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روانشناسی فیزیولوژیک

  بخش اول



روانشناسی فیزیولوژیک بررسی مکانیزهای فیزیولوژیکی، تکاملی و رشدی رفتار و تجربه است. بخش عمده روانشناسی 
فیزیولوژیک بر بررسی عملکرد مغز اختصاص یافته است. 

توجهات زیستی رفتار در چهار طبقه جای می گیرند:
فیزیولوژیکی: رفتار را به فعالیت  مغز و اندام های دیگر ربط می دهد.. 1

پدید آیی فردی: شکل گیری یک ساختار یا رفتار را شرح می دهد.. 2

تکاملی: تاریخچه تکامل یک رفتار یا ساختار را بازسازی می کند.. 3

کارکردی: شرح می دهد چرا یک ساختار یا رفتار به صورتی که هست تکامل یافته.. 4

مغز و تجربه هوشیار: «
پژوهشگران با استفاده از روش اسکن مغزی معلوم کردند که محرک هوشیار مانند ناهوشیار مناطق یکسانی از مغز را 
فعال می کند ولی با شدت بیشتر. در ضمن محرک هوشیار مناطق گسترده تری را فعال می کند، احتمااًل به این علت 

است که فعال سازی مناطق اولیه برانگیختگی را به مناطق دیگر می فرستد.
قسمت دوم= وراثت شناسی رفتار:

مندل نشان داد که وراثت از طریق ژن ها روی می دهد. واحدهای وراثت که هویت ساختاری خود را از یک نسل به 
نسل بعدی حفظ می کنند. به عنوان یک قاعده ژن ها به صورت جفتی هستند زیرا در طول کروموزوم ها ردیف می شوند 

که آنها نیز به صورت جفتی هستند.

فصل اول
رابطه ذهن و مغز
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ژن هایی که روی کروموزوم های جفتی قرار دارند به ژن های مرتبط با جنسیت معروف هستند تمام کروموزوم های دیگر 
کروموزوم های غیرجنسی هستند و ژن های آنها به ژن های غیرجنسی معروف هستند.

هر رفتاری به وراثت و محیط نیاز دارد.
تغییر محیطی: «

حتی صفتی را که تأثیر ارثی نیرومندی داشته است را می توان با مداخله های محیطی تغییر داد. به عنوان مثال با اینکه 
PKUنشان دهنده این است که توارث پذیری به معنای تغییر ناپذیری نیست.

ژن ها با تغییر دادن مواد شیمیایی مغز به طور مستقیم و با تأثیر گذاشتن بر جنبه های دیگر بدن به طور غیر مستقیم 
بر رفتار تأثیر می گذارند.



فصل دوم
خواب و بیداری

آشناترین ریتم شبانه روزی درون زاد ما، خواب و بیداری را کنترل می کند. با این حال ریتم شبانه روزی از فردی به فرد 
دیگر تفاوت دارد. برخی افراد )سحرخیزها( زود بیدار می شوند و فورًا کار خود را شروع می کنند. افراد شب زنده دار به 

صورت واقعی و مجازی به تدریج سر حال می آیند. آنها در اواخر بعد از ظهر یا شب به اوج می رسند.
یکی از عوامل تعیین کننده ریتم شبانه روزی سن است.

مکانیزم های ساعت زیستی: «
کورت ریشتر مفهوم ساعت زیستی را معرفی کرد و اعالم داشت که این ساعت زیستی نسبت به اغلب شکل های 

اختالل فاقد حساسیت است.
هسته فوق چلیپایی )SCN( بخشی از هیپوتاالموس است که ریتم های شبانه روزی بدن را برای خواب و دما ایجاد 

می کند.
SCN کنترل اصلی ریتم های شبانه روزی خواب و دما را تأمین می کند بعد از وارد شدن آسیب به SCN ریتم های بدن 

ثبات کمتری دارند و دیگر با الگوهای روشنایی و تاریکی محیط هماهنگ نیستند.
SCN با کنترل کردن سطح فعالیت در مناطق مغزی دیگر، از جمله غده صنوبری، و غده درون ریزی که درست پشت 
تاالموس قرار دارد خواب و بیداری را تنظیم می کند. غده صنوبری مالتونین هورمونی که خواب آلودگی را افزایش 

می دهد، ترشح می کند. غده صنوبری انسان مالتونین را عمدتًا هنگام شب ترشح می کند و ما را خواب آلوده می کند.
مالتونین، هم چنین از طریق تأثیری که برگیرنده هایی در SCN می گذارد، ساعت زیستی را تنظیم می کند. 

مالتونین نوعی آنتی اکسیدانت است، بنابراین برای سالمتی مفید است. اما مصرف بلندمدت مالتونین توانایی تولید 
مثل حیوانات را مختل می کند و اگر هنگام حاملگی مصرف شود به رشد جنین آسیب می رساند.
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اگر چه ریتم های شبانه روزی در غیاب نور ادامه می یابند ولی نور برای تنظیم مجدد گاه و بی گاه آنها اهمیت دارد.
پرواز زدگی: «

اختالل در ریتم های شبانه روزی به علت رد شدن از مناطق زمانی به پرواز زدگی معروف است. استرس سطح هورمون 
فوق کلیوی را در خون باال می برد و تحقیقات متعددی ثابت کرده اند که باال بودن کورتیزول به مدت طوالنی می تواند 

به از دست دادن نورون ها در هیپوکامپ منجر شود که منطقه مهمی برای حافظه است.
چگونه نور SCN را تنظیم می کند:

SCN درست باالی چلیپای بینایی قرار دارد شاخه کوچکی از عصب بینایی که به مسیر شبکیه هیپوتاالموس معروف 
کسون های این مسیر تنظیم های SCN را تغییر می دهند. است، مستقیمًا از شبکیه تا SCN امتداد دارد. آ

مسیر شبکیه هیپوتاالموس به SCN از مجموعه خاص سلول های عقده ای شبکیه نشأت می گیرند که رنگدانه های 
بینایی خاص خودشان به نام مالنوپسین را دارند که با رنگدانه های بینایی که در میله ها و مخروط ها یافت می شوند 
متفاوت هستند. این سلول های عقده ای خاص مستقیمًا به نور پاسخ می دهند. آنها به مقدار کلی نور نه به تغییرات 

فوری در نور پاسخ می دهند. 
قسمت دوم : مراحل خواب و مکانیزم های مغز: «

مراحل خواب: مرحله 1 خواب: امواج نامنظم ناهموار و کم ولتاژ بر EEG حاکم هستند فعالیت کلی مغز هنوز نسبتًا 
باال است ولی رو به کاهش می رود.

بارزترین ویژگی مرحله 2: دوک های خواب و مجموعه K هستند.
در مراحل بعدی خواب ضربان قلب آهنگ تنفس و فعالیت مغز کاهش می یابند و امواج آهسته با دامنه بزرگ شایع تر 

می شود.
مراحل 3 و 4 با هم خواب آهسته موج را تشکیل می دهند.

» :REM خواب تناقض آمیز یا
در مدت خواب تناقض آمیز یا خواب REM، EEG  امواج سریع، نامنظم با ولتاژ پایین را نشان می دهد که بیانگر 
افزایش فعالیت نورونی است. خواب REM از این نظر سبک است با این حال عضالت وضعی بدن مانند عضالتی 
که گردن را نگه می دارند در مدت خواب REM شل تر از مراحل دیگر هستند خواب REM از این نظر عمیق است.

خواب REM و رویاها معمواًل هم پوش هستند ولی یکی نیستند.
لوکوس سرولیوس )به معنی آبی تیره( ساختار کوچکی در پل، در اغلب موارد نافعال است ولی در پاسخ به رویدادهای 

معنی دار تکانه هایی را صادر می کند.
کسون های لوکوس سرولیوس نوراپی نفرین را به طور گسترده ای در سرتاسر قشر مخ آزاد می کنند. تحریک لوکوس  آ
سرولیوس ذخیره خاطرات جدید را تقویت و نیرومند می کند و بیداری را افزایش می دهد. هیپوتاالموس چندین گذرگاه 
کسون های انتقال دهنده عصبی هیستامین را آزاد می کنند که  دارد که برانگیختگی تأثیر می گذراند. یک رشته از آ

تأثیرات تحریکی گسترده ای در سرتاسر مغز ایجاد کرده و بیداری و هوشیاری را افزایش می دهد.
گذرگاه دیگری از هیپوتاالموس، عمدتًا از هسته جانبی هیپوتاالموس، انتقال دهنده عصبی پپتیدی به نام اورکسین 
کسون هایی که اورکسین را آزاد می کنند تا پیش مغز و ساقه مغز امتداد می یابد و در  یا هیپوکرتین را آزاد می کند. آ
آنجا سلول های آزادکننده استیل کولین را تحریک می کند و بدین ترتیب بیداری و برانگیختگی را افزایش می دهند. 

اورکسین برای بیدار شدن ضروری نیست ولی برای بیدار ماندن ضرورت دارد.
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بازداشتی اصلی مغز است. ر انتقال دهنده  آزاد می کنند که  را   GABA پایه  ناحیه پیش مغز  از  کسون های دیگری  آ

GABA برای خواب ضروری است یعنی بدون تأمین بازداری توسط GABA خواب روی نخواهد داد.
خوابیدن «

خواب به کاهش برانگیختگی عمدتًا بوسیله آدنوزین نیاز دارد. آدنوزین در بیشتر قسمت های مغز تأثیر ناچیزی دارد 
ولی از سلول های پیش مغز پایه که مسؤل برانگیختگی هستند جلوگیری می نماید.

پروستاگالندین ها: مواد شیمیایی دیگری هستند که از جمله وظایف آنها این است که موجب خواب می شوند.
در طول خواب REM فعالیت درپل و سیستم لیمبیک )که برای پاسخ های هیجانی مهم است( افزایش می یابد. 
فعالیت در قشر بینایی اولیه قشر حرکتی و قشر پیش پیشانی جانبی پشتی کاهش یافت ولی در قسمت هایی از قشر 

آهیانه ای و گیجگاهی افزایش یافت.
خواب REM با الگوی برجسته پتانسیل های برقی با دامنه بلند به نام امواج PGO ارتباط دارد.

 خواب REM بر رابطه بین انتقال دهنده های عصبی سروتونین و استیل کولین بستگی دارد.
استیل کولین برای بیداری و خواب REM دو حالتی که قسمت عمده مغز را فعال می کند اهمیت دارد. اما سروتونین 

خواب REM را قطع کرده یا کوتاه می کند.
فوران فعالیت در لوکوس سرولیوس مانع از خواب REM می شود.

اختالل های خواب: «
1- یکی از علت های بی خوابی وقفه تنفسی در خواب است یعنی ناتوانی در نفس کشیدن در حال خواب. برخی افراد 
تمام بیداری های هنگام شب را به یاد نمی آورند ولی مطمئنًا متوجه پیامدهای آن می شوند. خواب آلودگی در طول روز، 
ضعف در توجه، افسردگی و گاهی مشکالت قلبی به نظر می رسد در چند منطقه مغز افراد مبتال به وقفه تنفسی در 

خواب نورون ها از بین رفته است.
علل وقفه تنفسی:  وراثت، هورمون ها، تباهی مکانیزم های مغزی در دوران پیری که تنفس را کنترل می کند و علت دیگر چاقی.

حلمه خواب: که با دورهای مکرر خواب آلودگی در طول روز مشخص می شود.

1- حلامت تدریجی یا ناگهانی خواب آلودگی در طول روز

2- خشک زدگی )کاتالپسی(: حلمه ضعف عضالنی در حالی که فرد بیدار می ماند. معمواًل هیجانات شدید مانند خشم 

یا برانگیختگی شدید موجب خشک زدگی می شود.
3- فلج خواب: ناتوانی در حرکت کردن در حال به خواب رفتن یا بیدار شدن

4- توهامت پیش از خواب: تجربیات شبه رویا که فرد به سختی می تواند آنها را از واقعیت متمایز کند و اغلب هنگام 

شروع خواب روی می دهند.
علت حمله خواب با انتقال  دهنده عصبی اورکسین ارتباط دارد. افراد مبتال به این اختالل فاقد سلول های هیپوتاالموس 
هستند که اورکسین را تولید و آزاد می کنند. در نتیجه افرادی که فاقد اورکسین هستند نمی توانند در طول روز بیدار 

بمانند آنها دورهای خواب آلودگی کوتاه و مکرر دارند.
اختالل حرکت دست و پای ادواری: «

عامل دیگری که گاهی با بی خوابی ارتباط دارد اختالل حرکت دست و پای ادواری است. مشخصه این اختالل حرکت 
غیر ارادی پاها و گاهی دست هاست.
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اختالل رفتار REM: افراد مبتال به اختالل رفتار REM در طول دوره های خواب REM شدیدًا می چرخند و ظاهرًا 

رویاهای خود را به نمایش می گذارند.
REM عمدتًا در افراد مسن روی می دهد. مخصوصًا در مردان مسن مبتال به بیماری مغزی مانند  اختالل رفتار 

بیماری  پارکینسون.
وحشت شبانه: تجربیات اضطراب شدید هستند که فرد با جیغ کشیدن در حالتی از وحشت بیدار می شود. وحشت های 

شبانه هنگام خواب REM روی می دهد و در کودکان بیشتر از بزرگساالن شایع است.
خواب گفتاری : شایع و بی ضرر است. خواب گفتاری هنگام خواب REM و NREM روی می دهد.خوابگردی: در 

بین خانواده ها جریان دارد و عمدتًا در کودکان 2 تا 5 ساله روی می دهد و در مرحله 3 یا 4 خواب آن هم در اوایل شب 
شایع تر است. )خوابگردی هنگام خواب REM روی نمی دهد زیرا عضالت بزرگ کامال شل هستند.(

قسمت سوم: «
وظایف خواب:

ما هنگام خواب به عضالتمان استراحت می دهیم.. 1
سوخت و ساز را کاهش می دهیم.. 2
پروتئین ها را در مغز بازسازی می کنیم.. 3
سیناپس ها را سازمان دهی مجدد کرده و خاطرات را مستحکم می کنیم.. 4

خواب حافظه را تقویت می کند. خواب هم چنین به افراد کمک می کند حافظه خود را از نو تجزیه و تحلیل کنند.
اطفال خواب REM  و در مجموع خواب بیشتری از بزرگساالن دارند.

نتایج حاکی از آن است که ما به خواب REM نیاز داریم ولی نمی گوید چرا یک فرضیه این است که REM برای 
ذخیره حافظه اهمیت دارد.

محروم کردن از خواب در اوایل شب )عمدتًا خواب N-REM( یادگیری کالمی مانند حفظ کردن واژگان را مختل 
می کند در حالیکه محروم کردن افراد از خواب در طول نیمه دوم شب )که REM بیشتر است( تحکیم مهارت های 

حرکتی آموخته شده را مختل می کند.
دیدگاه های زیستی درباره خواب دیدن:

1- فرضیه فعال سازی ترکیب: طبق این فرضیه: رویاها با فعالیت خودانگیخته ادواری درپل شروع می شوند امواج 

PGO تا اندازه ای چند قسمت از قشر مخ ولی نه همه قسمت های آن را فعال می کند. قشر مخ این درون  داده های 
در هم ریخته را با هر فعالیت دیگری که در حال وقوع است ترکیب می کند و منتهای تالش خود را به خرج می دهد 

تا داستانی را تلفیق کند که به تمام این اطالعات معنی بدهد.
رویا بیانگر تالش مغز برای معنی دادن به اطالعاتی است که قباَل تحریف شده اند. اختالف نظری که درباره این 
نظریه وجود دارد به نقش پل مربوط می شود. بیمارانی که از ناحیه پل آسیب دیده اند، با اینکه دیگر حرکات چشم و 

ویژگی های دیگر خواب REM را نشان نمی دهند باز هم می گویند خواب می بینند.
فرضیه بالینی کالبد شناختی: «

فرضیه بالینی کالبد شناختی بر پل. امواج PGO یا حتی خواب REM  کمتر تأثیر می کند. این فرضیه رویاها را درست 
مانند تفکر در نظر می گیرند با این تفاوت که این نوع تفکر تحت شرایط غیر عادی صورت می گیرد. رویاها تا اندازه ای 
از محرک های بیرونی ناشی می شوند ولی عمدتًا از انگیزش ها، خاطرات و برانگیختگی خود مغز سرچشمه می گیرند.



فصل سوم
تنظیم درونی

نقطه تثبیت: ارزش واحدی که بدن تالش می کند آن را نگه دارد.

فرآیندهایی که فاصله گیری از نقطه تثبیت را کاهش می دهند بازخورد منفی نامیده می شوند.
تغییر حیاتی: روش انطباقی که به موجب آن بدن در پاسخ به تغییرات در زندگی اش یا تغییرات در محیط، نقطه تثبیت 

خود را تغییر می دهد.
مکانیزم های مغز: «

تمام تغییرات فیزیولوژیکی که از دمای بدن محافظت می کنند عمدتًا به مناطق خاصی نزدیک هیپوتاالموس در پایه 
مغز بستگی دارد. مهم ترین مناطق برای کنترل دمای هیپوتاالموس قدامی و منطقه پیش بینایی هستند. منطقه 

پیش بینایی درست جلوی هیپوتاالموس قرار دارد.
قسمت دوم: تشنگی: «

هیپوفیز خلفی هورمونی به نام وازوپرسین را آزاد می کند که با منقبض کردن رگ های خونی فشار خون را باال می برد. 
وازوپرسین به هورمون کاهنده ادرار معروف است. زیرا کلیه ها را قادر می سازد آب را دوباره از ادرار جذب کنند و بنابراین 

ادرار را غلیظ  تر می نماید.
تشنگی اسمزی: «

همه تشنگی ها مثل هم نیستند. خوردن غذاهای شور موجب تشنگی اسمزی می شود و از دست دادن آب، مثاًل از 
طریق خونریزی یا عرق کردن موجب تشنگی ناشی از کاهش حجم خون می شود. این دو نوع تشنگی رفتار متفاوتی 

را با انگیزه می کنند.
مناطق مهم برای تشخیص دادن فشار اسمزی و محتویات نمک خون OVLT و اندام زیرطاقی را شامل می شوند. 
گیرنده های OVLT، اندام های زیرطاقی، معده و جای دیگر اطالعات خود را بر چند قسمت هیپوتاالموس از جمله 
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هسته فوق بینایی و هسته فرابطنی منتقل می کنند که میزان آزادشدن وازوپرسین توسط هیپوفیز خلفی را کنترل 
می کند. گیرنده ها هم چنین اطالعات را به منطقه پیش بینایی جانبی و قسمت های اطراف هیپوتاالموس که نوشیدن 

را کنترل می کنند انتقال می دهند.
بدن شما به هورمون هایی که رگ های خونی را تنگ می کنند واکنش نشان خواهد داد. وازوپرسین یکی از این هورمون ها 
است. هورمون دیگر آنژیوتنسین II است. وقتی حجم خون کاهش می یابد، کلیه ها آنزیم رنین را آزاد می کنند که پروتئینی 
را از آنژیوتنسینوژن که پروتئین بزرگی در خون است برای تشکیل آنژیوتنسین I جدا می کند که آنزیم های دیگری آن 
را به آنژیوتنسین II تبدیل می کنند. آنژیوتنسین II همراه با گیرنده هایی که فشار خون را در سیاهرگ بزرگ تشخیص 
می دهند نیز به ایجاد تشنگی کمک می کند. این نوع تشنگی به تشنگی ناشی از کاهش حجم خون معروف است.
هنگامی که ذخایر سدیم بدن پایین هستند، غدد فوق کلیوی هورمون آلدوسترون را تولید می کنند که باعث می شود کلیه ها، غدد 
بزاقی و غدد عرق نمک را نگه دارند. آلدسترون و آنژیوتنسین II با هم ویژگی های نورون های موجود در هسته مجرای انفرادی 
را که بخشی از سیستم چشایی است تغییر می دهند. طوری که آنها به نمک تقریبًا به همان صورت قند واکنش نشان می دهند.

قسمت سوم: گرسنگی: «
واگ)عصب  عصب  می کند.  منتقل  مغز  به  احشایی  اعصاب  و  واگ  عصب  طریق  از  را  سیری  پیام های  معده 
جمجمه ای( اطالعات مربوط به کشیدگی جداره های معده را منتقل می کند و مبنای اصلی را برای سیری تأمین 

می نماید. عصب های احشایی اطالعات مربوط به محتویات مواد غذایی معده را منتقل می کنند.
غذاهای موجود در اثنی عشر چند پپتید را آزاد می کند که حجم غذا را به شیوه های مختلف کاهش می دهند. یکی 
از پپتیدها هورمون کوله سیستوکینین )cck( است که در جهت محدود کردن حجم غذا عمل می کند. دو هورمون 
وارد  تا  قادر می سازد  را  گلوکز  انسولین  تنظیم می کنند.  را  گلوکز  گلوکاگون ها، جریان  و  انسولین  یعنی  لوزالمعدی، 

سلول ها شود. البته به استثنای سلول های مغز، که گلوکز می تواند در آنجا بدون انسولین وارد شود. 
مدتی بعد از غذاخوردن، سطح گلوکز خون پایین می آید. سطح انسولین افت می کند، گلوکز آهسته تر وارد سلول ها 

می شود و گرسنگی افزایش می یابد.
گلوکاگون کبد را برای تبدیل کردن مقداری از گلیکوژن ذخیره شده آن به گلوکز به منظور تکمیل کردن مقدار پایین 

آن در خون تحریک می کند. 
لپتین: سلول  های چربی بدن لپتین را تولید می کند. هرچه تعداد سلول های چربی بیشتر باشد لپتین بیشتر است. 

لپتین درباره ذخایر چربی بدن به مغز عالمت می دهد.
سطح پایین لپتین گرسنگی را افزایش می دهد ولی سطح باالی آن لزومًا گرسنگی را حداقل در همه افراد کاهش 
نمی دهد. تعداد بسیار بسیار محدودی از افراد به خاطر ناتوانی ژنتیکی در تولید کردن لپتین چاق می شوند. لپتین به 

آنها کمک می کند اشتهای خود را کاهش دهند و وزن خود را پایین بیاورند.
مکانیزم های مغز: «

هسته کمانی هیپوتاالموس یک مجموعه نورون دارد که نسبت به عالیم گرسنگی حساسند و مجموعه دومی که 
نسبت به عالیم سیری حساس هستند.

هسته فرابطنی هیپوتاالموس جانبی )PVN( برای سیری مهم است.
کسون های ناشی از سلول های هسته کمانی حساس نسبت به سیری، به هسته فرابطنی پیام تحریکی می دهند که  آ
انتقال  دهنده هورمون تحریک کننده مالنوسیت a3را که نوعی ماده شیمیایی به نام مالنوکورتین است آزاد کند. افرادی 
که در گیرنده های مالنوکورتین نارسایی هایی دارند نمی توانند به عالیم سیری پاسخ دهند و در نتیجه پرخوری می کنند.
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انتقال دهنده های بازداشتی در اینجا ترکیبی از GABA و دو انتقال دهنده دیگر هستند که عمدتًا در مدار تغذیه هدف ر

گوتی )AgRP( فعالیت این انتقال دهنده ها از اعمال سیری هسته فرابطنی  می شوند: نوروپپتید y و پپتید مرتبط با آ
ممانعت کرده و در برخی موارد موجب پرخوری افراطی می شوند. اورکسین فعالیت و شروع وعده های غذا را تحریک 

می کند با این حال نقش آن در تغذیه محدود است.
هیپوتاالموس جانبی: «

کسون هایی که از هیپوتاالموس جانبی به سمت هسته مجرای انفرادی، قسمتی از گذرگاه چشایی می روند،    آ
احساس چشایی و پاسخ بزاقی بر مزه ها را تغییر می دهند.

  هیپوتاالموس جانبی ترشح هورمون های غده هیپوفیز را که ترشح انسولین را افزایش می دهد بیشتر می کند.
کسون هایی را به نخاع شوکی می فرستد و پاسخ های خودمختار مانند ترشحات گوارشی    هیپوتاالموس جانبی آ

را کنترل می کند.
وارد شدن آسیب جدی بر هیپوتاالموس شکمی میان به پرخوری و افزایش وزن منجر می شود.

ولی آسیب محدود هیپوتاالموس شکمی میانی خوردن یا اضافه وزن را پیوسته افزایش نمی دهد. برای اینکه ضایعه 
کسون های مجاور، مخصوصًا به دسته  تأثیر زیاد بگذارد، باید به خارج از هسته شکمی میانی گسترش یافته و به آ

نورآدرنرژیک شکمی تجاوز کند.
اختالل های خوردن: «

وراثت و وزن بدن:

احتمااًل متوجه شده اید که اغلب والدین الغر فرزندان الغر و اغلب والدین چاق فرزندان چاق دارند. در برخی موارد، 
چاقی را می توان بر تأثیرات یک ژن واجد مربوط دانست. رایج ترین این موارد، ژن جهش یافته برای گیرنده  مالنوکورتین 
است که یکی از پپتیدهای مسئول گرسنگی می باشد. افرادی که در این ژن جهش داشته اند پرخوری می کنند و از 

کودکی به بعد چاق می شوند.
نشانگان پرادرـ ویلی: نوعی اختالل ژنتیکی است که با عقب ماندگی ذهنی قامت کوتاه و چاقی مشخص می شود. 

سطح گرلین خون افراد مبتال به این نشانگان چهار یا پنج برابر باالتر از اندازه معمولی است. حتمًا به یاد می آورید که 
گرلین نوعی پپتید مرتبط با محرومیت از غذا است. خوردن باعث کاهش گرلین می شود و اغلب افراد چاق گرلین پایین 
دارند. این واقعیت که افراد مبتال به نشانگان پرادرـ ویلی پرخوری کرده و با این حال سطح باالی گرلین را تولید می کنند 

حاکی است که مشکل آنها ناتوانی در متوقف کردن آزاد شدن گرلین ارتباط دارد.
دارویی به نام سیبوترامین )مریدیا( که از جذب مجدد سروتین و نوراپی نفرین جلوگیری می کند حجم غذا و پرخوری را 

کاهش می دهد. داروی دیگری به نام اورسیتات )زنیکال( به روده ها اجازه نمی دهد چربی ها را جذب کنند.
بی اشتهایی عصبی: افراد مبتال به بی اشتهایی عصبی مایل نیستند به اندازه ای که نیاز دارند بخورند، بنابراین شدیدًا 

الغر می شوند و در برخی موارد می میرند.
پرخوری عصبی: اختاللی است که به موجب آن افراد )بار دیگر عمدتًا زنان( بین رژیم گرفتن افراطی و پرخوری شدید 

نوسان دارند. افراد مبتال به پرخوری عصبی به طور میانگین به کاهش آزاد شدن CCK  و افزایش آزاد شدن گرلین و 
نوسانات چند هورمون و انتقال دهنده عصبی دیگر مرتبط با تغذیه دچار هستند.

اعمال نباتی )گرسنگی، تشنگی، تنظیم دما و خواب(
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1- اگر قسمت بطنی - میانی هیپوتاالموس )VMH( انسان را تحریک کنیم، کدامیک از عوارض زیر 
بارز می شود؟ 

4( پرخوری 3( چاقی  2( پیکا  1( بی اشتهایی روانی 
2- بر اثر تحقیقات انجام شده کاهش تمام موارد زیر با افسردگی همراه می شود بجز: 

4( کورتیزول 3( قند خون ناشتا  2( مالتونین  1( استروژن 
3- براساس تجزیه و تحلیل نمودارهای امواج مغزی در طی مراحل مختلف خواب کدام مورد زیر صحیح 

است؟ 
1( مراحل 3 و 4 خواب بدون حرکات سریع چشم )NREM( نقش مهمتری در رفع خستگی و تجدید قوا دارد.

2( خواب همراه حرکات سریع چشم REM نقش مهمتری در رفع خستگی و تجدید قوا دارد.
3( خواب شبانه نقش مهمتری در رفع خستگی و تجدید قوا دارد.

4( مراحل مختلف خواب به یک اندازه در رفع خستگی و تجدید قوا اهمیت دارند.
4- برای درمان چاقی کدام روش صحیح تر است؟ 

2( روان درمانی 1( دارو درمانی  
4( دارو درمانی توام با رژیم مناسب غذایی 3( دارو درمانی توام با روان درمانی 

5- کدام بخش از ساختار عصبی در تنظیم چرخه خواب و بیداری نقش دارد؟ 
4( هیپوتاالموس 3(دستگاه شبکه ای  2( پیاز مو  1( بصل النخاع 

6- موج آلفا در کدام مرحله تشکیل می شود؟
REM )4 3(دوم خواب  2( اول خواب  1( آرمیدگی 

7- نشانگان کم کاری یا تخریب هیپوتاالموس شکمی - میانی )VMH(، سبب چه رفتارهایی می شود؟ 
2( سیری ناپذیری 1( فقدان احساس گرسنگی  

4( افزایش برانگیختگی جنسی 3( کاهش افراطی وزن  
8- کاهش کدام یک از عوامل زیر باعث تحریک سلول های هیپوتاالموس جانبی LH می گردد؟ 

4( منگنز 3( چربی  2( گلوکز  1( سدیم 
9- در کدام یک از مراحل زیر، میزان خواب دیدن بیشتر است؟ 

2( خواب خیلی عمیق 1( بیست دقیقه اول  
4( خواب همراه با حرکت عضالنی بدن 3( خواب همراه با حرکات سریع چشم 

10- تاثیر اصلی هورمون گلوکاگون “Glucagon” عبارت است از: 
2( افزایش قند خون 1( افزایش سوخت و ساز  

4( افزایش رشد سلول ها 3( افزایش دفع سدیم و پتاسیم 
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11- امواج مغزی بتا در کدام یک از حاالت زیر مشاهده می شوند؟ ر

4( بیهوشی 3( بیداری - آرامش  2( خواب عمیق  1( اضطراب 
12- رویاها )خواب دیدن( معموال در کدام مرحله خواب اتفاق می افتد؟ 

 Stage IV)4  Stage I )3  REM )2  NREM )1
13- کدام انتقال دهنده عصبی در رابطه با خواب نقش دارد؟ 

4( استیل کولین 3( سروتونین  2( گابا  1( دوپامین 
14- نگهداری درجه حرارت بدن در حد طبیعی توسط کدام بخش مغز تنظیم می شود؟ 

4( مخچه 3( بصل النخاع  2( هیپوتاالموس  1( کورتکس مغز 
15- آسیب به کدام یک از نواحی مغزی زیر موجب فقدان کامل احساس گرسنگی می شود؟ 

2( هیپوتاالموس شکمی- میانی 1( هیپوفیز  
4(هیپوتاالموس جانبی 3( ساقه مغز  
16- کدام یک از هورمون های زیر در تنظیم آب بدن، نقش اساسی دارد؟ 

 GH)4  ADH )3  FSH )2  LH )1
17- از کجا حساس ترین پیام حاکی از وجود مواد غذایی در بدن به مغز می رسد؟ 

4( لوزالمعده 3( عصب واگ  2( کبد  1( معده 
18- در پرواززدگی عبور کردن از چه مناطقی زمان سازگار شدن را سخت تر می کند؟

2( رفتن به سمت جنوب 1( رفتن به سمت غرب  
4( رفتن به سمت مشرق 3( رفتن به سمت شمال  

19- کدام یک از انتقال دهنده های عصبی زیر خواب آلودگی را افزایش می دهد؟ 
4( اورکسین 3( مالتوکورتین  2( مالتونین  1( کورتیزول 

20- کدام یک از عوامل زیر نقش مهمی در احساس گرسنگی و سیری دارد؟ 
VMH )4  ADH )3  TSH )2  GH)1

21- معموال بیدار کردن شخص در کدام یک از مراحل خواب دشوارتر است؟ 
2( مراحل دوم و چهارم 1( مراحل اول و سوم  
4( مراحل اول و چهارم 3( مراحل سوم و چهارم  

22- پیام گرسنگی ساقه مغز برای اینکه به شکل تجربه هشیار گرسنگی درآید باید در کدام قسمت 
مغز پردازش شود؟ 

2( مغز پیشین 1( مغز میانی  
4( ناحیه پاریتال 3( ناحیه بصری  

23- محروم کردن افراد از خواب در طول نیمه دوم شب )که REM بیشتر است( تحکیم کدام مهارت 
آموخته شده را مختل می سازد؟ 

2( حرکتی 1( کالمی  
4( مکانی 3( قضایی  
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24- مهمترین مناطق مغزی کنترل دما کدامند؟
2( هیپوتاالموس خلفی 1( هیپوتاالموس قدامی و مناطق پیش بینایی 

4( لوکوس سرولئوس 3( تاالموس قدامی  
25- کدامیک از موارد زیر جزء تأثیرات رفتاری نوراپی نفرین می باشد؟

2( افزایش برانگیختگی مغزی     1( مهار قشر مخ  
4( بیداری را کاهش می دهد 3( خواب REM را متوقف می کند 

26- کدام یک از موارد زیر موجب پرخوری و افزایش وزن در ارگانیسم می شود؟ 
1( آسیب جدی به هیپوتاالموس جانبی

2( آسیب به منطقه پیش بینایی جانبی هیپوتاالموس
3( آسیب به منطقه پیش بینایی هیپوتاالموس

4( آسیب جدی به هیپوتاالموس شکمی - میانی
27- »اگر کلسیم در غذای شما کم باشد و غلظت آن در خون به پایین تر از 0/16 میلی گرم در لیتر 
کاهش یابد، منابع ذخیره سازی در استخوان های شما کلسیم اضافی را به داخل خون آزاد می کنند، 
اگر سطح کلسیم در خون از 0/16 میلی گرم در لیتر باالتر رود، بخشی از کلسیم اضافی در استخوان ها 

ذخیره شده و بخشی دفع می شوند.« این فرآیند چه نامیده می شود؟ 
4( تغییر حیاتی 3( بازخورد منفی  2( نقطه تثبیت  1( تعادل حیاتی 

28- در مدت خواب REM فعالیت مناطق مغز به چه صورت است؟ 
2( افزایش فعالیت در قشر پیشانی جانبی - پشتی 1( افزایش فعالیت سیستم لیمبیک 

4( افزایش فعالیت در قشر بینایی اولیه 3( کاهش فعالیت در قشر آهیانه ای و گیجگاهی  
29- دیدگاه فرضیه بالینی - کالبد شناختی در رویاها بر چه چیزی تاکید دارد؟ 

1( رویا همانند تفکر است با این تفاوت که این نوع تفکر تحت شرایط غیرعادی صورت می گیرد.
2( بر امواج )PGO( Pons - geniculate - occipital تاکید زیادی دارد.

3( بر خواب REM تاکید زیادی دارد.
4( رویا به خاطرات اخیر و هرگونه اطالعاتی که مغز از حواس دریافت می کند کمتر وابسته است.

30- اصطالح “Zeitgeber” در روانشناسی فیزیولوژیک، برای کدام یک از موارد زیر به کار می رود؟ 
2( تعیین کننده زمان 1( تعیین کننده پاسخ به درمان 

4( تشخص دهنده کیفیت رشد 3( تشخیص دهنده نوع بیماری 
31- کنترل اصلی ریتم های شبانه روزی خواب و دما بر عهده کدامیک از موارد زیر است؟ 

2( مالتونین 1( غده صنوبری  
4( مسیر شبکیه - هیپوتاالموس 3( هسته فوق چلیپایی  

32- هنگام خونریزی شدید و ناگهانی یا دفع زیاد مایعات بدن، کدام هورمون برای جلوگیری از دفع 
بیشتر آب بدن، از غده هیپوفیز ترشح می شود؟ 

 FSH)4  ACTH )3  ADH )2  LH )1
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پاسننامه سؤاالت پایان فصل

سطح سوال: دشوار 1- گزینه 4. 
کاالت؛ فصل سوم؛ قسمت سوم؛ مکانیزم های مغزی

دانشمندان علوم اعصاب از دهه 1940 می دانستند که آسیب وارده به هسته های بطنی- میانی هیپوتاالموس 
منجر به افزایش وزن و رفتار پرخوری می شود. بنابراین فعالیت این بخش به نوعی در احساس سیری 
نقش دارد. اگر منظور از تحریک فعال شدن باشد گزینه 1 صحیح است. )پاسخ سازمان سنجش پزشکی 

گزینه 4 است(. 
سطح سوال: دشوار 2- گزینه 2 

کاالت؛ فصل دوم؛ مالتونین
مالتونین هورمونی است که از غده پینه آل ترشح می شود از مولکول سروتونین مشتق شده و تغییرات 
حاصل از تماس با دوره های روشنایی را کنترل می کند.در ساعت میانی شب بر شدت ترشح آن افزوده 
شده و خواب عمیق تولید می کند. یکی از مشکالت افراد افسرده مشکل خواب است که شامل کاهش 
عمق خواب یا کاهش خواب با موج آهسته و کاهش نهفتگی REM و... است. مالتونین کمک می کند عمق 

خواب افزایش یافته و فرد از خواب احساس آرامش کافی بدست آورد. 
سطح سوال: متوسط 3- گزینه 1. 

هیلگارد؛ فصل ششم؛ مراحل خواب
مرحله 3 و 4 خواب مراحل با موج آهسته نیز گفته می شوند که عمیقترین مراحل خواب هستند و در آنها 
 REM مغز در آرمیده ترین حالت است. مراحل خواب عمیق در نخستین بخش شب، و بیشترین دوره
)خواب با حرکت سریع چشم( در بخش بعدی شب رخ می دهد. الگوی کلی این است که مراحل عمیقتر 

در نیمه دوم شب زمانی که خواب REM مسلط تر است ناپدید می شوند. 
سطح سوال: متوسط 4- گزینه3 

هیلگارد؛ فصل10؛چاقی
میزان  است  بدنشان  مناسب  وزن  از  بیش  بیشتر  و  درصد  افراد30  وزن  که  است  معنا  این  به  چاقی 
شیوع چاقی درگروههای مختلف جامعه فرق می کند و میزان آن درهر دو جنس تقریبا یکسان است. 
درکشورهای توسعه یافته چاقی درافراد کم درآمد باالتر است واین حالت در کشورهای درحال توسعه 
با  برعکس است. کاربرد توامان روان درمانی و دارو درمانی بهترین درمان چاقی است. در درمان چاقی 
اصالح رفتار احساس کارآمدی افراد باال می رود. اما در دارو درمانی نقطه ی تنظیم را موقتاً پایین می آورد 

که این باعث می شود افراد دوباره چاق شوند. 
سطح سوال: متوسط 5- گزینه 3. 

کاالت؛ فصل دوم؛ ساختارهای برانگیختگی و توجه مغز
برشی در طول مغز میانی با صدمه زدن به ساخت شبکه ای، ساختاری که از بصل النخاع تا پیش مغز ادامه 
دارد، برانگیختگی را کاهش می دهد. از تمام نورون های موجود در ساخت شبکه ای برخی نورون هایی 
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دارند که به سمت باال به طرف مغز می روند و برخی دیگر آکسون هایی دارند که به سمت پایین به نخاع 
شوکی می روند. اصطالح شبکه ای اتصاالت گسترده بین نورون ها را در این سیستم توصیف می کند. یک 

قسمت از ساخت شبکه ای که در برانگیختگی مغزی مشارکت دارد. به پونتومزنسفالون معروف است . 
سطح سوال: متوسط 6- گزینه 1. 

هیلگارد؛ فصل ششم؛ مراحل خواب
زمانی که فرد آرمیده است و چشمان او بسته است موج آلفا نمایان می شود. موج آلفا از نظر دامنه امواج 
بین بتا )زمان بیداری و فعالیت( و ثتا )زمان خواب عمیق( قرار دارد. امواج آلفا بین 8 تا 12 هرتز است. 
مرحله 1 اصوالً مرحلۀ انتقال از بیداری به مراحل عمیقتر خواب است. مرحله دوم مرحلۀ ظهور دوکهای 
خواب کوتاه مدت با طول موج 12 تا 16 هرتز، همراه با مجموعه های K )اُفت و خیز های تند در الگوی 

امواج مغزی( است. خواب REM یا خواب با حرکت سریع چشم در مرحلۀ پنجم است . 
سطح سوال: متوسط 7- گزینه 2. 

کاالت؛ فصل سوم؛ قسمت سوم؛ مکانیزمهای مغزی
میانی  هسته شکمی-  یکی  دارند.  اساسی  اهمیت  خوردن  رفتار  کنترل  در  هیپوتاالموس  در  هسته  دو 
)ventromedial nucleus( و دیگری هسته جانبی )Lateral nucleus(. هسته شکمی- میانی در بوجود 
آمدن احساس سیری نقش دارد و تخریب آن اشتهای سیرناپذیری را در پی دارد برعکس آن هسته جانبی 

در احساس گرسنگی نقش داشته و تخریب آن احساس سیری در بردارد .
سطح سوال: ساده 8- گزینه 2. 

کاالت؛ فصل سوم؛ قسمت سوم؛ مکانیزمهای مغزی
پیام گرسنگی ساقۀ مغز برای اینکه به شکل تجربۀ هشیار گرسنگی درآید و شخص را به جستجوی غذا 
برانگیزد، باید در مغز پیشین پردازش شود. هیپوتاالموس یکی از نواحی اصلی پردازش گرسنگی است. 
تحریک دو بخش مختلف هیپوتاالموس، هر یک تأثیر کاماًل متفاوتی بر گرسنگی می گذارد: این دو بخش 
عبارتند از هیپوتاالموس جانبی و بخش کناری هیپوتاالموس( هیپوتاالموس بطنی ( فقدان کامل احساس 
گرسنگی می شود . گلوکز منبع انرژی تمام سلول های بدن است و کاهش آن در هیپوتاالموس جانبی 

)مرکز گرسنگی( موجب ایجاد حس گرسنگی می شود. 
سطح سوال : ساده 9-گزینه 3. 

هیلگارد؛فصل6؛مراحل خواب 
متمایزترین خصوصیت مرحله ی »خواب همراه با حرکت چشم )REM(« رویا بینی )خواب دیدن( است.

خواب دیدن در مرحله ی بدون حرکات سریع چشم )NREM( هم رخ میدهد ولی صریح وروشن وهدفدار 
است والبته به میزان بسیار کمتر از REMرخ میدهد.در مرحله 1، مغز امواج تتا تولید می کند که امواجی 
با دامنه بلند و خیلی کند هستند. این مرحله از خواب، تنها مدت زمانی کوتاهی در حدود ۵ تا 10 دقیقه 
طول می کشد.( دومین مرحله خواب تقریباً 20 دقیقه طول می کشد. مغز شروع به تولید امواج منظم و 
سریعی می کند که به نام دوک های خواب معروفند.امواج دلتا در خالل مرحله 3 خواب شروع به پدیدار 
شدن می کنند. مرحله 3، دوره گذار بین خواب سبک و خواب بسیار عمیق است.مرحله چهار عمیق ترین 
مرحله خواب را تشکیل می دهد. مرحله ای که بیدار شدن از آن دشوار است. تنها صدای بلند موجب بیداری 
فرد از این مرحله خواب می شود و وقتی هم که بیدار شد، گیج و منگ است. در این مرحله امواج دلتا کند 
می شوند، تعداد آن ها به نیم تا دو سیکل در ثانیه می رسد و در این لحظه است که بزرگترین دامنه را دارند. 


