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 اختالل

 اختالالت گفتاری حرکتی رشدی

آسیب های مغزی اولیه به مکانیسم های گفتاری به مغز در حاا  ردام مر اه باه ا  ااد      

بیماری ها ی می دود که تحت عروان اختالالت گفتاری حهکتی ردمی طبقه برامی مای   

دونم. طبقه برمی اختالالت گفتاری حهکتی ردامی داامد د زارتاهی ردامیگ نااگو ی      

ردمی و آپهاکسی گفتار ردمی است. د زارتهی ردمی اختال  گفتاری نادای ا   عضوی 

آسیب به سیستم مغزی نابالغ است که با ضعفگ فل ی  ا عمم هماهرگی عضالت گفتاری 

مشخص می دود. ناگو ی عضوی ردمی نیز فقمان کامد گفتار در نتی اه فل ای کامادگ    

ماواردی باه کاار     تشخیص در هماهرگی عضالت گفتاری است. معموالً ضعف و  ا عمم

می رود که گفتار همفمرم به علت دمت درگیهی حهکتی دهانی ردم نمی کرم. آپهاکسی 

ردمی گفتارگ ناتوانی در اجهای حهکات مراسب گفتار باه طاور ارادی در ایاال فل ایگ     

ضعف و  ا عمم هماهرگی عضالت گفتاری است. اصطالح د زارتاهی دوران کاودکی در   

فتاری نورولوژ ک  ا با مرشأ عصبی به کار مای رود کاه خاود باه واساطه      مورد نقا ص گ

داود.   اختال  در عملکهد مهاکز کرته  حهکتی سیستم عصبی مهکزی  ا محیطی ا  اد می

اختالالتی در  میره های قمرتگ سهعتگ هماهرگیگ تنگ دقاتگ پا اا ی و دامراه حهکتای     

 حهکات عضالت گفتاری نیز وجود دارد.
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عروان نوعی اختال  در بهنامه ر زی حهکتی گفتار مورد توجه قهار می گیاهدگ  آپهاکسی به 

و اختالالت جزئی در مکانیسم هاای گفتااری اسات کاه      در حالی که د زارتهی مهتبط با

باا فقامان کاماد گفتاار در نتی اه       حهکات را درگیه می کرام. نااگو ی عضاوی معماوالً    

واع خاصای ا  د زارتاهی ردامی ماورد     اختالالت حهکتی دم م تا عمیق مهتبط است. ان

بهرسی قهار گهفته انم و سا ه انواع توجه کمتهی را در متون آسیب دراسی گفتار به خود 

اختصاص داده انم. د زارتهی ردمی در انواع مختلف فلج مغزی  افت می داود. عالئام   

 در د زارتهی ردمی مشاهمه می دونم.   گفتاری که معموالً

 فلج مغزی

دچار فلج مغزیگ د زارتهی ردمی بسیار داا   اسات. فلاج مغازی بیمااری      در کودکان 

دود. مشخصه آن اختال  ایه  نورولوژ کی است که به دلید صممه به مغز نابالغ ا  اد می

پیشهونمه سیستم حهکتی است. مشکالتی ا  قبیاد عقاب مانامگی یهرایگ کام داروا یگ       

ه صممه باه مغاز ناو اد ا  ااد مای      نقا ص بیرا ی و مشکالت درکی وجود دارنم که در اث

دونم. فلج مغزی به عروان نوعی ناتوانی ردمی عممه مورد توجه قاهار مای گیاهد و باه     

دکد های گوناگون طبقه برمی دمه استگ اما در حا  حاضاه بیشاته کاردراساان طبقاه     

 کیرزی و  های عممه سه تا ی اختالالت حهکتی بالیری را می پذ هنم: اسپاستیستیگ د س

 اکسی. آت
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 کیآتاکس یمغز

** ن سارمرم هاای فل ای     را وعید ن کمته کیآتاکس یو گزارش کهد که فلج مغز **

 یو تحتاان  یفوقاان  یانمام هاا  یعمم هماهرگ به ** ت الًکه معمو  Dyssynergiaدارد. 

 یعالمات آن ناوع   ن خص تهداکهدگ  انیگ وجود دارد. همان طور که فریشد ب**تهجمه 

**  عالمات  زیدر تعاد  ن یاست. آدفتگ یگزاک امتعاد  و  نگام بهدادتن گشادگ  یالگو

 اسات و  پوتن انم. عضالت ها یکودکان االب به نظه دست و پا چلفت ن است. ا یآتاکس

 اسات. مخچاه تعااد     مه ا د بیاختال  مخچه آس ن . در ا** گام ها کرته  وجود یرو

و کرته  همفمرم حهکاات   **ا  عضالت دامد سهعت و قمرت  یالعات حس عمق**

 .کرم یم ت را کرته  و هما

 یمر ه به عامم همااهرگ   ن وجود نماردگ برابها یمغز یبا خورد ا  پمانکد ها یآتاکس در

 دود.   یمشکد در راه رفتن م  هیو در نت

 یدوران کودک ارفلج سوپرابولب

بامون وجاود    یدهاان  یم زا در ساختار عضاالن  ضعف ا  یپار  یدر کودکان نوع یگاه

 یباه ناوع   ط داها  ن ا داود. ا  یما  مه د  یانتها یانمام ها ا عممه در تره  یعالئم حهکت

داودگ هماان طاور کاه توساط       یو مشاکالت ماهتبط باا آن مر اه ما      یردم یزارته د

 یبههاا یف تیوضاع  ن ا در ا ورستهدراوت دهح داده دامه اساتگ معماوالً    ست نورولوژ
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ی                گلوسااا ( را عصااب دهااپو ها) ۰۱واگ( و ) ۰۱ ا یااعصااب کهان کااهبولبااار کویکورت

 یبههاا یف ن در تکاو  کااه   ا ا  ن به عمم تکاو  ی. علت دراسررمیب یم بیکررمگ آس یم

نشمه اسات. عضاالت لابگ     م یهرو  تأ ه نظه ن دودگ اما ا یبولبار نسبت داده مکویکورت

آن اخاتال  در   یزارتاه  د. مشخصه ررمیب یم بی بانگ کام و حلق به درجات مختلف آس

 یماوقت  یهیو درگ یسفاژ ا  د یا خچه است. ممکن است فهد تار یتیزالیتپه و ها میتول

 هم دادته بادم. زش و آبه یحر هه ا

 یو دهاان  یحلقا  یلکس هاا به رف شتهیدراسان گفتار و  بان ب بیاگهچه ممکن است آس

بلااو   یاب ا در ار  زیاان هیا اول یتیوضاع  یهااا ا  رفلکاس  یآگااه  یعالقمرام بادارمگ ولاا  

 .رسم یبه نظه م یاستگ ضهور یکه مشکوک به فلج مغز یکودک ک نورولوژ

ماورد    یابتاما  یو پاسخ در رفلکس ها ک تحه ف در مورد تعه یتوافق قابد توجه عمم

در پاسخ هاا باا  ماان و ردام      هییتغ یوجود دارد. عالوه به آن در مورد چگونگ گیبهرس

 ج ا قهار گهفتاه انام کاه را    یفصدگ هفت رفلکس مورد بهرس ن وجود نمارد. در ا یتوافق

کودکان  نیو متخصص ها ست توسط نورولوژ هدونم ک یمحسول م  یرفلکس ها ن ته

و با نقطه اوج ردم در حامود   یدر سا  او   نمگ و معموالً هنمیگ یقهار م یاب مورد ار 

دوران ممکان اسات ماان  ا      ن ا ا یهاا در طا   رفلکس یدونم. بهرس یم مه د یماهگ ۶

 صی ود اسات تاا امکاان تشاخ     یگذرا دودگ اما به انما ه کاف ک عالئم نورولوژ یاب ار 

 .فهاهم کرم یسالگ ک را قبد ا   ک نورولوژ
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 یکررامه عملکاهد حهکتا    یرا یب  یپ یهفت رفلکس به نوع ن رسم ا یبه نظه م نیهمچر

هاا   سات  که توساط نورولوژ  یدوران نو اد یرفلکس ها انیدر کودک بادرم. ا  م یبعم

 .قهار گهفته انم یمورد بهرس شتهیهفت رفلکس ب ن در متن دهح داده دمه انمگ ا

 (  ATNR ) Tonic Neck نهیقر ریغ رفلکس

به دمار آورد. آرنولام   یبمن  یرفلکس ابتما ن رفلکس را دراخته دمه ته ن بتوان ا م دا

رفلکاس باه طاور     ن گ متخصص مشهور ردم کودکگ نشان داد که ا(۰۸۸۱-۰۶۶۰گسد )

باه پشات    مهیا خواب تیکودک سالم در وضاع  یدر نو ادان سالم وجود دارد. وقت یهمگان

باا   یکرم. ارتبااط  یبا تعاد  در نشستن مماخله م یماهگ ۶ سمت ک  هو سه ب هدیقهار گ

 گزارش نشمه است.   یدهان ا  یحلق یرفلکس ها ه سا

 Moro رفلکس

 یرفلکاس هاا   ن ا  داراخته دامه تاه    یکا   ATNR مورو هماهاه باا رفلکاس    رفلکس

در تمام نو ادان باه جاز کودکاان ناار       باً رفلکس تقه ن در کودکان است. ا ینورولوژ

و    ساه  رهگ حهکت دوردمن قه یسهگ نوع یآممن ناگهان ن یدود. با پا یم مه کوچک د

می دهم. انمام های تحتانی نیز ابتما اکستانسیون و ساپس   حهکت رو به باال در با وهارخ

 یالگوهاا  startle ماورو و فلکسیون نشان می دهرم. در مورد ا رکه آ ا دو پاسخ رفلکاس  

داونمگ باه    یدو پاساخ در ناو ادان هااهه ما    بحث دمه است. هه  هگیخ ا هسترم  یممتم
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 یمااهگ  ۱بادارم. اوج رفلکاس ماورو در     گه کام  رسم مرفصد ا   یکه به نظه م یطور

 ییهرا  یو عقب مانمگ یبا فلج مغز مار پا دود. رفلکس یم م ناپم یماهگ ۴است و در 

 نگهماداته  باا وان آ ماونگه   انیآ مودن رفلکس موروکودک در م یبها .مهتبط بوده است

 یدونم. آ مونگه باه طاور ناگهاان    ت حما یکه ترهگ سهو پاها به خوب یدودگ به طور یم

 کگ ا تحه جرباه  ن مهام تاه  . کشام ی م ن یافتان به پا حهکت ک سه و بمن کودک را با 

 یاوقاات رفلکساها   یگااه  یتیوضاع و  هیاول یبودن آن است. رفلکس ها یناگهان تیفیک

که رفلکاس ماورو    ن به ا یمبر یکررم. اما دواهم یم ت تقو یرا در همان حوال یشتهیب

کرمگ وجود نمارد. رفلکاس   ت تقوی را در کودکان فلج مغز یحلق ا  یدهان یها رفلکس

در  یار ش و اعتباار کمتاه   ها ست نورولوژ یبها  ATNRنسبت به رفلکس مار مورو پا

 یرفلکاس هاا  خالصاه   دارد. به طور یا  صممه مغز یبه عروان نشانه ا صیتشخ جهت

ا   کیکالسا  یو حلقا  یدهاان  یرفلکاس هاا   یباه عراوان عالمتا    یتیو وضع هیاول مار پا

 .م آ یبه حسال م یمهکز یعصب ستمیس یبمعملکهد

 نیهساترم. همچرا   میا مف اریبسا ی اولیاه فلاج مغاز    صیدر تشاخ  ژه رفلکس ها به و ن ا

وارد دامه   یمهبوط به کودکان فلاج مغاز   یدرمان یدر بهنامه ها هیاول یرفلکس یرفتارها

 یبامن  یکه رفلکاس هاا   است ن درا  گفتار و  بان ا بیآس یمهم بها قتیحق ک  انم.

 رفلکاس  یرو یمحامود  هیرسم که تاأث  ینظه م بهگ استثراء ها یبا بهخ گیتیو وضع هیاول

 یناو اد دوران  مهبوط به هیاول یرفلکس ها ن دادته بادرم. اگهچه ا یحلق وی دهان یها
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 یدارنامگ ولا   تیا اهم یماهگ ۰۸تا۰۱ا  ی قبد در عملکهد حهکت یردم هیتأخ یاب در ار 

 کودکان )در مورد کودکاان بزرگتاه(   ک نورولوژ یها یاب در ار ی کاربهد محمود یدارا

 و رفلکاس  یعضاالن  وکش  هیمتغ یمثد تن عضالن ج را ک هسترم. هم عالئم نورولوژ

 ار ش بهاباه  یدارا ویا آبژکت یعصب صیتشخ یآ مون ها ج نتا ناهر ارو هم یسطح یها

 .است کودکان ست نورولوژ یهای بهرس یبها یگذار صیتشخ در

 رفلکس های دهانی و حلقی

 یماریارتباط آنها با ب یبهرس و یعینو ادان طب یها مطالعه رفلکس  گیقهن پ میا  ن  یب

و مورد توجه  یفلج مغز یرا به بهرس ن ه دراسان گفتار و  بان و سا بیآس گیمغز یها

 ن ته مهم ۶-۷عالقمرم نموده است. جمو   یو حلق یدهان یها رفلکس ه قهار دادن سا

گفتار معتقمنم  نیا  متخصص یدهم. بهخ یرا به طور خالصه نشان م یدهان یها رفلکس

 ن ا ا  یفصاو  ابتاما   در در ردام  ینق  مهم یعیهطبیا یو حلق یدهان یکه رفلکس ها

باه کاورتکس و    یحسا  یهاا  سام یمهتبط با درونماد مکان یولوژ زیو ف یکتال به آناتوم

پهداخته دم. فصد دوم سااختار   گیحهکت یپاسخ ها یبها کا یکورت ینورون ها یخهوج

 سات  با یکرم. م یم یقشه را بهرس هیو اول یارتباط یو نواح یمغز یهاگ لول ها نورون

خالصاه و گاذرا باه     ید ماهور داود. اکراون نگااه    فصا  ن ا  مطالعه ا داطالعات قب ن ا

 یما  یهیادگ ا درک  باان و   یفوق العاده انسان بها  یتوانا  یهبرا   یقشه یها سمیمکان
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. ابام   یفهد ادامه ما  ی نمگ طو  ها ا  بمو تولم آاا  دمه و در تمام  یتوانا ن . ام انما 

 یما  تیا با هام فعال  فیتکال ن ان ام ا یها بها که نورون یا وهیفصد در مورد د ن در ا

 یبهخ زیپهدا ش  بان و ن یکیآناتوم یساختارها نیدود. همچر یداده م یحاتیکررمگ توض

 گیا  صاممه مغاز   یناد یاختالالت  بان حیتوض یدر گذدته بها ج را ی بان یا  مم  ها

 دود.   یم انیب

 نئوکورتکس

 یکورتکس ما  یآرک ا نئوکورتکس  یسطح کورتکس به حسب ساختار سلول ن ته یعال

باا   متهگیسانت ۱۰۱۱دود. کد کورتکس حمود  یدرصم مغز را دامد م ۶۱بادم که حمود 

 یو ارتبااط  یحهکتا  ینسابت باه ناواح    یمته است. کورتکس حس یلیم ۴تا  ۱ضخامت 

دود. کورتکس  یم  اد ها ا ننورو ینا ک ته است. ضخامت بهحسب تهاکم جسم سلول

 یعیوسا  یهگ و دابکه ماو   ایا سلو  نوروگل ونیلیم ۰۱۱تورونگ  اردیلیم ۰۱دامد حمود 

 پهدا د.   یفصد در ابتما به دهح عملکهد نورون ها م ن است. ا

 ناریالم یسازمانبند

 دمه است.  دیتشک ه ال ۶ا   نئوکورتکس
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 یناپسیس یسازمان بند

هااگ   راپسیسا  ق ا ا  طه م ا با یقشه ینورون ها گیانتقا  و پهدا ش اطالعات عصب یبها

هاا و   هااگ چهخاه   کاه ناورون   یا وهیباه دا   یراپسا یس یبرم سا مان کررم.  اد ا یروابط

 دهرامگ ماهتبط اسات.    یما  دیمختلف مغز تشاک  یکرته  عملکهد نواح یرا بها  یممارها

 یما   ااد  اطهاف ارتبااط ا  یآنها و نواح نیدادته که ب  یههایمختلف مس یو نواح مهاکز

دروناماد   یبههاا ی. فنمساا   یروابط را ممکن م گیعصب سه نوع ا  اجزاء قتیکرم. در حق

 یانشاعاب  یکررم. نورون هاا  یم راپسیس ها ت دنمر ا و  یجسم سلول ی( که رویورود)

را صاادر   یبلرام  یآکساون  باه یدود( کاه ف  یرله کررمه هم گفته م ا  یطیمح ی)نورون ها

 یدرون ینورون ها ا بفهستم. نوع سوم  گه د یرا به نواح یاطالعات یها گرا یکهده تا س

خااص در   یا هیا در ناح یهسترم که فقط با پاهدا ش موضاع    ی(گ سلو  هاروننو رته )ا

کاهده و باه    تیا فعال یبه طور موضاع  ینورون انشعاب ک مواق   یبادرم. بعض یارتباط م

در  گیراپسا یس یجازء ساا مانبرم   ۳ ن ا ا نیروابط با  کرم؛ی عمد م رتهنورون ا ک عروان 

را مشاخص   هیا که عملکاهد آن ناح  رمروابط هست ن مختلف مغز متفاوت بوده و ا ینواح

 .کررم یم

 یدر کورتکس مغز وجود دارد. تهاکم بافت راپسیس اردیل ته ۶۱سلو  و  اردیلیم ۰۱ حمود

مکعاب ا    متهیلیم ک  در راپسیس اردیلیم 1 دمه در کورتکس ممکن است حمود نییتع
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 ساتم ینمارنام. س  یسااده ا  تیداده و ماه دیرا تشک  یروابط ممارها ن بافت قشه بادم. ا

 یرفتاار  یهاا  ساتم یتاا س  یا  ساطح مولکاول   یا مهیا چیپ یسلسله مهاتب وهیبه د یعصب

 یکاوچک  یراپسا یس یکوچک که ا  دااخه هاا   یدمه است. ممارها یسا مانبرم مهگیچیپ

 ستمی( رفته تا سکپارچه) مهکب  یو بعم به ممارها یموضع یدمه انمگ به ممارها دیتشک

را در  یت دنامر  یواحامها  ه ا   ا ا کوچکگ رواباط   یکررم. ممارها  اد را ا یرفتار یها

 نورون ها باا ارتباطاات   ن دهرم. ا یم دیمرفهد تشک ینورون ها یها ت دنمر نیارتباط ب

را  یخاص مغاز  یداده و اعما  نواح دیرا تشک یموضع یدر تعامد هسترمگ ممارها خود

 .کررم یماجها 

                 دامه انام.    یهاا ساا مانبرم   ه ا هاا و ال  ( ساتون کپارچاه  مهکب ) یبا راه ها ینواح ن ا

 یموضاع  یمامارها  ن ا ا نی( با کپارچاه  رواباط مهکاب )   لهیبه وس یعصب یها مپالس ا

 ن ا ا یباها  هاا و  راپسیدونم. ت ما  سا   یچرمگانه )که مسئو  رفتار ما هسترم( مرتقد م

و  یوتهیکاامپ  یتوماوگهاف  لهیبه وسا  کیکالس یکرم. مهاکز  بان یم یریب  یسرمرم هاگ پ

 .مشخص دمه است ج را یعصب صیتشخ یها وهید گه د

را  یشاگ یمام  انتظاارات هم   طگ دها یدود که در بهخ یمتذکه م رم گشو نگ با وجود ا

 لهیبه وس یآفا  یا  سرمرم ها یا ژه و یرکهگ مشخصه ها بهآورد نکهده است. نخست ا

مم  دهح داده  لهیبه وس یمواق  وجود آفا  یمم  دهح داده نشمه است. دوم آنکهگ بعض

 ماورد  یهاا  وجود داداتهگ سارمرم   بیآس یوقت یموارد محمود رکه نشمه است و سوم ا
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دراساان   بیآسا  یمام  باها   ن ا هاگ ت محمود ن همه ا هامینشمه است. عل مه انتظار د

 .است تیحائز اهم ستها گفتار و  بانگ  بان دراسان نورولوژ

 رااهی م تیاااهم گیارتباااطی در مااورد اخااتالالت اکتساااب قاااتیتحق هیاااخ یدر سااا  هااا

 گیدهاامگ همااان گونااه کااه روانشراسااان ت هباای ماا را نشااان یدااراخت یکولوژ نوروسااا

 انااواع ه بااا سااا یرا در افااهاد دچااار آفااا   یپااهدا ش اطالعااات دااراخت ی ماام  هااا

مام  هااگ    ن ا ا دهرام. بهاساا    یو ماورد آ ماون قاهار ما     یطهاحا  یمغاز  یها بیآس

خاااص  مااارانیدر مااورد ب یدااراختی کولوژ صااورت گهفتااه در نوروسااا یهااا یبهرساا

 ن ا باه ا  ان ا ا  داراخت گها  یاریکااربهد دارد. بسا   زیا ن کاه  مااران یا  ب  یگهوه ها یبها

ی عملکاهد داراخت   یمغاز باها   سااختار نقشاه   یدر حاا  حاضاه طهاحا    انام کاه   مهیعق

نامیاامن  ااا خواناامن   مثااد  یا  عملکهدهااا یکرااون ف چااون تعااار سااتگیسااودمرم ن

بسیار گستهده اسات. روسای و ماو  اههاار کاهده انام کاه نااتوانی در بلرام خوانامن           

صحیح  ک کلماه ممکان اسات نادای ا  نقاص در تعامادی ا  فهآ رامهای ال م باهای         

در مااملهای پااهدا ش اطالعااات ال م اساات تااا تکلیااف بااه    آن تکلیااف باداام. پااس 

عراصه مختلف آن ت ز ه داود. براابها ن افاهاد باه ا ان دایوه ماورد بهرسای قاهار مای           

گیهنم تا محلی کاه در طای پاهدا ش ضاعیف عماد کاهده و باعاث عملکاهد نادرسات          

 دمهگ تشخیص داده دود.
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فته در نظه می گیهنم که پیمانه ا ن مم  ها معموال مغز را به عروان کامپیوتهی تخصص  ا

بهوناماد و   یههایدامه و مسا   ف ا تعه ینورون یساختارها های قلمهو و ژه در ارتباط با

دروناماد و بهوناماد)    یههایباا مسا    یها معموال به صورت جعبه ها مانهیدرونماد دارد. پ

مراساب هساترم چاون     یریدرمانگهان باال  یمم  ها بها ن دونم. ا یم  یها( با نما کانیپ

 .نمود یو درمان طهاح یاب ار  یبها  یها کیتکر توانیبهاسا  آن م

 یگفتار و  بان و هم نورولوژ یدراس بیهم در آس  یمم  ها نیو استفاده ا  چر یطهاح

کاه تماام    یا وهیماا را ا  دا   یآگااه  fMRI و PECT مراسب است. استفاده ا  مطالعاات 

باا  باان در    گاه  د یدراخت یرمها چه طور فهآ رکه و ا کهده تیبا هم فعال یمغز ینواح

 .مهمیم   تعامد هسترمگ افزا

سااختارها   یهیادگ به  رمگ گشو کهیو انتقاد ا  مم  ورن مته جم یوجود مم  ها هامیعل

کاه در آن    یجاا  گیمرطقاه ا  یدامه اسات. آنااتوم    میا تأک یسرت ی بان یو عملکهد نواح

  یاساسا ممکن است به عراوان با نماا   یکرم ول یرا مشخص م هدیگ یصورت م تیفعال

 گیقشاه  ه ا   یگهفته دونم. همانرم ساختارها هدر نظ یموضع یپهدا د یکهدن دبکه ها

 یما    ا تو  ینواح ن ا نیوجود دارد. اما هاهها آنچه که ب یدبکه ها روابط درون ن ا نیب

است که به تماام ماوارد مطالعاه دامه در ارتبااط مثاد        یعصب تیا  فعال  یدودگ الگوها

باه عراوان    تممکن اسا  یدهم که همگ یدکد م هییصماهاگ کلماتگ جمالت و افکار تغ

در ماورد   شاهفته یو پ م دونم. مطالعات جم ان مختلف نما یها تهیممال ق ا  طه یخهوج
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را  مگاه د ن است ا ممکن عه دچار ضا مارانیبا ب سه در مقا یپهدا ش  بان در افهاد عاد

در  یاصال  یقشاه  یدر مورد ساختارها م اساسا عقا یول مگ نما هییدستخوش تغ یتا حم

 دهم.  ینم هییرا تغ ن با انیدرک و ب

 .زبان و اختالالت آن یبرا یمدل

 نیلویس یمنطقه پر

االااب تحاات عرااوان کااورتکس  مکااههیا  ن ی بااانگ در مرطقااه ا یاصاال یعصااب عراصااه

و  راا   دکرج سوپه امارژ کهگیبهوکاگ ورن هیدامد ناح هیناح ن قهار گهفته انم. ا ونیلیس په

 یما  یبلرم و ارتباط دهرمه مهاکز  باان  یاصل یارتباط یههایمس نیدکرج آنگوالر و همچر

 ارتباطی سوپه امما  تشکید دمه انم.    ا  کورتکس ینواح ن بادم. ا

 نواحی بروکا و ورنیکه

 ۱جا گاه ناحیه بهوکا در لول فهونتا  در تحقیقات مختلفی تعه ف دمه اسات)به فصاد   

مهاجعه کریم(. دواهم بسیاری نشان داده انم که ا ن ناحیه اساسا به عراوان مهکازی باهای    

بهنامه ر زی حهکتی تولیم گفتار عمد می کرام.  عرای ناحیاه بهوکاا باا سیساتمی باهای        

می دود. در ا ن مرطقه الگوهای حهکتای باهای حهکاات     با نما ی حهکتی واج ها مهتبط

  هبرا ی تولیم واجها و تهکیبات آنهاگ مهتب می دونم. ا  نتا ج مطالعات اخیه با اساتفاده  

ا  تحه ک مغراطیسی تهانس کهانیا گ به نظه می رسم که قسمت های قمامی)پار  تاهی  



 عنوان: نورولوژی برای آسیب شناس گفتار و زبان

14 
 

دخید هسترمگ در حاالی کاه    انگوالر س( و دکمی )پار  اربیتالیس( در پهدا ش معرا ی

بخ  پشتی )پار  اپهکوالر سه( در پهدا ش واجی و نحوی و نیز کرته  حهکتای گفتاار   

 دخالت دارد.

 شکنج آنگوالر

می ا  مم   بانی دکرج آنگوالر است که در لول په تا  چپ می بادم. جو ف هبخ  م

ط باا آلکسای   اههار کهده است کاه ا ان ناحیاه  کای ا  دو مرطقاه ماهتب      ( ۰۸۴۶-۰۶۰۷)

پیتا  چپ  می بادم. آلکسی همچرین ممکن است با آسیب لول اکسی (خوانمن )اختال 

همهاه با آسیب اسپلریوم کورپو  کالو وم مهتبط بادم. آسیب لول اکسیپتا  چپگ همی 

کرام. ضاا عه در اساپلریومگ ماان  انتقاا  اطالعاات ا         آنوپسی سمت راسات ا  ااد مای   

ست به دکرج آنگوالر چپ می دود. همی آنو سی هماهاه  پیتا  سمت را کورتکس اکسی

 با ا ن سرمرم قط  ارتباطگ آلکسی دم م ا  اد میکرم.

 مکانیسج انسدادی

در  ک سکته با مرشأانسمادیگ دهانه رگ خونی مسمود دمه و ا ان وضاعیت مر اه باه     

کاه   ا توقف در جه ان خون در سهاسه ده ان می داود. داا   تاه ن علات انساماد      

است که تحت عروان تصلب دهائین داراخته دامه اسات. و ژگای ا ان       انی بیماریده 

بیماری ضخیم دمن  ا سخت دمن د واره ده ان همهاه با کاه  االستیسیتی متعاقب آن 



 عنوان: نورولوژی برای آسیب شناس گفتار و زبان

15 
 

ان ام می دود و دکلی ا  تصلب  CVAاست. تشخیص ا ن بیماری االب قبد  ا بعم ا  

دهائین را نشان می دهم که در آن د واره های رگ خونی ضخیم دمه انام. ا ان ضاخیم    

دمگی به واسطه تکثیه سلو  ها مخصوصا سلو  های پالکت در طو  د واره ا  ااد مای   

دود. همچرین رسوبات ایه طبیعی چهبی در ده انگ همهاه باا تخه اب پودا  داخلای     

دمه که مر ه به فقمان االستیسیتی د اواره رگ و  اا فیباهو  س مای داود.       د واره  افت

سپس نواحی ضخیم دمه روی د واره دهوع به بزرگ دمن کهده و ا  تو    مواد اذا ی 

موجود در خون به بافتهای عمیق ته د واره جلاوگیهی مای کررام. ا ان پم امه مر اه باه        

 ج درون رگ بهجستگی ا  اد مای   خمی دمن و فهسودگی د واره رگ می دود. به تمر

دود. اگه ا ن توده مرحصها ا  پالکت های خون داکد بگیاهدگ تحات عراوان تهومباو ه      

نامیمه می دود. همین طور که تخه ب د واره رگ رو به جلو پی  می رودگ سفتی د واره 

افزا   در فشار خون  ا فشار خون باال می داود کاه خاود     افزا   پیما کهده و مر ه به

 .قهار میمهم CVA ن دها ط نیز فهد را در معهض خطه باالیا 

دمت ا ن نوع انسماد ممکن است طی ممت چرم دقیقهگ چرم سااعت و حتای چرام رو     

ساکته در حاا  داکد    »نشانه ها افزا   پیما کاهدهگ   افزا    ابم.  مانی که به نظه بهسم

ت کرم. نقا ص بزرگته به نامیمه می دود و ممکن است به دیوه گام به گام پیشهف  «گیهی

عروان  ک سکته کامد معهفی می دونم. دا   ته ن مرب  آمبولیگ قلب است. ساا ه ماواد   

خارجی که در رگ ساخته می دونمگ ممکن است سلولهای سهطانیگ ت م  بااکتهی هااگ   
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ملکولهای هوا با پالکهای نادی ا  تخه ب چهبی بادام. همچراین آمباولی میتوانام تاأثیه      

وما بادم. اگه آمبولی ناگهان به نقطه ای بهسم که نتوانم با جه ان خون در مسایه  ثانو ه ته

ده ان حهکت کرمگ فها رم انسماد سه   ته بوده و ممکان اسات  ماان ال م باهای ا  ااد      

 نقا ص عممه فقط چرمثانیه  ا چرم دقیقه طو  بکشم.

عهوقای باا    اصطالح د گاهی کاه هرگاام مواجاه باا بیمااران دچاار اخاتال  در سیساتم         

االااب در میااان  TIAاساات.  (TIAآن مواجااه ماای دااو مگ حملااه ا سااکمیک گااذرا ) 

داراخته دامه اسات کاه ا ان ناام نیاز باه ناوعی قاباد           « ساکته خفیاف  »عموم مهدم به 

قبو  اساتگ   اها نشاانه هاا االاب نموناه ای ا  اثاهات  اک ساکته کاماد هساترم. باا             

باه طاور موقات مختاد مای      گ تو  ا  جه اان خاون    TIAوجود ا نگ در صاورت باهو    

دااود و عالئاام نورولوژ ااک گااذرا بااهو  ماای کراام کااه معمااوال کمتااه ا   ااک ساااعت  

نشااان دهراامه  TIAساااعت کامااد ماای دااود. معمااوال وقااوع  ۱۴طااو  میکشاام و طاای 

ا ن است که تشاکید پالکات هاا در تو  ا  داه ان کاروتیام داخلای در داهف وقاوع          

 ٪۶۱تااا  ۳۱سااا  بعاام  ۰طای   و٪ TIA 02اسات. در طاای اولااین ساا  بعاام ا  وقااوع   

نااوعی  ناار خطااه بااه حسااال آماامه و ماای   TIAاحتمااا  بااهو  سااکته وجااود دارد. 

 با ست جمی گهفته دود.
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 طبقه بندی تحت سیستم بوستون

   زبان پریشی بروکا

 بان په شی بهوکابا و ژگی های مکالمه ناروانگ کاه  بهونامه کالمایگ افازا   تاالش     

جمالت کوتاهگ اختال  در نواخات و دستورپه شای )کااه     هرگام صحبت کهدنگ طو  

االاب اخاتال     |پهکررمه های نحوی با حفظ اسامیگ افعا  و صفات مشخص مای داود.   

حهکتی گفتار نیز وجود داردگ مثد آپهاکسای گفتاار و د زارتاهی(. بهخای نورولوژ ساتها      

ار و  بان ارجاع آسیب درا  گفت معتقمنم آنچه تحت عروان عالئم آپهاکسی گفتار توسط

داده می دودگ در واق  مشکلی خفیف ا   بان په شی ناروان گذرا است. ضا عات محمود 

به مرطقه بهوکا به ترها ی آپهاکسی گفتار  ا دکلی ا   بان په شی گذرا را ا  اد می کررام.  

 ضا عات گستهده ته تصو ه بالیری مزمن و کالسیک را ا  اد میکرم.

 بان دفاهی همیشه بهته ا  تولیم  بان است. تولیم  بان االاب در   در بیماران بهوکا درک

طیف گستهده ای ا  نزد ک به حم طبیعی تا دام ما آسایب د امه قاهار مای گیاهد. ا ان        

بیماران االب مشکالتی در فهم ارتباطات نحوی دادته و نقا صی در درک ماوارد نحاوی   

 نشان می دهرم که در بیان آن مشکد دارنم.

شه ایه طبیعی است و نامیامن در مواجاه )نامیامن ادایاء و تصااو ه( ضاعیف       تکهار همی

است. معموال درک خوانمن و خوانمن دفاهی ضعیف استگ اگهچه بهخی ا  بیمااران باه   
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خوبی ا  عهمه آن به می آ رم. نودتن ضعیف است و با حاذف حاهوف و ه ای کاهدن     

ی پار ی سمت راست بامن  نادرسته مشخص می دود. عالوه به آن االب بیمار دچار هم

است و ا  دست چپ بهای نودتن استفاده می کرم. بهخی ا  بیماران به دلیاد پاار ی کاه    

 CVAاسکن مهبوط به بیمار دچار  CT ک  ۰۰-۳دارنم اصال نمی توانرم برو سرم. دکد 

 نیمکهه چپ را نشان میمهم که مر ه به  بان په شی بهوکا دمه است. 

 زبان پریشی ورنیکه

 بان په شی ورنیکه ا  نوع  بان په شی روان است و با مشکد هم در فهم  بان و هام در  

تکهار  بان مشخص می دود. گفتار روان اما پارافا  ک است. پارافا ی)دبه واژه گاو ی(  

دامد حذف قسمتها ی ا  کلمهگ کاربهد نادرست کلمات صحیحگ کاربهد واژگان جم ام و  

دتباه به جای واج درست در کلمه است. پارافا ی معرا ی ساختگی و جاب ا ی واج های ا

 ا کالمیگ کاربهد نادرست کلمه است. پارافا ی حهفی جاب ا ی واج های ادتباه به جاای  

واج های صحیح است. ممکن است بهونمه کالمی روان بای  ا  حام بادامگ کاه باه آن      

ختار نحوی قابد قبو  پهگو ی می گو رم. طو  عبارات طبیعی است و در بیشته موارد سا

است. تولیم و نواخت معموال طبیعی هسترم. گفتار االب فاقم معری و فاقم کلمات مهم و 

ضهوری است و ا  لحاظ بالیری به عروان گفتار پوچ دراخته می داود. اساتفاده ا  گفتاار    

نیز دا   است. گاهی اوقات جارگون ا  ناوع واژه پاهدا ی د امه     ۰۴نامفهوم )جارگون( 
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دود که نشان دهرمه ا ن است که به دلید وجود جاارگون بای  ا  حام و واژه هاای     می 

 در بهونمه گفتاریگ معری ایه قابد درک است. ۰خودساخته

 زبان پریشی آنومیک

هام در بسایاری ا     |مشکد در واژه  اابی کاه تحات عراوان آناومی نامیامه مای داودگ         

   داا   اسات. در حقیقات    انواع  بان په شی و هام در بیمااری هاای ایاه  باان پاه      

بساایاری ا  نورولوژ سااتها بااه ا اان باورناام کااه تشااخیص  بااان په شاای باامون وجااود  

دواهمی ا  آنومی محقق نمای داود. عاالوه باه آنگ آناومی در بیشاته اناواع دماانس و         

به عراوان  اک و ژگای تشخیصای واضاح در سارمرم آلزا ماه د امه مای داود. االاب            

ماناامه ا  عالئاام بیماااری بعاام ا  بهبااودی ا   بااان آنااومی بااه عرااوان ترهااا و ژگاای باقی

په شی  ا ههگونه مشکد بالیری مشاابه آن باهو  مای کرام و ممکان اسات باه صاورت         

 ک مشکد طوالنی مامت بااقی بمانام. آناومی ناوعی عالمات را اج در بیمااری هاا ی          

اساات کااه تحاات عرااوان بیماااری هااای مغاازی ایااه کااانونی گفتااه ماای دااونم. در      

وژ ک کاه معماوال در آنهاکاد مغاز درگیاه مای داودگ آناومی  کای ا           بیمار های نورول

عالئاام  بااانی دااا   بااه داامار ماای آ اام. ا اان عالماات در بساایاری ا  بیماااری هااای   

مغاازی مانراام انساافالیتگ افاازا   فشااار داخااد جم مااه ایگ ضااهبه مغاازیگ خااونه زی 

 متابولیک رخ میمهم. -سال ارکروئیم و انسفالوپاتی های توکسیک 
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 پریشی در مکانیسیم زبانی مرکزیحل زبان تعیین م

 بان په شی مرطقه پهی سیلو ن  

  بان په شی بهوکا

  بان په شی ورنیکه

  بان په شی گلوبا 

  بان په شی انتقالی

 بان په شی تهنس که کورتیکا  در ناحیه مه ی  

  بان په شی تهنس کورتیکا  حهکتی

  بان په شی تهنس کورتیکا  مختلط

 تهنس کورتیکا  مختلط بان په شی 

  بان په شی مراطق سال کورتیکا  

  بان په شی تاالموسی

 اختالالت جسم مختلط

 اختالالت کپسو  داخلی

 اختالالت کپسولی  ا جسم مخطط

 اختالالت کپسولی  ا ا رسوالر
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 نقش آسیب شناس گفتار و زبان

( را مهمته ن عضو تیم توانبخشی بهای افهاد SLPدا م بتوان آسیب درا  گفتار و  بان )

دچار  بان په شی محمود کررمه دانست. کتال های متعامدگ مقااالتگ ول ساا ت هاا و     

 SLPبهنامه های درمانی بسیاری به درمان بیماران  بان په شی اختصاص داده دمه است. 

داواهم پزداکی   به عروان عضوی ا  تیم توانبخشی با م در درمان های رفتاری و به پا ه 

 مهارت دادته و در مورد مماخالت دارو ی نیز اطالعاتی دادته بادم.

 الکسی

آلکسای ناااتوانی در درک کلماات چاااپی  اا نودااتاری در نتی اه ضااا عه مغازی اساات.      

آورده دامه اسات. آگهافای نیاز      ۰۰-۱اصطالحات مهتبط با آلکسی و آگهافی در جمو  

خوانامن اکتساابی در    است. آلکسیگ اخاتال  در ناتوانی در مهارت طبیعی  بان نودتاری 

تقابد با د سد کسی که نوعی ناتوانی یاتی بهای  ادگیهی خوانمن است قاهار مای گیاهد.    

اختال  در خوانمن مهبوط به دوران کودکی االب د سلکسای ردامی نامیامه مای داود.      

ورد که به نمرت توسط آسیب دراسان گفتاار و  باان ما   « کوری کلمه»اصطالح کالسیک 

استفاده قهار می گیهدگ نوعی ناتوانی در خوانمن کلمات استگ اگهچه تواناا ی با دراسای   

حهوف طبیعی و سالم است. آلکسی حهفی؟ به ا ن معری است کاه فاهد در تشاخیص و    

با دراسی حهوف مشکد دارد. آلکسی کالمی نشان دهرمه ا ن است که حهوف تشخیص 
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می دونم. آلکسی خالص نوعی اخاتال  خوانامن   داده می دونمگ ولی کلمات با دراسی ن

بمون اختال  در نودتن است)آگهافی(. اناواع مختلفای ا  اصاطالحات و اناواع آلکسای      

گزارش دمه استگ ولی تعماد محمودی ا  ا ن سرمرم ها پذ هفتاه دامه انام. آنچاه کاه      

. اسات ( ۰۸۴۶-۰۶۰۷« )امهو ه در مورد آلکسی میمانیم نتا ج پژوهشهای جو ف دجاه ن 

دو سرمرم کالسیک آلکسی بمون آگهافی و آلکسی همهاه باا   ۰۸۶۱و  ۰۸۶۰وی در سا  

 آگهافی را توصیف کهد.

 ادراک پریشی چهره )پروسوپاگنوزیا(

پهوسوپاگرو  ا ناتوانی در تشخیص چههه های آدرا و حااالت آنهاسات. بیماار افاهاد را     

موال ضاا عات دو طهفاه در   بیشته ا  روی صما شان تشخیص می دهم تا درک بیرا ی. مع

اکسیپیتا  مهتبط با ا ن اختال  دراخته دمه است. االب ضا عه در نیمکهه -ناحیه تمپورا 

تمپورا  راست وجود دارد. معموال نوع خاصی ا  آگرو ی  -راست و در ناحیه اکسیپیتا  

ررام  رنر با ا ن اختال  همهاه است. ضا عاتی که نقص با دراسی چههه ای را ا  اد می ک

 نیز مر ه به ا  اد آگرو ی رنر می دونم.

 خالصه ای از اطالعات بالینی و کاربردی برای آسیب شناس گفتار و زبان

        بان په شی نوعی اختال   بانی اکتسابی اسات کاه باه واساطه ضاا عات مغازی 

 دریمنگ صحبت کهدنگ  کانونی ا  اد دمه و ممکن است هه ک ا  چهار جربه :
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 خوانمن و نودتن را تحت تاثیه قهار دهم.  

  دا   ته ن علت دراسی آقا یCVA     ا سکته استگ و  مانی رخ مای دهام کاه 

تو    ده انی به  ک بخ   اکد قشه  بانی پهی سیلو ن دچار اختال  دود. ا ن 

اختال  به وسیله سکته و با انسماد  ک ده ان  اا خاونه زی نادای ا  ناهر ااری     

  انیگ آنور سم و تهوما ا  اد می دود.  های سهخهگی ده

     همچرین ممکن است  بان په شی بعم ا  ضا عات کانونی و در اثاه تهومااگ آبساه

 نادی ا  عفونت مغز و  ا تومور مغزی پم مار دود.  

      تومورهای مغزی که در اصد ا  توروگلیا نادی می داونم را بهطباق مرشاا داکد

میازان تما اد باه     ومورها متراساب باا  گیهی دان طبقه برمی می کررم. همچرین ت

 .درجه رتبه برمی می دونم ۴تا  ۰گستهش خود ا  

  م طبقه برمی  بان په شیگ سیستم طبقه برمی بوستون اسات کاه   سیست ته ن را ج

آنومیاکگ تاهنس کورتیکاا      دامد  بان په شی بهوکاگ ورئیکاهگ انتقاالیگ گلوباا    

 حسیگ تهنس کورتیکا  حهکتی و تهنس کورتیکا  مختلط می دود.  

  انواع  بان په شی که با استفاده ا  سیستم طبقه برمی بوستون دسته برمی دمه انم

تقه با محد ضا عه را نیز نشان می دهرمگ اما هرو  هم ممکان اسات ساتاالتی در    

در نوع  بان په شی انتقالی وجود داداته  مورد محد را ج  بان په شیگ مخصوصا 

بادم. در مورد  بان په شی آنومیک نیز محد ضا عه به درستی مشاخص نیساتگ   
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  ها به نظه می رسم یخیهه و با  ابی واژگان در مغز به طور پهاکرمه صورت مای  

 گیهد. .  

     آسیب   ه قشهی به بخ  ها ی ا  عقمه قاعمه ایگ تااالمو  و کپساو  داخلای

ه بهو  الگوهای خاصی در مشکالت ارتباطی می داود کاه باا و ژگیهاای     مر ه ب

 آفا ی هم خوانی دارد.

  آسیب درا  گفتار و  بان عضو حیاتی تیم توانبخشی در افهاد دچار آفا ی است

که کامد ته ن ار  ابیگ بهنامه ر زی و ترظیم اهماف درمانی را در ا ن بیمااران باه   

 عهمه دارد.  

 یره کاربهد درماان دارو ای در  باان په شای صاورت گهفتاه       پیشهفت ها ی در  م

استگ اما مشخص دمه که تهکیب درمان دارو ی باا درماان رفتااری کاه توساط      

 آسیب درا  گفتار ان ام می دودگ اثهبخشی بیشتهی دارد.  

    اختالالت مهکزی مهتبط با  بان په شی عبارترم ا : آگرو یگ آپهاکسایگ آلکسای و

اختال  در خوانمن است که در افهاد باسواد پاس ا  صاممه   آگهافی. آلکسی نوعی 

مغزی د مه می دود.  بان په شی های کالسیک نیاز باا نقاا ص خوانامن هماهاه      

هسترم. دو تقسیم برمی د گه نیز وجاود دارد: آلکسای بامون آگهافای و آلکسای      

همهاه با آگهافی. طبقه برمی های  بان روانشراختی نیز در مورد نقاا ص خوانامن   

 ان ام دمه است: د سلکسی عمیقگ د سلکسی سطحی و آلکسی واجی  
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  .آگهافی نوعی نقص در تولیم  بان نودتاری است 

   اختالالت ارتباطی دراختیگ آن دسته ا  اختالالت ارتباطی هسترم که با آسیب باه

نیمکهه ایه االب  ا آسیب مغزی مرتشه مهتبط می بادرم. نقا ص ارتباطی ماهتبط  

باه عراوان اخاتالالت ارتبااطی داراختی       TBIهه راستگ دمانس و با آسیب نیمک

 معهفی دمه انم.  

     نقا ص ارتباطی مهتبط با آسیب نیمکهه راست در اصد به نقاا ص خاارج  باانی

مهبوط می دونم تا نقا ص  بانی حقیقیگ مثد مشکالتی در با  ابی واژگانیگ نحوگ 

ارا ی ارتبااطی ا ان   ی باه کا  درکگ خوانمن و نودتن. توجه و تمهکز تأثیه عممه ا

 بیماران دارد.

       :بیماران دچار آسیب نیمکهه راست دچار مشاکالتی در  میراه هاای   اه هساترم

تشخیص رابطهگ  کپارچگی و تفسایه کلیامهای باافتیگ باا داری ا  پاساخ هاای       

تکانشیگ حفظ موضوع و قمرت بیان کافیگ دستیابی به  بان دکد  افته و تولیم و 

 .های احساسیواکر  به پاسخ 

 وزن مغز

 کی ا  داخصهای واضح ردم نورولوژ کیگ تغییه در و ن مغاز باا گذداته سان اسات.      

سه   ته ن دوره ردم مغز طی دو سا  او   نمگی است. بیشته ا  سه بهابه و ن مغاز در  
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و ن مغاز  اک فاهد بزرگساا       ٪۱۰ماه او  ا  اد می دود. در  مان تولمگ مغز تقه بأ  ۱۴

خود می رسم. در  ک ساالگیگ  عرای میاانگین     و ن کامد ٪۰۱ماهگی به  ۱۶است و در 

و ن مغز بزرگسا  است. براابها ن   ٪۶۱سری که اولین کلمه ههور پیما می کرمگ و ن مغز 

ساالگیگ مغاز    ۰/  ۱مغز سه   ته ن ردم خود را در سا  او   نمگی کسب می کرم. در 

ردام  افتاه اسات.     ۶۱۹ساالگی تاا    ۰ردم کامد خود رسیمه است و در  ٪۷۰نزد ک به 

سالگی نیز به طو  می  ۰۱نشان می دهم ا ن افزا   در و ن مغز هرو  تا  ۰ - ۰۱ جمو 

ساالگی  اا    ۰۱و ن نها ی خود بهسام و تقه باا در سان     ٪۶۰ان امم تا  مانی که مغز به 

-۰۶۷۰بلو گ مغز به ردم کامد خود مای رسام. نورولوژ سات متاأخهگ ار اک لرباهگ )      

اههار کهد که نمودار دتال ردم مغز در اولین ساا   نامگی باا رونام فهاگیاهی       گ(۰۶۱۰

اولیه سه    بان در کودک تطابق دارد. وی بیشته توضیح داد که مهارت های  بانی اولیاه  

سالگی کسب میشونم و توانا ی فهاگیهی  بان بعام ا  بلاو  و  ماانی کاه      ۰تا  ۴در سن 

 می رسمگ به دمت کاه  پیما می کرم. دتال ردم مغزی به نقطه نها ی خود

 علم عصب زبانشناختی

علم عصب  بانشراختی مطالعه ا ن است که مغز چگونه اطالعات  بانشراختی را پهدا ش 

می کرم. به طور اختصاصی ته دیوه و محد ا ن پهدا ش مورد بهرسی قهار می گیاهد. باه   

گ پاهدا ش و طاهح ر ازی .    "طبق آونزگ مغز انسان دارای سه عملکهد اصلی است: ترظایم 
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دیاری فهد به می گهددگ همچرین باه عملکاهد کلای    ترظیم به سطح انهژی  ا وضعیت هو

ساقه مغز و قشه مغز مهبوط می دود. ساختار تشکیالت مشبک در ساقه مغزگ مهم تاه ن  

مهکز هودیاری بهای فعالیت مغزی است که هودیاری و آگاهی فهد ا  محیط و اطالعات 

پهدا ش و فهماو    چرمگانه ای که ا  اطهاف وارد می دونم را ترظیم می کرم و به مغز در

برمی اطالعات کمک می کرم. مهم ته ن مهکز پهدا ش در مغز در کورتکس خلفای قاهار   

گهفته است. ا ن بخ گ اطالعات را در قالب ت ز ه تحلید آن مرظم کهدهگ باهای درک آن  

کمبرمی می کرم و در حافظه یخیهه می کرم. فعالیت هیپوکامپ( محهکات حسی مختلف 

کورتکس پهدا ش می دونم گ همه اطالعات حسی ایه ا  بو اا ی ا   در نواحی خاصی ا  

طه ق تاالمو  مورد پهدا ش قهار می گیهنم. اگه سطح هودیاری فهد به گوناه ای بادام   

بتوانم اطالعات را ا  محیط پیهامون در افت کن ) ک بیمار دچار کما نمای توانام    که وی

هودیار نبادمگ مهاکز هودیاری نیز ایه  گ اگه مغز هیرز دهح دادهمه اطالعات را پهدا ش

فعا  خواهم بود(گ پس مادر ادی ا  جمله اپهدا ش حسی ان ام می دود و مغاز هماه در   

ونمادهای حسی با فها رم نوروال را آنالیز و تهکیب می کرم. سپس لول فهونتاا گ مرطقاه   

عااتی ردام   ای که استخوانگ مرتزه مسئو  اطالعات مهبوط به ا مه هاستگ مسئولیت اطال

می کرم ممک که پهدا ش دمه است را به عهمه می گیهد و به فهد کمک می کرام نشاود.   

در اوا ا تا فکه کرمگ بهنامه ر زی کرم و  ک رفتار را به ان ام بهسانم. ا ن ا االت متحمه و 

فها رم کامد به مغز کمک می کرم تا توجه کرمگ روی ا مه متمهکز مادران بااردار دا داودگ   
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 مه را سا مانمهی کرم و سپس آن را اجها کهده و دلید نقص درتا روی آن متمهکاز   ک ا

دود؛ اما انسان توانا ی آن را دارد که حهکات می دهم. را ان ام دهم  ا نمهم. تصور کریم 

دان  آمو ی که در فکه ا ن است که در کال  دست  را بلرم کرمگ آماده اسات تاا ا ان    

دلید ا رکه ا  پاسخ ساتا  مطمائن نیساتگ مای توانام تصامیم       عمد را ان ام دهمگ اما به 

بگیهد که دست  را باال ببهد  ا نبهد. اگه معلم  ا همکالسی در کال  جمله ای بیاان کرام   

 ا ستالی بپهسمگ ممکن است تفکه اصلی او را ماورد هامف قاهار دهام و مغازش باه او       

هدا ش پیچیامه عصاب   دستور دهم دست  را باال ببهد و در بحاث داهکت کرام. ا ان پا     

  بانشراختی به انسان اجا ه می دهم تا در بحثهاگ مکالمات و گفتگوها دهکت کرم. 

 

 

 


