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 چکیده
 تا آيا اما آيد، مي بوجود بدن در تخريبي ایتحريک ه پي در كه هاست انسان حسي كيفيت ترين مهم درد

 درد احساس كه افتد مي اتفاق یفرايند چه بدن در كوچک سوزن يک فرورفتن هنگام ايم انديشيده حال به
و چه مواد شيميايي  كند؟د را ايجاد ميدر حس يانفعال هاي و فعل نوع چه با عصبي سامانه ی كنيم؟مي

  در اين روند دخالت دارند؟
ن و اين سمينار ما در پي بررسي گوشه ی كوچكي از دنيای وسيع و پيچيده ی بيوشيمي درون بددر 

 ال و ادراك حس درد در بدن هستيم.های مؤثر در ايجاد، انتقسازوكارمعرفي بعضي از مواد و 
ترين ماده ی شيميايي كه در پي تخريب بافت قسمتي از بدن از سلول ها آزاد مي شود و باعث ايجاد  همم

  نام دارد. "برادی كنين "حس درد مي شود 
با ايجاد يک  .مي شوند شامل را  مكانيكي، حرارتي و شيمياييسه گونه ی  محرك های ايجاد حس درد

 ها آنی عصبي در آن قسمت ترشح مي شود كه به محرك مناسب در قسمتي از بدن، نوعي ناقل ها
 .كنند مي بازی را ها نورون بين رساني پيام نقش حقيقت درو گويندمي "ده های عصبينانتقال ده"

. تقسيم ميشوند "گازی "و  "پپتيدی " ، "كوچک مولكول"  به سه دسته اصلي انتقال دهنده های عصبي
كند و اين اتصال رنده ی مخصوص خود اتصال پيدا ميبه گي ،پس از رهايش انتقال دهنده ی عصبي

پيام های  هاد و متناسب با اين تغييرشوپس سينابسي يا تغيير در كانال های يوني مير سبب تغيي
از فضای بين  ی عصبيانتقال دهنده  ،عمل انتقال پيام مناسبي به مغز مخابره مي شود و پس از پايان

 ازی مي شود تا عمل انتقال پيام به طور طبيعي صورت گيرد.سينابسي به روش های مختلف پاكس
 


