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  مغز - بدن  یا  ذهن –مساله ي ذهن 

دکارت از جمله نه ر. که به طور مستقل وجود دارند. ذهن و بدن دو نوع ماده هستندمطرح می کندکه : دو گانه نگري
فیلسوفان و  . با هم تعامل می یابند pineal glandاین افراد است و می گفتند که ذهن و بدن در غده ي صنوبري  

دوگانه گزینه اي که براي  )مغایرت با قانون بقاي انرژي و ماده(.دانشمندان علوم اعصاب دو گانه نگري را رد می کنند
  . دنیا فقط از یک ماده تشکیل شده  : monismوحدت گرایی . وحدت گرایی بود ، گرایی وجود داشت 

  : انواع وحدت گرایی

رویداد هاي  ، کهماتریالیسم حذفی می گویدیک نوع از آن به نام . هر چیز از ماده است : )ماده گرایی(ماتریالیسم)1
  . ذهنی اصال وجود ندارند و ذهن ما پرداخته ي قدرت تخیل است

  . فقط ذهن وجود دارد : ذهن گرایی)2

 . فرآیند هاي ذهنی اتواع خاصی از فرآیند هاي مغزي هستند ولی به صورت متفاوتی توصیف شده اند : موضع همسانی)3
ذهن فعالیت مغز «. هر تجربه ذهنی فعالیت مغز است . دنیا یک ماده دارد و جنبه هاي مادي و ذهنی را شامل می شود

  . وحدت گرایی استمعقول ترین فرضیه درمورد فعالیت ذهن . »است

یا فقط من  ، فقط من وجود دارم : ندوجود که معتقد ا solipsism  خود انگاري دیدگاهدرمورد کارکرد هشیاري هم 
  . هشیارم

 other mindsبه مساله ذهن هاي دیگر  ، تجربیات هشیار دارند) یا حیوانات(مشکل آگاه شدن از اینکه آیا افراد دیگر
  . معروفند

  : پژوهش هایی در مورد هشیاري

محرك هشیار مانند . احتماال هیچ روباتی هرگز نمی تواند هشیار باشد ، اگر هوشیاري خاصیت ترکیب کربن داشته باشد
محرك نا هشیار مناطق یکسانی از مغز را فعال می کنند ولی با شدت بیشتر محرك هشیار مناطق بیشتري را فعال 

  )پژوهش(کنندمی

رقابت دو زه می دهید اطالعات آن بر فعالیت مغزي شما مسلط شوندآگاه شدن از چیزي به معنی آن است که اجا
  . نامیده می شود binocular rivalryچشمی
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  وراثت شناسی رفتار : قسمت دوم

  : Mendelوراثت شناسی مندل 

که هویت ساختاري خود را از یک نسل به نسل بعدي حفظ می واحد هاي وراثت . وراثت از طریق ژن ها روي می دهد 
ها رابرعهده آنزیمپروتئین هاي دیگروظیفه ي  ماده شیمیایی تک رشته اي : RNA. استDNAژن قسمتی از . کنند

  . کاتالیزور هاي تنظیم کننده ي واکنش هاي شیمیایی در بدن هستند دارند که

  . جفت همانند روي دو کروموزوم : homozygousجور تخم یا 

  انند ژن هاجفت نا هم : homozygousنا جور تخم یا 

  . ژن بارز در شرایط جور تخم یا ناجور تخم تاثیر خود را نشان می دهد

  . خود را نشان می دهد جور تخمژن نهفته در شرایط 

  ژن هاي مرتبط با جنسیت

جفت کروموزوم جنسی وجود  2و ) اتوزومی(جفت کروموزوم هاي غیر جنسی 21 : جفت کروموزوم وجود دارد 23
اما کروموزوم  ، ژن داردپروتئین  27کوچک بوده و در انسان براي  yکروموزوم . مذکر است XYو مونث  XX. دارد

x  ژن مرتبط با جنسیت روي کروموزوم جنسی. پروتئین ژن دارد 1500براي)x (و ژن محدود به جنسیت  . قرار دارد
  . و بر روي یک جنس بروز می کند . روي کروموزوم هاي دیگر و بوسیله هورمون هاي جنسی فعال می شود

  وراثت و محیط

  . مشارکت وراثت را نشان میدهدفرزند خوانده ها–دو قلو هاي یک تخمکی 

  توارث پذیري زیادنگرش هاي اجتماعی -تماشا کردن تلوزیون - روان رنجوري-تنهایی

  . باالیی براي آن پیدا نشده استتوارث پذیري مذهب

. اگر تاثیرات ژنتیکی یا تاثیرات مربوط به والدین افزایش اندکی در فعالیتی ایجاد کنند: ) دیکنز و فلین(تاثیر مضاعف
  . طوري تغییر خواهد داد که آن گرایش را دو چندان می کندگرایش اولیه محیط را 

  تغییر محیطی

که ناتوانی ژنتیکی در سوخت و ساز اسید آمینه  pkuمثل بیماري . تاثیر ژن می تواند بسته به شرایط محیطی تغییر کند
، فرآورده هاي لبنی، تخم مرغ، باید از گوشت  pkuافراد  . با تغذیه و رژیم غذایی بهبود می یابد . فنیل آالنین است

 ژن هاي مثال. درصد فنیل آالنین دارند پرهیز کنند 50که ) aspartame(NutraSweetغالت و مخصوصا اسپارتام 
  . که فرد چشم آبی به دنیا بیاید. چشمان آبی پروتئینی را تولید می کنند که این احتمال را افزایش می دهدمخصوص 
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  تکامل رفتار

  . تغییر در فراوانی ژن هاي گوناگون در یک جمعیت طی چندین نسل: تکامل

  . اندرا ساخته » درخت تکاملی «زیست شناسان تکاملی براي استدالل و توجیه گفته هاي خود 

داروین می گوید  . . . گیاه و انتخاب گونه هایی با صفات مطلوب مثل اسب :  artificial selectionانتخاب مصنوعی 
ژن هایش به  ، ز دشمن  و یافتن جفت و محافظت کردن از بچه ها موفق تر باشدریختن اگهر گونه اي که در غذا یافتن 

  . در واقع طبیعت انتخاب می کند . نسل بعدي منتقل می شود

  )93ارشد روانشناسی بالینی(:تکامل رفتارعبارت است از : سوال
  نسل 5یک جمعیت طی تغییر در فراوانی ژنها در )الف

  . نسل 3حداقل تغییر در فراوانی ژنهاي تغییر در فراوانی ژن هاي گوناگون در یک جمعیت طی )  ب
  . وناگون در یک جمعیت طی چندین نسلتغییر در فراوانی ژن هاي گ) ج
  . قرار گرفتن آنهاوالدین نسل بعدي  انتخاب افراد با صفت مطلوب و) د

  / پاسخ گزینه ج
  )93ارشد روانشناسی بالینی (؟افراد مبتال به فنیل کتونوریا درچه بخش دچار مشکل می باشند : سوال

 21کروموزوم ) الف

 18کروموزوم   ) ب

 آمینوفنیل آالنینسوخت وساز اسید   ) ج

 RNAاشکال در زنجیره ي   ) د

  / پاسخ گزینه ج

  خواب و بیداري : دومفصل 

  ریتم هاي خواب و بیداري : قسمت اول

  . بدن چرخه هاي فعالیت و نا فعالی خودش را بوجود می آورد : )1992(کورت ریشتر

  : چرخه هاي درونزاد

آنها را  ، بدن پرندگان  ، سیستم یا تقویمی درونی :  endogenous circannual rhythmریتم سالیانه ي درونزاد 
  . براي تغییرات فصلی آماده می کند

مثل  . یک روز دوام دارندریتم هایی که تقریبا :  endogenous circadian rhythmریتم هاي شبانه روزي درونزاد 
  . م شبانه روزي سن استیکی از عوامل تعیین کنندهی ریت. ریتم هاي شبانه روزي خواب و بیداري
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  . تجربه می کنندوشب زنده داري را. بینا بین هستند اغلب نوجوانان شب زنده داري یا

  : مدت ریتم شبانه روزي انسان

ریتم اندکی ، ختیار ندارداهنگامی که براي تنظیم ریتم چیزي در ، ساعت شبانه روزي انسان : ساعت شبانه روزي انسان
  . دارند 24به جاي ساعت  25اغلب افراد چرخه ي نزدیک به . را ایجاد می کندساعت  24طوالنی تر از 

  : مکانیزم هاي ساعت زیستی

ریشتر مفهوم ساعت زیستی را مطرح کرد و گفت که ساعت زیستی به اغلب شکل هاي اختالل فاقد حساسیت است و 
  . مکانیزم مقاومی است

ساعت آسیب ببیندمنطقه اي از هیپوتاالموس اگر  SCN (super chaismatic nucleus(هسته هاي فوق چلیپایی
کنترل اصلی ریتم هاي شبانه روزي خواب و دما را تامین می . ناشی می شوند SCNریتم ها از  . زیستی مختل می شود

  . کند

  زیست شیمی ریتم شبانه روزي

افراد با ژن  . کنترل خواب و بیداري را بر عهده دارند )دروسوفیال(در مگس هاي میوه perو  Timپروتئین هاي 
per)داراي ژن افسردگی هستند)زود خوابیدن و زود بلند شدن .  

  : مالتونین

SCN  با کنترل کردن مناطقی از جمله غده ي صنوبري و غده ي درونریزي که پشت تاالموس قرار دارند خواب و
. تولید می کند، هورمونی که خواب آلودگی را افزایش می دهد، غده ي صنوبري مالتونین  . بیداري را تنظیم می کند

روز  که مدمعرف مالتونین که نوعی آنتی اکسیدان است  . ساعت قبل از خواب افزایش می یابد 3تا  2ترشح مالتونین 
  )میلی گرم 3/0روزي (. و براي سالمتی مفید است . است

  ساعت زیستیتنظیم و تنظیم مجدد 

در زبان آلمانی محرکی که ریتم شبانه روزي را تنظیم می کند  . نور در تنظیم ریتم هاي شبانه روزي اهمیت دارد
zeitgeber  اما براي انسان  . که براي حیوانات خشکی نور است . که به معنی تعیین کننده ي زمان است. می گویند

افراد نابینا ریتم هاي شبانه روزي خود را با  . محیط عالوه بر نور اثر دارددماي  ، وعده هاي غذایی ، سر و صدا ، ورزش
  . فعالیت و عالئم دیگر تنظیم می کنند ، دما ، صدا

  )حرکت از شرق به غرب(در jet lagپرواز زدگی 

با عبور سازگار شدن  اختالل در ریتم هاي شبانه روزي به علت رد شدن از مناطق زمانی به پرواز زدگی معروف است
در غرب دیر تر می خوابیم و دیر تر  . کردن از مناطق زمانی که به سمت غرب امتداد دارند راحت تر از سمت شرق است
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در  . که زمان بندي خود را جلو تر می کشیم ، اما در شرق باید زودتر بخوابیم و زود تر بیدار شویم ، بیدار می شویم
  . که باعث از بین رفتن نورون هاي هیپو کامپ و آسیب به حافظه می شود ، پرواز زدگی کورتیزول ترشح می شود

  کارنوبتی

بخوابند وهنگام اگر افراد درطول روز در اتاق تاریک . کارکنان نوبت شب از کارکنان نوبت روز  سوانح بیشتري دارند
  . شب در محیط بسیارپرنور کار کنندبهتر می توانند با شب کاري سازگار شوند

  را تنظیم می کند SCNنور  چگونه

را تغییر  SCNکه آکسون هاي این مسیر تنظیم هاي  . امتداد دارد SCNهیپوتاالموس مستقیما از شبکیه تا -مسیر شبکیه
هیپوتاالموس به  –مسیر شبکیه . برخوردار استآکسون  000/100آکسون عصب بینایی و  900موش کور . می دهند

SCN  که رنگدانه هاي بینایی ، از مجموعه خاص سلول هاي عقده اي نشات می گیرند)photo pigment ( خاص
میله ها و مخروط ها یافت می که با رنگ دانه هاي بینایی که در  ، را دارند  melanopsinخودشان  به نام مالنوپسبن 

  . شوند متفاوت است

ارشد روانشناسی  (ی دارد؟خواب چه نقش ي هورمون مالتونین ازکجاترشح ودرچرخه : سوال
  )93بالینی

  افزایش خواب آلودگی-قشرمخ )الف
  خواب آلودگیکاهش -تاالموس)ب
  افزایش خواب آلودگی-غده ي صنوبري) ج
  . باعث ازبین رفتن خواب میشودترشح آن -هیپوتاالموس) د

  / پاسخ گزینه ج
آمدن اختالل درکدام یک از اعمال زیر  ث پدیدآسیب رسیدن به هسته ي فوق چلیپایی باع : سوال

  )92ارشد روانشناسی بالینی (؟میگردد

  حرکات ارادي )ب                      اعمال شنوایی )الف
  ضربان قلب )د                       ساعت زیستی  )ج

  / پاسخ گزینه ج
از موارد زیر به کار یک براي کدام  ، در روان شناسی فیزیولوژیک "Zeitgeber"اصطالح  : سوال

  )91ارشد روانشناسی بالینی (می رود؟
  تعیین کننده زمان ) ب    تعیین کننده پاسخ به درمان                                ) الف

  تشخیص دهنده کیفیت رشد) تشخیص دهنده نوع بیماري                                       د) ج
  /پاسخ گزینه ب
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  )91ارشد روانشناسی بالینی (؟نمی باشدکدامیک از موارد زیر از عناصر حافظه فعال -82
  فضایی - طرح دیداري) حلقه واج شناسی                                               ب) الف

  تکلیف پاسخ تاخیري ) مجري مرکزي                                                      د) ج
  /گزینه د پاسخ
ارشد (در پرواز زدگی عبور کردن از چه مناطقی زمان سازگارشدن را سخت تر می کند؟78-

  )89روانشناسی بالینی 
  رفتن به سمت جنوب  ) رفتن به سمت غرب                                             ب) الف

  رفتن به سمت مشرق ) د       رفتن به سمت شمال                                        ) ج
 /پاسخ گزینه د

 

  مراحل خواب و مکانیزم هاي مغز : قسمت دوم

  : مراحل خواب

  ثانیه که مشخصه آرمیدگی و بیداري هستند 12تا  8امواج آلفاي یکنواخت  با فرکانس .  
  به کاهشفعالیت مغز باال ولی رو –ناهموار و کم ولتاژ  ، امواج نا منظم  : خواب 1مرحله . 

  هاي خواب و مجموعه  دو ك : 2مرحلهk ، که  ، هرتز تشکیل می شود 14تا  12خواب از امواج  ياه دوك
هاي خواب از تعامل نوسانی بین سلول هاي قشر مخ و تاالموس ناشی می دو ك  . ثانیه دوام دارند حد اقل نیم

 . یع است و با محرکی بر انگیخته می شودشا 2موج تیز با دامنه بلند است و در مرحله  kمجموعه   . شود

  و امواج آهسته با دامنه بزرگ شایع است، فعالیت مغز کاهش ، آهنگ تنفس، ضربان قلب : 3مرحله . 

  افزون بر نیمی از ثبت ها امواج بزرگی را شامل می شودو مدت آنها حداقل نیم ثانیه است: 4مرحله . 

کامال در امواج آهسته فعالیت عصبی . را تشکیل می دهند slow-wave sleepآهسته موج  خواب با هم 4و 3مرحله 
که بیشتر آنها در بسامد هاي  ، قشر مخ مقدار زیادي درون داد دریافت می کند، و بیداري  1در مرحله . همزمان است

 . پر از امواج کوتاه و سریع و متغیر است EEGو بیداري  1در مر حله  . باالیی هستند و تقریبا تمام نورون ها فعال هستند
  . درونداد حسی به قشر مخ کاهش می یابد 4اما در مرحله 

  REMا خواب تناقض آمیز ی

  . خواب تناقض آمیز را در گربه ها کشف کرد دانشمند فرانسوي میشل ژوژه 

 REMدر طول خواب واقعا دوره هاي حرکات سریع چشم وجود دارد که  : کلیتمن و آسرینیسکی متوجه شدند که 
براي انسان و خواب تناقض آمیز براي حیوانات REM. و گفتند که با خواب تناقض آمیز ژوژه مترادف است . نامیدند

یانگر افزایش که ب ، با ولتاژ پایین را نشان می دهد  ، نا منظم، امواج سریع  REM ، EEGدر خواب . استفاده می شود
نعوظ در مردان و مرطوب شدن . عضالت وضعی بدن مانند عضالت گردن شل هستند–سبک  . فعالیت نورونی است



 مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی فرهنگ گستر نخبگان 
 

 ٧ .بوده و هر گونه کپی برداري پیگرد قانونی دارد  موسسه فرهنگ گستر نخبگان استفاده از جزوات فقط مخصوص افراد ثبت نامی
 

 REMخواب . است 4و  2بیشتر از مرحله ي  REMآهنگ تنفس در خواب-فشار خون–ضربان قلب –واژن در زنان 
شبیه  REMخواب . پرش صورت و حرکات چشم ، منظم ، یکنواخت REMخواب ، خواب عمیق سبک ترکیب شده 

و فرد  . است 4و 3و 2و  1، مرحله خواب به صورت  . ولی در مرحله یک حرکات چشم وجود ندارد ، مرحله یک است
  . بر می گردد REMو بعد به مرحله  2و3به مراحل  4بعد از یک ساعت از مرحله 

طوالنی  REMکوتاه و  11مرحله  ، به سمت صبح  . لط داردتس 4و  3در اوایل شب مرحله  . دقیقه است 90هر چرخه 
شان بیشتر   REMافسرده ها خواب  . به زمان بستگی دارد نه به مدت خواب REMگرایش به افزایش  . تر می شود

 NREMاما گاهی در  . رویا را گزارش می دهند% 90تا  80می شوند   بیدار REM خوابافرادي که در طول . است
بیشتر تصاویر دیداري برجسته و طرح هاي پیچیده را در بر دارد اما نه  REMرویا هاي . است هم رویا گزارش شده

  . بیشتر مهارت هاي حرکتی را مختل میکندREMمحرومیت از خواب . همیشه

  : مکانیزم هاي مغزي  بیداري و برانگیختگی 

  : ساختار هاي برانگیختگی و توجه مغز

برش در طول مغز میانی با  . عالوه بر انتقال اطالعات حسی در مکانیزم بیداري نیز نقش دارد midbrainمغز میانی 
 . ساختاري که از بصل النخاع تا پیش مغز امتداد دارد reticular formation صدمه زدن به ساخت شبکیه اي 

  . برانگیختگی را کاهش می دهد

  و به طرف مغز و مناسب تنظیم برانگیختگی به سمت باال نورون هاي ساخت شبکیه اي

میانی کنترل حرکتی را –نورون هایی که به سمت پایینی  وبه طرف نخاع شوکی می روند قسمتی از دستگاه شکمی  
  . تشکیل می دهند

یک قسمت از ساختار شبکه اي در بر انگیختگی مغزي مشارکت . اتصاالت گسترده بین نورون ها  : اصطالح شبکه اي
–اثر تحریکی در هیپوتاالموس  glutamateاستیل کولین و Ponto mesencephalonپونتومزنسفالون  . دارد

 . وبدین گونه بر انگیختگی را در بیداري حفظ می کند ، ایجاد می کند basal forebrainتاالموس و پیش مغز پایه 
  . رافرد خفته را بیدار می کند Ponto mesencephalonتحریک این ناحیه 

ساختار کوچکی در پل مغز در اغلب موارد نافعال ولی در پاسخ رویداد هاي معنی دار  locus coeruleusلوکوس  
تحریک لوکوس سرولئوس  . این ناحیه نوراپی نفرین را در سراسر قشر مخ آزاد می کند. تکانه هایی را صادر می کند
  . و بیداري را افزایش می دهد . قویت و نیرومند می کندذخیره ي خاطرات جدید را ت

. داروهاي آنتی هیستامین در آلرژي بکار می رود. موجب برانگیختگی می شود histamineهیپوتاالموس با آزاد کردن 
عمدتا از هسته جانبی هیپوتاالموس انتقال دهنده ي عصبی پپتیالمی به نام  ، از هیپوتاالموس  اي دیگريگذر گاه
orexin  یاhypocrite را آزاد می کند .  
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 . و موجب بیداري می شود. اورکسین در پیش مغز و ساقه ي مغز امتداد دارد و استیل کولین را تحریک می کند
بیداري به سمت پایان روز به اورسین نیاز  . دن ضرورت دارداورکسین براي بیدار شدن ضروري نیست ولی براي بیدار مان

گذر گاههاي دیگري از هیپوتاالموس جانبی سلول . سطح اورکسین در سطح اورکسین در اوایل صبح پایین است . است
که استیل کولین را تحریک ) درست جلو و پشت هیپوتاالموس (.را تنظیم می کند  basal forebrainهاي مغز پایه 

که از  GABA. افراد مبتال به آلزایمر تعداد این سلول هاي آزاد کننده ي استیل کولین را از دست می دهند. می کنند
  .و از فعالیت سیناپسی جلوگیري می کند . طریق آکسون هاي پیش فرض آزاد می شوند براي خواب ضروري است

  خوابیدن

ین از سلول هاي پیش مغز پایه آدنوز . خوابیدن کمک می کندو براي تگی در کاهش بر انگیخ adenosineین آدنوز
با  . عمل می کنند metabotropicواز طریق سیناپس هاي  . که مسئول برانگیختگی هستند جلوگیري می کند

معروف ) کسر خواب(که به. ین متراکم شده و خواب آلودگی طوالنی ایجاد می کندآدنوز محرومیت طوالنی از خواب
  . است

و باعث  ، ین را مسدود می کنندچند نوشیدنی است گیرنده هاي آدنوزو  ، قهوه ، ین دارویی که در چايکافئ
در طول روز  . مواد شیمیایی دیگري است که موجب خواب می شود Prostaglandins. برانگیختگی می شوند

شیمیایی را بیشتر تولید کرده و  سیستم ایمنی در واکنش به عفونت این مواد. افزایش و در طول خواب کاهش می یابد
  . موجب خواب می شود

ساختار مغز براي برانگیختگی و 
  ساختارخواب

  تاثیر به رفتار  انتقال دهنده

  افزایش برانگیختگی مغزي  گلوتامات ، استیل کولین  پونتومز نسفالون

  اپی نفرین  لوکوس سرولیوس
افزایش ذخیره اطالعات هنگام بیداري 

 REMو متوقف کردن خواب 

  استیل کولین  )سلول هاي تحریکی(پیش مغز پایه
برانگیختگی تاالموس و قشر مخ را 

افزایش توجه و یادگیري تعبیر خواب 
 REMبه  NREMاز 

  مهار تاالموس و قشر مخ GABA  سلول هاي باز داشتی
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  )قسمت هاي(هیپو تاالموس

 هیستامین                                           افزایش بر انگیختگی  
 اورکسین                                             حفظ بیداري  

  REMقطع خواب                                       رافه ي پشتی و پل  سروتونین   

  REMنقش مغز در خواب 

با الگوي برجسته پتانسیل هاي برقی با دامنه بلند به  REMخواب . می شود REMفعالیت در پل موجب شروع خواب 
پل بعد در هسته زانویی . ارتباط دارد) pons-geniculate-occipitalپس سري –هسته ي فرانویسی (PGOنام موج 

هنگام مرحله  PGOبه امواج  REMوالنی از با محرومیت ط. تاالموس و بعد در قشر پس سري تشخیص داده می شود
با حرکت چشم در خواب  PGOهر موج . وقتی در بیداري با رفتار هاي عجیب و غریب شبیه توهم همراه است 4تا  2ي 

REM یکی از وظایف پیام هاي ناشی از پل به نخاع شوکی جلوگیري از عمل در مدت خواب . مقارن استREM 
با تحریک استیل کولین فرد  carbacholداروي  . به سروتونین و استیل کولین بستگی دارد REMخواب  . است

اهمیت دارد و سروتونین خواب  REMاستیل کولین براي بیداري و خواب . می برد REMخوابیده را به خواب 
REM لیوس مانع از خواب فوران فعالیت در لوکوس سرو . را قطع کرده یا کوتاه می کندREM ستا .  

  اختالل هاي خواب 

علت هاي . اگر روز بعد از خواب همواره خسته باشید به قدر کافی نخوابیده اید  insomniaبهترین مالك بی خوابی 
 - تومور هاي مغزي -پارکینسون -صرع -داروها -درد -استرس -دماي ناراحت کننده - سر و صدا: بی خوابی 

ریتم شبانه روزي (تغییر ریتم هاي شبانه روزي -شناختی یاروانیبیماري هاي دیگر عصب  -اضطراب -افسردگی
  قرص هاي آرامبخش و خواب- )جلو افتاده -تاخیري

  sleep-apneaوقفه ي تنفسی در خواب 

ثانیه گاهی به طول یک  9به طول  REMمعموال در خواب ، سالگی  45ناتوانی نفس کشیدن در خواب اغلب بعد از 
علت وقفه . گاهی مشکالت قلبی- ضعف توجه افسردگی- خواب آلودگی در طول روز : هاي آنپیامد . دقیقه یا بیشتر

  . است چاقی مخصوصا در مردان میانسال. تباهی مکانیزم هاي مغزي در دوران پیري -هورمون ها-وراثت: تنفسی 

جراحی براي -الکلاجتناب از دارو هاي آرام بخش و -کم کردن وزن : توصیه ها براي جلوگیري از وقفه ي تنفسی
استفاده از ماسک مخصوص تحلیل نورون هایی در سر تا سر قشر مخ و هیپو کامپ در -را مسدود کرده برداشتن بافتی

  . موش ها علت وقفه ي تنفسی است
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  narcolepsyحمله ي خواب 

  . نفر دچارند که دوره هاي مکرر خواب آلودگی در روز 

  narcolepsyنشانه ي  4

  تدریجی یا ناگهانی خواب آلودگی در طول روزحمالت )1

معموال هیجانات . حمله ضعف عضالنی در حالی که فرد بیدار می ماند -گاه بی گاه) catalepsy(خشک زدگی)2
  . مانند خشم یا برانگیختگی شدید موجب خشکی زدگی می شود ، شدید

افراد دیگر هم ممکن است گاهی دچار فلج  . شدننا توانی در حرکت کردن در به خواب رفتن یا بیدار  -فلج خواب)3
  . ولی افراد مبتال به حمله خواب آن را به دفعات بیشتري تجربه می کنند ، خواب شوند

تجربیات شبه رویا که فرد به سختی می تواند آنها را از واقعیت متمایز کند و اغلب هنگام –توهمات پیش از خواب )4
  . شروع خواب روي می دهد

  . فلج و رویا همراه است )خشک زدگی(با با ضعف عضالنی REMخواب 

این افراد فاقد سلول هاي هیپوتاالموس هستند که اورکسین تولید و آزاد می ، اورکسین در حمله ي خواب موثر است
  . شاید علتش فاقد چنین سلولی است . بیماري خود ایمنی تا به این سلول ها حمله می کند. کند

نورون هاي  . مبتال هستند basal gangliaافراد مبتال به بیماري هانتینگتون کم کم آسیب گسترده در عقده هاي پایه 
در نتیجه در طول روز نمی توانند بیدار بمانندو در طول شب بر  . اوکسین در این ها تولید نمی کند از دست داده اند

  . انگیختگی نشان می دهند

که فعالیت دوپامین یا نورا اپی نفرین را  )متیل فندیت است(خواب جلوگیري می کند ریتالین دارویی که از حمله ي
  . افزایش می دهد

  periodic limb movement disorderاختالل حرکت دست و پاي ادواري  

ثانیه به مدت چند دقیقه یا چند ساعت  30تا  20افراد میانسال و مسن هر  -حرکت غیر ارادي پاها و گاهی دست هاست
  . لگد می زنند NREMعمدتا در طول خواب 

  )REM(REM behavior disorderاختالل رفتار

با این  ، شل و نا فعال است REMدر طول Postural muscles). . . عضالت گردن و (در اغلب افراد عضالت وضعی
و ظاهرا رویاي خود را به  . شدیدا می چرخند REMافراد در طول دوره هاي خواب  REMحال در اختالل رفتار 

 –صدمه زدن به خود یا دیگران  . جست و خیز -لگد پراندن -مشت زدن –دفاع از حمله در خواب  -نمایش می گذارند
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این اختالل در افراد مسن مخصوصا مبتال به پارکینسون رخ . واب این افراد استمحتواي خ خسارت به اسباب و اساسیه
  . این آسیب سلول هاي پایه را که به نخاع شوکی فرمان مهار کردن می دهد در گیر می سازد . می دهد

  : خواب گردي، خواب گفتاري ، وحشت هاي شبانه 

است که فرد با جیغ کشیدن در حالیتی از وحشت  تجربیات اضطراب شدیدي: night terrorsوحشت هاي شبانه 
روي می دهد و در  NREMوحشت هاي شبانه هنگام خواب . وحشت شبانه با کابوس متفاوت است . بیدار می شود

  . کودکان بیشتر است

  sleep talkingخواب گفتاري 

  NREMو  REMدر خواب -شایع و بی ضررPara somniaجزو اختالل 

  خوابگردي

زیرا عضالت بزرگ کامال شل  . در اوایل شب در قثئ روي نمی دهد ، 4و  3در مرحله –ساله  5تا  2عمدتا در کودکان  
  علت نا معلوم-است

 . نشانه سطح پایین فعالیت و هم زمانی زیاد پاسخ بین نورون ها هستند EEGامواج بلند و آهسته  )1

 . ث آخر شب و اوایل صبحثل. به سمت انتهاي خواب شبانه شایع است REMخواب  )2

 . موجب بیداري می شود GABAدارو هاي مسدود کننده  )3

 . هیپو تاالموس با تولید انتقال دهنده ي عصبی هیستامین موجب بیداري می شود )4

 . هیپو تاالموس با توولید انتقال دهنده ي عصبی هیستامین موجب کاهش بر انگیختگی می شود )5

 . دوره هاي کوتاه خواب وبیداري جابجا می شودکسی که فاقد اورکسین است بین  )6

  . بیشتر است REMهر چه محرومیت بیشتر باشد خواب 

  )91ارشد روانشناسی بالینی (فعالیت مناطق مغز به چه صورت است؟ REMدر مدت خواب  : سوال
  پشتی  –افزایش فعالیت در قشر پیشانی جانبی ) ب      افزایش فعالیت سیستم لیمبیک           ) الف

  افزایش فعالیت در قشر بینایی اولیه ) کاهش فعالیت در قشر آهیانه اي و گیجگاهی    د) ج
    /پاسخ گزینه الف

ارشد روانشناسی بالینی (کدامیک از موارد زیر جزء تاثیرات رفتاري نوراپی نفرین می باشد؟ : سوال
90(  

  افزایش برانگیختگی مغزي ) ب           مهار قشر مخ                                               ) الف
  . بیداري را کاهش می دهد) د                                     . را متوقف می کند REMخواب) ج

  /پاسخ گزینه ج
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ارشد (آلودگی را افزایش می دهند؟کدامیک از انتقال دهنده هاي عصبی زیر خواب  : سوال
  )89روانشناسی بالینی 

  اورکسین ) د    مالنوکورتین           ) ج      مالتونین              ) ب    کورتیزول            ) الف
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