتيب .)شكل روبرو( مي شود

و هم مهار پس  )كاهش رهايش نوروترانسميتر(هم مهار پيش سيناپسي

روي ) µعمدتاً (انكفالين ترشح شده از اينترنورونها، گيرنده هايش 

substance (پس انتقال سيگنال درد كاهش . مي شود

باعث شود كه تحريك در پايانه پس  IPSPيت هايي مثل پتاسيم، كلر و ايجاد 

يا به واسطه كم شدن رهايش نوروترانسميتر يا به : مهار مي شود

 Analgesia( مي گردد.  

و همكارانش تئوري دروازه اي درد   melzakاقاي  

در اين مدل پيشنهاد . اين تئوري بر اينكه تاكيد مي كند كه ورودي هاي غير دردناك مي توانند دروازه انتقال سيگنالهاي دردناك را ببندند

منتقل مي شوند باعث مي شود كه انتقال سيگنال هاي درد در 

. ست سيگنال ها را در سطح نخاع به سطوح باالتر مخابره كند

را  projectionمنتقل مي كند و زائده مركزي ان وارد نخاع شده و  نورون 

به اين . شود مي منتقل بدن سطح از ديگر نواحي به بيني

بخش در واقع درد احشا به . احساس مي كند) كه منشا جنيني مشترك با عضو احشايي دارد

مثالً درد قلب يا آپانديس هر كدام به جاي خاصي روي پوست ارجاع داده مي شوند 

 در فقط كه كنند مي گزارش را دردي غالباً ميوكارد آنفاركتوس

در تشخيص  .به كدام قسمت پوست ارجاع داده مي شود

۵ 

مي شود)  Projection neuron(انتقال سيگنال درد بين پايانه آوران اوليه وارده به نخاع و نورون دوم 

هم مهار پيش سيناپسي ←انجام مي شود سيناپس اول كه در شاخ خلفي 

انكفالين ترشح شده از اينترنورونها، گيرنده هايش  .صورت ميگيرد و انتقال پيام كاهش مي يابد )هايپرپالريزه شدن سلول پس سيناپسي

  ).شكل روبرو(يناپسي يا پس سيناپسي فعال مي كند

substance-pگلوتامات و ( اگر انكفالين بر پايانه پيش سيناپسي عمل كند باعث كاهش آزاد شدن نوروترانسميتر

يت هايي مثل پتاسيم، كلر و ايجاد اگر به پايانه پس سيناپسي اثر كند مي تواند با تغيير در هدايت الكترول

مهار مي شود Projectionپس در هر دو صورت نورون  .سيناپسي ايجاد نشود و پيام درد منتقل نشود

Analgesia( ايجاد بي درديو اين مسير باعث كاهش هدايت پيام درد به مراكز فوق نخاعي 

                                

Gate Control Theory:(  

 1960در سال . بشر از قديم االيام مي دانست كه مالش دادن موضع دردناك موجب تسكين درد مي شود

اين تئوري بر اينكه تاكيد مي كند كه ورودي هاي غير دردناك مي توانند دروازه انتقال سيگنالهاي دردناك را ببندند

منتقل مي شوند باعث مي شود كه انتقال سيگنال هاي درد در  Aβشده كه تحريك گيرنده هاي لمسي كه پيامشان از طريق فيبرهاي قطور ميلين دار مثل 

ست سيگنال ها را در سطح نخاع به سطوح باالتر مخابره كندديده مي شود كه قرار ا projectionنورون . اجزاء اين تئوري نشان داده شده است

منتقل مي كند و زائده مركزي ان وارد نخاع شده و  نورون  Aδيا  Cهم نشان داده شده كه پيام هاي درد را از طريق فيبر 

هايي وجود  interneuronدر شاخ خلفي نخاع . تحريك كرده و باعث ارسال پيام به باال مي شود

همانطور كه در شكل ديده مي شود كه . دارند projectionدارند كه اثر مهاري بر روي نورون هاي 

و ارسال  projectionكه درد را منتقل مي كنند عالوه بر تحريك نورونهاي 

مي  projectionتحريك درد به واسطه مهار نورون واسطه اي باعث تحريك بيشتر در نورون هاي 

DRG  هم بصورت مستقيم باعث تحريك نورونprojection  و

هاي  interneuronتوسط  projectionارسال پيام درد مي شوند و هم مانع از مهار نورون 

در اين حالت عالوه بر  6طبق شكل : اگر هنگام ايجاد درد مالش هم اعمال شود

 projectionاين فيبر بعد از ورود به نخاع نورون . هم تحريك مي شود

را تا حدودي تحريك مي كند ولي از طرفي اينترنورون هاي مهاري را تحريك مي كند و باعث مهار 

  .و كاهش انتقال سيگنال هاي درد به مراكز باالتر مي شوند

  

بيني پيش قابل صورت به احشايي هاي ساختمان به آسيب از حاصل

كه منشا جنيني مشترك با عضو احشايي دارد( كه درد در احشا وجود دارد اما فرد درد را در نقطه اي از پوست

مثالً درد قلب يا آپانديس هر كدام به جاي خاصي روي پوست ارجاع داده مي شوند . استكليشه اي و مشخص  محل ان 

آنفاركتوس به مبتال بيماران مثال، عنوان به .داشته باشد ولي گاهي اوقات هم تفاوت هايي مي تواند وجود

به كدام قسمت پوست ارجاع داده مي شود يياحشا ارگاندانستن اين نكته كه درد هر  .دارد وجود نيز چپ 
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انتقال سيگنال درد بين پايانه آوران اوليه وارده به نخاع و نورون دوم 

سيناپس اول كه در شاخ خلفي بر روي  گيرنده هاي انكفالين،

هايپرپالريزه شدن سلول پس سيناپسي(سيناپسي

يناپسي يا پس سيناپسي فعال مي كندانتهاي پيش س

اگر انكفالين بر پايانه پيش سيناپسي عمل كند باعث كاهش آزاد شدن نوروترانسميتر

اگر به پايانه پس سيناپسي اثر كند مي تواند با تغيير در هدايت الكترول .مي يابد

سيناپسي ايجاد نشود و پيام درد منتقل نشود

  .IPSPواسطه 

اين مسير باعث كاهش هدايت پيام درد به مراكز فوق نخاعي  شدن به اين ترتيب فعال

                                                  

Gate Control Theory(تئوري دروازه اي درد 

بشر از قديم االيام مي دانست كه مالش دادن موضع دردناك موجب تسكين درد مي شود

اين تئوري بر اينكه تاكيد مي كند كه ورودي هاي غير دردناك مي توانند دروازه انتقال سيگنالهاي دردناك را ببندند. را پيشنهاد كردند

شده كه تحريك گيرنده هاي لمسي كه پيامشان از طريق فيبرهاي قطور ميلين دار مثل 

  . سطح نخاع مهار شود

اجزاء اين تئوري نشان داده شده است 6در شكل 

هم نشان داده شده كه پيام هاي درد را از طريق فيبر  DRGنورون 

تحريك كرده و باعث ارسال پيام به باال مي شود

دارند كه اثر مهاري بر روي نورون هاي 

كه درد را منتقل مي كنند عالوه بر تحريك نورونهاي  Cو  Aδفيبرهاي 

تحريك درد به واسطه مهار نورون واسطه اي باعث تحريك بيشتر در نورون هاي 

DRGپس فيبرهاي مركزي نورون . شوند

ارسال پيام درد مي شوند و هم مانع از مهار نورون 

اگر هنگام ايجاد درد مالش هم اعمال شود .مهاري مي شوند

هم تحريك مي شود Aβفيبر  Cو  Aδفيبرهاي  

را تا حدودي تحريك مي كند ولي از طرفي اينترنورون هاي مهاري را تحريك مي كند و باعث مهار 

و كاهش انتقال سيگنال هاي درد به مراكز باالتر مي شوند projectionنورون 

  

  )Referred pain( درد ارجاعي

حاصل درد كه است  وضعيتي راجعه درد

كه درد در احشا وجود دارد اما فرد درد را در نقطه اي از پوستترتيب 

 سوماتيك ارجاع داده مي شود كه اغلب

ولي گاهي اوقات هم تفاوت هايي مي تواند وجود

 در بازوي بلكه نيست سينه قفسه ناحية

  مهم است درد احشايي بسيار 
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فيبرهايي از عضو احشايي مي آيند با فيبرهايي  : به شرح زير است

تحريكات  –اسپاسم  –علت درد احشايي معموالً ايسكمي 

  .البته اتساع خود مي تواند باعث ايسكمي هم شود

بافت . مثالً پارانشيم كبد گيرنده هاي درد خيلي كمي دارد

براي ساير اعضا هم مي توان . عصبي مغز اصالً گيرنده درد ندارد و درد هايي مثل سردرد ناشي از تحريك گيرنده هايي است كه در ديواره عروق و چادرينه هستند

. ا دريافت مي كنندگفت قسمت پارانشيم ارگان گيرنده هاي فراواني براي درد ندارد بلكه معموالً قسمت هاي پوشاننده، جداري و كپسول آنها هستند كه تحريك ر

 Centralكه به آن (در سطح گيرنده ها يا در طناب نخاعي 

 تحريكات به قبالً كه دردي هاي ه گيرند تقريباً مضر،

Sensitization  - درد هاي حساسيت گيرنده .گويند ياحساسيت 

 اين .سازد مي وارد صدمه آسيب، مجاور ي بافتها و 

 از مختلفي گروههاي مواد اين از كدام هر منشا .است

 به . كنند مي تحريك را درد هاي گيرنده نيز مواد اين

  .مودال را تحريك مي كنند پلي درد هاي گيرنده

 نظير شيميايي، ساير عوامل استفاده با و باهم يا بتنهايي

 سيلكواكسيژناز آنزيمي عمل اثر در و است متابوليت اسيدآراشيدونيك

 چون هستند مؤثر درد كنترل دربوده و  درد ضد ضدالتهابي،

  .تاس ومجزا مهم عمل 

 افزايش مجاور سلولهاي از راديگر  پروستاگالندينهاي

 دپالريزاسيون دنبال به 

 ازادي موجب سلولي ،آسيب مثال

 ونولها روي بر عمل با مستقيماً پپتيدها اين .شود مي 

 در دهد مي كاهش را درد هاي گيرنده فعاليت آستانة 

۶ 

به شرح زير استرطرفدارترين تئوري و پعتبرترين متئوري هاي مختلفي براي پديده درد ارجاعي مطرح است كه 

مي  ختم projectionكه از قسمت خاصي از پوست مي آيند هر دو روي يك نورون 

ند مركز مي دهد مغز به درستي نمي تواشوند و وقتي اين نورون اطالعات خود را به 

 درد ورودي همگراييدر واقع  .تشخيص دهد كه آيا اطالعات از پوست آمده يا احشا 

 .دهد توضيح وضعيتي را راجعه ايجاد علت است 

علت درد احشايي معموالً ايسكمي . به مركز منتقل مي شود) اتونوميك(اطالعات مربوط به حس احشا معموالً توسط فيبرهاي سمپاتيك 

over distension ( البته اتساع خود مي تواند باعث ايسكمي هم شود. باشندمي

مثالً پارانشيم كبد گيرنده هاي درد خيلي كمي دارد. در احشا تراكم گيرنده ها بسيار كمتر از پوست است چون كردن درد احشايي خيلي دقيق نيست

عصبي مغز اصالً گيرنده درد ندارد و درد هايي مثل سردرد ناشي از تحريك گيرنده هايي است كه در ديواره عروق و چادرينه هستند

گفت قسمت پارانشيم ارگان گيرنده هاي فراواني براي درد ندارد بلكه معموالً قسمت هاي پوشاننده، جداري و كپسول آنها هستند كه تحريك ر

  ...و ) مخصوصاً جداري

در سطح گيرنده ها يا در طناب نخاعي : مي تواند دو منشا داشته باشد .حس دردي به درك 

مضر، مكانيكي تحريكات از مكرر استفادة از پس: اوليه هيپرآلژزي علت

Sensitization پديده اين به كنند، مي پيدا حساسيت به آنها حساس نبودند  اكنون

 سلولها به كه است شيميايي مواد از تعدادي رهايي نتيجة شود مي

است P مادة و سرتونين كولين، استيل لوكوترينها، پروستاگالندينها،

اين از بعضي اين، وجود با . دهند مي كاهش را درد هاي گيرنده فعاليت

گيرنده شوند مي آزاد بافتي صدمة به پاسخ در ديده آسيب سل ماست 

بتنهايي شوند مي آزاد ديده آسيب پالكتهاي و ندوتليالا سلولهاي از

متابوليت اسيدآراشيدونيك E2پروستاگالندين  .كنند مي حساس را درد هاي 

ضدالتهابي، غيراستروئيدي، داروهاي و ساير آسپيرين .شود مي ساخته شود،

  . كنند مي مهار سيلكواكسيژناز، آنزيممهار  

 دو نتيجة فعاليت باالي اين ميزان. است درد كنندة كنترل عوامل

پروستاگالندينهاي رهايي و ساخت كينين برادي - 2 .را تحريك مي كند  Aδ , Cهاي

 درآنجا و حمل محيطي هاي پايانه داخل به نرونها سلولي جسم 

مثال عنوان به .شوند مي درد گيرندة اولية نرونهاي شيميايي محيط

درد هاي گيرنده حسي هاي پايانه از- تونين كلسي ژن به وابسته

 كه سل ها هيستامين از ماست رهايي طريق از آنها .دارند نقش ادم
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تئوري هاي مختلفي براي پديده درد ارجاعي مطرح است كه  

كه از قسمت خاصي از پوست مي آيند هر دو روي يك نورون 

شوند و وقتي اين نورون اطالعات خود را به 

تشخيص دهد كه آيا اطالعات از پوست آمده يا احشا 

 ممكنV الميناي در پيكري و احشايي

  

  :درد احشايي

اطالعات مربوط به حس احشا معموالً توسط فيبرهاي سمپاتيك 

over distension( اتساع بيش از حد –شيميايي 

كردن درد احشايي خيلي دقيق نيست هلوكاليز

عصبي مغز اصالً گيرنده درد ندارد و درد هايي مثل سردرد ناشي از تحريك گيرنده هايي است كه در ديواره عروق و چادرينه هستند

گفت قسمت پارانشيم ارگان گيرنده هاي فراواني براي درد ندارد بلكه معموالً قسمت هاي پوشاننده، جداري و كپسول آنها هستند كه تحريك ر

مخصوصاً جداري(مثل كپسول كبد، پريتوئن 

  :سندرم هاي درد

Hyperalgesia :ي به درك افزايش پاسخده

sensitization (گفته مي شود.  

علت درد هاي گيرنده حساسيت در تغيير

حساس نبودند  اكنون آيند ناخوش مكانيكي

مي ايجاد التهاب يا آسيب دنبال بهكه 

پروستاگالندينها، ، هيستامين كينين، برادي شامل مواد

فعاليت آستانة آنها  تمام اما است، سلولها

 سلولهاي از كه هيستاميني مثال عنوان

از كه تونينوو سر ATPاستيل كولين ،

 گيرنده كينين برادي و پروستاگالندينها

شود، مي آزاد ديده آسيب بافتهاي از كه

 طريق پروستاگالندينها را از ساخت آنها

عوامل ترين فعال از يكي كينين برادي پپتيد

هاي گيرنده مستقيماً كينين برادي  -1

  .دهد مي

 در ساخت از پس شيميايي هاي واسطه

محيط تنظيم موجب و شوند مي آزاد پايانه،

 پيتيد و Pماده -دو نوع پپتيد نورواكتيو 

ادم گسترش در وازوديالتاسيون ايجاد و

  .دارند نقش هيپرآلژزي ايجاد
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Allodynia : احساس مداوم طور به آلودينيا به مبتال بيماران .مثالً درد ناشي از راه رفتن در فرد مبتال به روماتوئيد آرتريت. غيردردناكدرد در پاسخ به تحريك 

  .ندارد وجود نيز ،درد باشد نداشته وجود محركي اگر و كنند درد نمي

  

Phantom pain : از حد گيرنده هاي درد است كه خاطره تحريك دردناك در سطح دردي است كه بعد از قطع عضو ايجاد مي شود كه ناشي از تحريك بيش

  .نورون هاي طناب نخاعي باعث ايجاد تغييراتي مي شود كه حتي بعد از قطع عضو هم دچار احساس درد در ناحيه قطع شده مي شود

  

  --------------- -----------------------------------------------------------------------------------پايان

  


