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انقباض (/RMP)پتانسیل استراحت دوره ای/ساختار لوله گوارش و ویژگی عضالت صاف در دستگاه گوارش :  جلسه ی اول

 .تنظیم دستگاه گوارش و عمل جویدن بررسی می شود /عضالت صاف

 :ساختار لوله گوارش

 (ازداخل به خارج)الیه مشاهده می شود4در مقطعی عرضی از لوله گوارش

 

 ((یاادونتیس)سروز)بافت همبند:عضالت ، الیه چهارم:زیر مخاط  ، الیه سوم:الیه دوم  مخاط ،:الیه اول

به )در مخاط یک سری سلول های پوششی مشاهده شده که بر روی آنها گیرنده های حساس :مخاط :موکوزا:الیه اول 

 .وجود دارد( اتساع،موادغذایی و مواد شیمیایی

و باعث چین خوردگی  (تحت اثر سمپاتیک)که انقباض موضعی دارنددربخش عمقی تر مخاط عضالت زیر مخاطی مشاهده شده 

 .لوله گوارش می شوند



 ،لنف و غددمترشحه(شریان و ورید)حاوی عروق کوچک:ساب موکوزا:زیر مخاط:الیه ی دوم

طولی در خارج ـ مخلوط کردن مواد غذایی با تنگ       و       حلقوی در داخل ـ حرکات دودی ـ )الیه عضالنی :الیه ی سوم

 (  ـGIکردن 

 پوشش خارجی:الیه سروزا :الیه ی چهارم

 :شبکه ی عصبی هم در طول لوله گوارشی مشاهده می شوند2

 (در بین عضالت طولی و حلقوی)میانتریک .1

 (هضم و جذب و کنترل ترشحات به طور موضعی)شبکه ی عصبی زیر مخاطی .2

 :لوله گوارشیعضالت صاف در های ویژگی 

 :اتصال مکانیکی.1

کی یالکترتحریک       دارارتباط دارد با دسته های دیگر با اتصال شکاف (فیبر را شامل میشود 1000که حدودا )هر دسته .1

 .شودلوله می ل در تمام طوتحریک الکتریکی انتشارانتشار یون ها از اتصاالت شکاف دار وبه دنبال آن ز لوله سبب بخشی ا

 

ن کانال های حساس به ای.کند ترند،کانال های سدیمی ـ کلسیمی آهسته حساس به ولتاژ،که نسبت به کانال های سریع سدیمی .2

 .(باز می شوند -65کانال های سریع سدیمی در .)باز می شوند -40ژولتاژدر ولتا

3.RMP)( 

قلب  گره سینوسیدر، (RMP)تانسیل استراحت دوره ای پ؛مشابه این (RMP)نوسانات دوره ای الکتریکی در پتانسیل استراحت

 .می باشد funnyکانال های  سدیمیِت  جریاناتِت در قلب هم مشاهده شده که علت آن 

   RMPدر نوسان می باشد و علت آن در عضله ی صاف  -45تا   -55پتانسیل از  در عضالت صاف گوارشی از وره اید

 .است funnyکانال های  سدیمی و کلسیمیجریانات 

نوسانات الکتریکی یا پتانسیل استراحت دوره ای یا همان امواج سینوسی درتمام طول لوله گوارش فرکانس ثابتی ندارند؛برای 

به عالوه هر بخش از دستگاه .  دفعه در دقیقه16بارودر ایلیوم بارودر کولون 12مثال در معده سه موج در دقیقه،در دوازدهه 

 .را داردگوارش پیس میکر ِتخود 

 

.  پمپ سدیم که به صورت دوره ای فعال و غیر فعال می شود(الف:  نظریه هایی وجود دارد سینوسی در مورد علت امواج 

جالب  سدیمی-جریانات کلسیمی(ج    funnyبا کانال های مثل جریانات سدیمی در گره سینوسی قلب  جالب جریانات سدیمی(ب

 . -موج در دقیقه3:فرکانس-عال می شوندفثانیه 20در معده هربرای مثال که  سدیمی-کانال های فانی کلسیمی توسط

 «.نقباض می شوندسبب کمی ا در معده فقط» .هم کمک می کندمعده به انقباض در جریان فانی ن کلسیم ای ورود خود



ازسایر بخش ها به عدد مثل ناحیه ی ضربان ساز در قلب ،در دستگاه گوارش هم ناحیه ی ضربان سازوجود دارد که  زود تر 

 .آستانه می رسدو سایر بخش ها از این ناحیه تبعیت میکنند

ی کانال هاورود کلسیم وسدیم باعث ایجادجریانات سینوسی ورسیدن ولتاژ سلول به حد آستانه شده وpace makerدر ناحیه ی 

نین گذراین یون ها از اتصاالت شکاف دار همچ.حساس به ولتلژباز می شوند سپس کلسیم افزایش یافته و سبب انقباض می شود 

وبدین شکل کل . بین سلولی، به سلول مجاور،سبب تغییر ولتاژسلول مجاور و ایجاد پتانسیل عمل در سلول های بعدی هم می شود

  .خود یک  سن سیشیوم است،هر بخش از دستگاه گوارش به سبب وجود اتصالت شکاف دار. سن سیشیوم  به انقباض در می آید 

 ...(سن سیشوم معده،سن سیشیوم دوازدهه و)

انقباض سلول ونهایتا  سیده و سبب باز شدن کانال های حساس به ولتاژدر قله ی خود به عدد آستانه ر ،هر موج سینوسی،در قلب 

زیرا  ؛اریم زوما همیشه انقباض نددستگاه گوارش همیشه امواج سینوسی داریم ولی لبا این تفاوت که در ،عضله ی قلبی می شود

اما در قلب هر موج سینوسی در ).یعنی عواملی باید این امواج را به عدد آستانه برسانند .این امواج زیر عدد آستانه قرار دارند

اما در سن سیشیوم گوارشی عاملی باید موج های سینوسی را به عدد .قله ی خود به حد آستانه می رسدو انقباض را در پی دارد

  .آستانه برساند

 

 

 

 

  به میزان بیشتری باالتراز حد آستانه قرار بگیرندهر چه این نواسانات سینوسی 

پتانسیل عمل به میزان بیشتری، قدرت و فرکانس شلیک ها افزایش می یابد و  

.پیشروی می کند   

.(گ بزرگتر باشدامواج گسترده ترندمثل افتادن سنگی در آب که هرچه سن)  

 

 پتانسیل دوره ای به حد آستانه می شودتا شلیک اتفاق افتاده و انقباض رخ دهد؟ ل این است که چه عواملی سبب رسیدناسو

 (ورود غذا)کشش.1

 تحریک پاراسمپاتیک.2

 تزریق استیل کولین.3

 مواد شیمیایی.4

به و از میانتریک  میانتریک به  آزاد سازی استیل کولین از انتهای پاراسمپاتیکیافزایش هر کدام ازعوامل فوق نهایتا سبب "

 ."می شودعضالت صاف 

بر روی عضله ی صاف باند می گردد و ( موسکارینی)استیل کولین آزاد شده از انتهای اعصاب میانتریک ،به گیرنده های خود 

کلسیمی در کانال های فانی عضله ی صاف شده،و باعث می گردد امواج سینوسی یا ریتم پایه ی -منجر به افزایش جریان سدیمی

 (هر چه تحریک قوی تر،آزادسازی استیل کولین بیشترو درنهایت انقباض قوی تر ).د آستانه برسد الکتریکی به عد

در نهایت سبب انقباض ی استیل کولین است که همین آزادسازدرواقع عامل اصلی که امواج سینوسی را به عدد آستانه می رساند

 .می شود



به آکسون اعصاب  نهایتا سیگنال ها .تحریک می شود تگاه گوارشدس( حسی)نورون های آوران مثال با کشش دستگاه گوارش ،

 .که سبب آزاد سازی استیل کولین از انتهای میانتریک می شودشده میانتریک دستگاه گوارش تحویل داده 

 .یا در تحریکات شیمیایی تحریک گیرنده ها در اپی تلیوم سبب  تحریک نورون های آوران می شود

لوله  جدار ه دستگاه گوارش آمده و بر روی ،رشته ی پیش گانگلیونی عصب واگ بCNSاز  یمپاتیکیا در تحریکات پارا س

واگ با شبکه ی میانتریک سیناپس کرده و سبب تحریک گانگلیونی سپس رشته ی پس  .گوارشی تشکیل گانگلیون می دهد

از _رشته های پیش گانگلیونی بسیار طویل اند ،پاراسمپاتیک  واقع در مورددر.) میانتریک و آزاد سازی استیل کولین می شود

CNS تا محل عصب دهی_). 

مین گیرنده گیرنده های موسکارینی است ولی اسم ه(ییاحشا روی سلول های )م گیرنده های استیل کولین اس:به عنوان یاد آوری

 .ست نیکوتینی (روی سلول های عصبی)ها 

به نام کاخال داریم که با افزایش جریانات دوره ای دیگری لول های لوله گوارش س  همچنین بین عضالت حلقوی و طولیِت 

 .به حد آستانه می شود،سینوسی سبب رسین پتانسیل آرامش کلسیمی -سدیمی

پلکس این کم.باورود کلسیم و اتصال آن به کالمودولین ،کمپلکس کلسیم ـ کالمودولین تشکیل می شود : انقباض عضله ی صاف

اززنجیره ی اکتین جدا ATPآزی سرهای میوزین شده و سپس هر سر میوزین با مصرف یک ATPسبب فعال سازی خاصیت 

 .شده وسپس دوباره به آن متصل می شود

که ناشی پتانسیل ...(بار دوازدهه دوازده بار و3معده )انقباضات ریتمیک یا دوره ای.1:دو جور انقباض در دستگاه گوارش داریم

 .عمل ریتمیک در آنها میباشد

 .(که در اسفنگترها و جاهایی که الیه ی عضالنی قوی ای دارند مشاهده می شود)یا مداوم انقباضات تونیک .2

-ایجاد پتانسیل عمل های پشت سر هم و بازشدن متوالی کانال های کلسیمی)عصبی .1(:اسپاسم)علت اصلی انقباضات تونیک 

هورمون ها  که آنها هم باعث باز شدن متوالی .2 .قوی تر استهرچه قدرت و فرکانس شلیک ها بیشتر باشد ،انقباض (سدیمی

که ازدیودنوم آزاد شده و باعث اسپاسم عضالت پیلور C.C.Kمثل هورمون .)شده و اسپاسم ایجاد میکند سدیمی-کانال های کلسیمی

 .( از خروج محتویات معده می شود در نتیجه دریچه ی پیلور بسته شده و مانع.)می شود

گوارش وقلب به علت رسیدن پتانسیل استراحت دوره ای در ناحیه ی  پیس میکر به سن سیشیوم دانیم که انقباض در  می (نکته*

به شکل عدد آستانه ایجاد می شود اما چرا در قلب تقریبا همه ی عضالت با هم منقبض اند ولی در دستگاه گوارش انقباضات 

 و به ترتیب منقبض می شوند؟ منقبض نبوده زمانیک امواج دودی مشاهده می شود وسلول ها به 

بسیار کوتاه ( به علت جمع آوری سریع کلسیم با پمپ کلسیمی)زمان انقباض هر عضله ی صاف (1:به دودلیل این اتفاق می افتد 

دیر  وقتی زمان انقباض طوالنی باشد سلول اولی. در حالی که هر عضله ی فلبی در طول انقباض فاز کفه را طی می کند .است

 .تر به حالت استراحت برمی گردد وسلول های بعدی فرصت انقباض همزمان با آن سلول را دارند

در سن سیشیوم دستگاه گوارش از طریق اتصاالت شکاف دار بین سلولی است در حالی که در سن ،انتشار پیام انقباض (2

 .که در مقایسه با حالت اول بسیار سریع تر است سیشیوم قلب، عمده ی انتشار پیام، توسط سیستم پورکنژ اتفاق می افتد

 ...(و C.C.Kمثل هورمون)تنظیمات هورمونی .2)*(    تنظیمات عصبی  . 1:   گوارشتنظیم دستگاه 

 . خارجی ست تنظیم عصبی تنطیمات عصبی شامل تنظیم عصبی داخلی و 

 .استGIدستگاه ست که متعلق به خود شبکه ی زیر مخاطیتنظیم عصبی داخلی همان اعصاب میانتریک و          

 (سمپاتیکسمپاتیک و پارا.)عصاب اتونوم اندتنظیم عصبی خارجی ،همان ا         

 سیگنال ها را به چندین محل منتقل می کنند(مثل ورود غذا)گیرنده های حساس در لومن دستگاه گوارش به هنگام تحریک 

 :(د هریک ازاین پیام ها سبب ایجاد یک رفلکس می شو)

 شبکه ی میانتریک و زیرمخاطی.1       



 ی مزانتریک فوقانی و تحتانی و مثل سلیاک ، شبکه:، قراردارندها جلوی ستون مهره در که عقده های گانگلیونی.2       

 هایپو گاستریک

 .(حسی است، الیاف واگ%80)عقده های عصبی در نخاع و از آنجا به دسته ی منزوی در بصل النخاع توسط واگ.3       

 GIرفتن پیام به نخاع و برگشتن به جدار.4        

         

 :(به ترتیب)شود می رفلکس4نقطه سبب ایجاد  4پیام ها به این انتقال 

 (و ترشحات موضعی مثل امواج دودی و پریستالتیک)رفلکس های کوتاه موضعی .1         

    رفلکس گاسترو دیودنوم یا گاستروکولیک : مثلتحریکی )مهاریهم تحریکی هم  :رفلکس های متوسط دستگاه گوارش.2      

مهاری مثل )(.ایلیوم و کولون اثر می گذارد،حرکات دوازدهه ترشحات ومحتویات معده بر روی شدت :یا گاسترو ایلیوم 

( دیودنوگاستروم ،یا کولو ایلیال،یا کولوسکال:  

پیام همین اعصاب حسی واگ وقتی تحریک می شوند و پیام را به دسته ی مزوی می برند، سپس  :واگی-رفلکس واگی.3         

(واگی-رفلکس واگی.)هسته ی حرکتی پشتی واگ رفته و سبب تحریک حرکتی واگ می شود به                                    

یگمویید و رکتوم وارد نخاع شده و سبب تحریک دراین رفلکس پیام از س:مثل رفلکس دفعی )رفلکس های نخاعی .4        

 (.می شود یپاراسمپاتیک لگن

 :اعصاب اتونوم درگوارش

 :تامین عصب پاراسمپاتیکی دستگاه گوارش

 .(که از بخش سری خارج می شود)10و9و7زوج:حلقدهان و (الف   

 .(که از بخش سری خارج می شود)یا واگ 10 زوج:ازمری تا کولون عرضی(ب    

 .(که از بخش خاجی نخاع خارج می شود.)توسط پاراسمپاتیک لگنی تامین می شود گوارشلوله طول بقیه (ج    

 :تامین اعصاب سمپاتیکی دستگاه گوارش

می  بکه های گانگلیونی جلوی ستون مهره هاشپس گانگلیونی سمپاتیک از نخاع خارج شده ووارد رشته های 

در سمپاتیک رشته ی پس گانگلیونی و سپس ...(وو تحتانی ،هایپو گاستریک ،مزانتریک فوقانی مثل سلیاک )گردد

GIتوزیع می شود و آن راعصب دهی می کند. 

 

 :هورمون های دستگاه گوارش

                                                       و درآنتر معده آزاد شده Gدر اثر کشیدگی برای ورود غذا،از سلول های : هورمون گاسترین(الف        

 .سبب افزایش انقباضات و ترشحات معده می شود

                             

آزاد شده وسبب افزایش تخلیه i  در جواب به ورود لیپید ها به دوازدهه ،از سلول های  :CCKهورمون (ب         

 .دنوم می شودکه به هضم چربی کمک میکندصفرا و انقباضات و ترشحات دیو



نوم آزاد شده و ودردوازدهه و ژژS،از سلول های (مثل اسیدمعده)در جواب به ورود اسید:هورمون سکرتین (ج         

  .می شود-برای خنثی کردن اسید–سبب افزایش ترشحات قلیایی پانکراس و صفرا 

نوم از سلول های ابتدایی وجواب به ورود ماده ی غذایی به ژژدر GIP(Inhibitor Peptide Gastrin:)(د         

 .روده کوچک آزاد وسبب کاهش حرکات معدی می شود

دقیقه یکبار از ابتدای دوازدهه 90هر (مثل فاصله ی میان وعده ها )و افت قند خوندر گرسنگی :موتیلین(ه         

در واقع لوله ی .)می شود در تنه معده تا انتهای ایلیوم دودی از ناحیه ی پیس میکرآزاد شده و سبب افزایش حرکات 

 .(گوارش را شستشو می دهد

 : GIانواع حرکات در

                                              .است  GIمربوط به میانتریک دستگاه حرکتی ذاتی که(:پریستالتیک)حرکات دودی(1  

ضالت ،با تحریک اعصاب میانتزیک و ترشح استیل کولین سبب انقباض عGIو اتساع در جدار در واقع ورود ماده ی غذایی 

ایجاد شده و سبب جلو راندن (جدارمتسع شده)این حلقه ی انقباضی در پشت لقمه .می شود وشکل گیری یک حلقه ی انقباضی 

این حرکت یک  ).شدن عضالت میشود سبب مهار انقباض و شلVIPلقمه مواد مهاری مثل درجلویبه عالوه .لقمه می شود

 (.است (میانتریکی)روده ای-رفلکس داتی مربوط به شبکه ی عصبی

 .کند که حرکات دودی را مهار می ر استیل کولین برگیرنده ها می شودآتروپین مانع از تاثیتزریق 

 (نقص مادر زادی). د نداردوکه ی میانتریک ،حرکات دودی وجدر نوزادان آگانگلیون هم به دلیل نداشتن شب

 .گوارش به یک شکل مشاهده نمی شودلوله طول این حرکات در همه :حرکات مخلوط کننده (2

یجاد شده که پس ازبرخورد به سه بار در دقیقه ا.)ذایی هم میشوددر معده حرکات دودی تاحدودی سبب مخلوط کردن مواد غ

ذکر خواهد شد که پس هضم غذا و تشکیل –جلسات آینده –ه در ادام.(شودب مخلوط شدن مواد می دریچه پیلور،برگشته،وسب

 .می شودکیموس از معده  سبب خروجقوی تر شده وهمین حرکات دودی هر نیم ساعت یکبار ،کیموس معدی 

در روده کوچک و بزرگ ،حلقه های انقباضی در فواصل منظم شکل می گیرد ، 

حلقه های قبلی  سپس بعد از زمان مشخصی حلقه های انقباضی جدید در بین 

. شکل گرفته و حلقه های انقباضی قبلی از بین می رود(یک در میان)

. تفاوت این حرکات در روده کوچک و بزرگ فقط در فرکانس آنهاست

بار در دقیقه 16باروکولون م نه ودوازدهه دوازده بار،ایلی: زمان بین حلقه های انقباض اولیه تا شکل گیری حلقه های جدید ) 

  (به فرکانس امواج سینوسی؛دقیقا مشا

 

البته اسم شریان هایی سلیاک و مزانتریک فوقانی و تحتانی )خودخوان             GIعبور جریان خون از کبد و خون رسانی به 

 (.مهم است که در آناتومی گفته شده است...هایپو گاستریک و 

 :تنظیم جریان خون لوله گوارش

میزان اکسیژن بافت کمتر شده وباعث شل شدن شریانچه ها ،فعالیت لوله گوارش بیشتر باشد هر چه:با افزایش متابولیسم بافت (1

 .نتیجه جریان خون افزایش می یابددر .و باز شدن اسفنگتر مویرگی می شود

 .همچنین  افزایش متابولیسم و نبود اکسیژن ،سبب افزایش آدنوزین می شود که یک گشاد کننده ی عروق نیز هست(2



،سلول های آندو تلیال در جهت جریان خون (سلول های آندوتلیال)عروق ن به هنگام برخورد سلول های خونی به جدار همچنی(3

ازتنگی بیش از حد عروق جلوگیری می NO درواقع.آزاد میکنند که سبب اتساع عروق می شود(NO)خم شده و نیتریک اکساید

با افزایش کمی . (بیشتری هم آزاد می شودNO،(Shearing)تماس چراکه هرچه عروق تنگ تر شوند به دلیل افزایش.)کند 

 .جریان خون نیز ،نیتریت اکساید بیشتری آزاد می شود

 .که عالوه بر عملکرد خود در افزایش جریان خون نیز نقش دارند :اثر هورمون های گوارشی (4

کتاب سالیدین ).یش جران خون لوله گوارشی می شوداز غدد، که سبب افزا  کینین، برادی کینینو کالیدین ترشح موادی نظیر (5

 (را هم ذکر کرده

 

6)VIP که قبال ذکر شد که سبب مهارانقباض عضالت صاف می شودو بدین شکل گشادی عروق راهم سبب می شود. 

 عوامل و مواد ناشناخته ی دیگر(7

 (Shunt)جریان خون دوسویه در پرز ها 

با وجود اینکه در طی این شانت حدود .خونرسانی به نوک پرز بدون مشکل انجام می شوددر حالت عادی که شانت هم داریم 

 .خون با اکسیژن به نوک پرز نمی رسد و مستقیما از مویرگ شریانی به مویرگ وریدی می رود 80%

وق را در ،اعصاب سمپاتیک فعال شده و عرو افت فشار خون(خون ریزی بسیار شدید)امادر شرایطی مثل شوک خون ریزی 

ادامه یافتن این شرایط و عدم .که خون رسانی به نوک پرزها در دستگاه گوارش هم مختل می شود.کلیه و احشا می بندد

است که ممکن اما اگر دوباره به بافت خون رسانی شود (.نکروز بافتی)باعث مرگ آنها شودخونرسانی به نوک پرز ها میتواند 

 .بافت زنده بماند

 وارش با اعصاب اتونومن در لوله گکنترل جریان خو

 .،اما به طور غیرمستقیم تاثیر گذار استنداردسمپاتیک عصب رسانی خوبی به احشا و پوست پارابه طور کلی 

 .ان خون می شودیمثال در غدد بزاقی  سنتزبرادی کینین را افزایش داده و سبب افزایش جر

تحریکات متوسط سمپاتیک باعث تنگ شدن جدار .عروق اثر می گذاردمستقیما به جدار اماسمپاتیک به جدار عروق رفته و 

سبب اتساع ...وNO افزایشعروق وسبب کاهش خون رسانی می شود با ادامه ی این شرایط ،عواملی مثل کاهش اکسیژن و

عروق خونی اما در تحریکات بسیار شدید سمپاتیک این عوامل نمی تواند بر سمپاتیک غلبه کند و .دوباره ی عروق می شود

 .بسته می شود

 چگونه سمپاتیک سبب انقباض عضله ی صاف می شود؟

فسفو )PLCفعال شدن           (آلفا)aq-GTPتشکیل           متصل می شود(a1-Reseptor)نور اپی نفرین به گیرنده های خود

کلسیمی روی شبکه ی  کانال هایبه  (IP3)فسفات3باند شدن اینوزیتول IP3          شکستن چربی غشا و تشکیل (         Cلیپاز

  .سازی کلسیم به داخل سلول و انقباض می شودسبب آزاد        (RER)اندوپالسمی 

 :جویدن

نیرویی ، خرد کردندندان های آسیا برای .برای خرد کردن کاربرد دارد ادندان ها ی پیش و نیش برای برش و دندان های آسی

 .بر مواد خرد شده، ضروری ست اثر آنزیم هاوارد می کنند که جهت ،کیلوگرم 100برابر با 

 بهتر آنزیم ها          هضم و جذبِت  اثرِت  بیشتر          افزایشِت  تماسِت  خرد تر        سطحِت موادِت 

 .عالوه بر این ها وجود بزاق و مخلوط شدن آن با لقمه ی غذایی باعث می شود که بلع راحت تر باشد



که  (و توسط هسته های تنه ی مغزی کنترل می شود)راجع به جویدن این است که یک عمل کامال رفلکسی استنکته ی مهم 

به طوری که قرار گرفتن لقمه ی غذا در دهان فرد بیهوش .ست  و تحریک گیرنده های کششی  محرک آن وجود لقمه ی غذایی

 .هم باعث جویدن می شود

،باعث مهار انقباض عضالت دهانی و تحریک گیرنده ها ی کششی  غذادر پوشش حضور لقمه ی:   جویدن ازاین قرار است

عضالت جونده هم  کشیده شدن.افتد و عضالت کشیده خواهند شدجونده می شود وقتی عضالت منقبض نباشند فک به پایین می 

ه باعث دوبار، شدن عضالت و کوچک شدن حفره ی دهانمنقبض  .محرکی ست برای اینکه عضالت دوباره منقبض شوند

 .احساس حضورلقمه شده و این روند بارها اتفاق می افتد

اما پیام حرکتی آن .دریافت می شود5عضله به وسیله ی عصب زوج اپی تلیوم دهانی و احساس کشیده شدن  واتساعاحساس لقمه 

 .منتقل می شود7و5عضالت توسط زوج  یا انقباضِت  ،برای مهار

 هسته ها ی تنه ی مغزیتوسط نواحی مختلفی در مغز کنترل میشود اما مرکز اصلی آن  جویدن :مراکز مغزی در رفلکس جویدن

 .می باشد

 :دنیز رفلکس جویدن را ایجاد می کن تحریک مناطق زیر با الکترود

 کورتکس مغز

 هیپوتاالموس قدامی

 مراکز قشر بویایی

 

 پایان                                                                                                                                        

 

 .دهایت شوند برای صعوآن ها را زیر پایت بگذار ؛تا پله  ی که دیوارشوند،گذاربه جای آنکه مشکالتت را در مقابلت ب
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