
نــــامــه واژه  

acetylcholine                  استیل کولین
نوروترنسمیتر و میانجی تحریک عصبی عضالنی. )فصل4(

actin                                    استیل کولین
 مولوکولی که عنصر تولیدکننده نیروی مهمی در یک عضله

اسکلتی می باشد)فصل 2(.
action potential                             پتانسیل عمل
 یک الگوی مختصر و استاندارد از تغییرات در پتانسیل غشا
 می باشد که به عنوان یک عامل انتقال دهنده اطالعات در

بین بافت های تحریک پذیر عمل می کند.
action tremor                                    رعشه عمل
 لرزه و رعشه ای که به هنگام تالش یک فرد برای اجرای

یک حرکت ارادی ایجاد می شود)فصل 33(
afferent fiber                                       تار وابران 
 آکسونی که پیام ها را از ساختار جانبی به سمت مرکزی می
 فرستد معموالً یک فیبر حسی، یک شاخه جانبی از انتهای

نورون است. )فصل3(
agonist                                               آگونیست
نیاز اثر حرکتی مورد   عضله ای که فعالیتش منجر به یک 

می شود. )فصول8و11(
akinesia                                                 آکینزیا
حرکتی فقر  طریق  از  که  است  حرکتی  ناهنجاری   یک 

مشخص می شود )فصل32(.
all-or-none law                         قانون همه یا هیچ
 قانونی که به شرح ایجاد یک پاسخ استاندارد و درجه بندی
حد افزایش  باعث  که  می پردازد  تحریک  یک  به   نشده 

معینی از آستانه می شود)فصل2(.
α-motoneuron                               آلفاموتونورون
عضالنی فیبرهای  نیروی  ایجاد  باعث  که  نورونی   یک 

همکاری می شود )فصل 16(
coactivation                                        فعالسازی
 فعالیت همزمان نورون های حرکتی در طول فعالیت اردادی

عضله
articular receptors            گیرنده های مفصلی

گیرنده ها  .این  مفصلی  کپسول  اطراف  انتهای  گیرنده های 
نسبت به زاویه ی مفصلی )مخصوصا زوایای محدود به 

کپسول  کشش  و  مفصل(  حرکت  آناتومیکی  محدودیت 
مفصلی حساس هستند. )فصل 5(

ascending tracts              دسته تار عصبی صعودی
و جانبی  گیرنده های  از  را  اطالعات  که  عصبی  تار   دسته 
 از نخاع شوکی به سمت مغز می فرستد.)دسته تار عصبی
 تاالموسی –نخاعی :مغزی نخاعی شبکه ای –نخاعی-دهلیزی

نخاعی)فصل17(
Ashworth scale                           شاخص اشورث
 رایج ترین مقیاس کلینیکی مورد استفاده برای ارزیابی کمی
 انقباض عضالنی. این مقیاس درجه ای از مقاومت عضالنی
 نسبت به حرکات اعضای بی اثر و غیر فعال را منعکس می

کند. )فصل 31(
Aspergers syndrome          سندروم اسپرگر
هوش وسیله ی  به  که  بیولوژیکی  عصبی  ناهنجاری   یک 
شبکه رفتارهای  با  ترکیب  در  و  زبانی  پیشرفت  و   نرمال 
–اجتماعی ارتباطی  مهارت های  در  آشفتگی  و  اوتیسم   ی 

مشخص می شود)فصل 29(
assouative learning    یادگیری مشارکتی
ودر است  غیربیانی  حافظه های  نمونه های  زیر  از   یکی 

برقراری ارتباط بین دو محرک دخیل است. )فصل18(
ataxia                                             آتاکسی
 تجزیه حرکت به تعدادی بخش های متناوب. نا هماهنگی

حرکتی)فصل33(
آتاکسی تلنگیکتاسیا            ataxia telangiectasiaا
باشد ژنتیکی و مخطط کننده ی عصبی می  ناهنجاری   یک 
 که منجر به آتاکسی پیشرفته،نارساگویی چهره و نا هنجاری

عصب حرکتی چشم می شود . )فصل 33(
autism                                                    اوتیسم
 نا هنجاری مشخصی می باشد که به وسیله مقاومت در برابر
 تغییر،پریشانی و اضطراب بی دلیل،مشکل در تعامل عدم پاسخ
به کلمات و مشکل در بیان شفاهی ،مشخص می شود. )فصل29(
axon                                                      آکسون
 فیبر برون ده عصبی .معموال طویل ترین فیبری است که از

برآمدگی اکسون منشا می گیرد)فصل3(.
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axonhillock                               برآمدگی آکسون
 ناحیه ای که در آن آکسون از بدنه خارج می شود. این ناحیه
 به وسیله توانایی های افزایش یافته برای ایجاد پتانسیل های

عمل مشخص می شود. )فصل3(
amnesia                                  )آمنسیا-)فراموشی  

فقدان حافظه)فصل 18(
ampulla                               )آمپوال-)ضعف حافظه
 یک ناحیه ی متسع ازمجرای لنفاوی نیم دایره ای, جایی که
توسط ناحیه  این  گرفته اند  قرار  تعادلی  گیرنده   سلول های 

عصب امپوالری عصب دهی می شوند)فصل 21(
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS LOU 
GEH-rigs disease)
اسکلروسیز جانبی آمیوستروفیک 
 αبیماری که منجر به نابودی پیشرفته نورون های حرکتی 
 می شود و در نتیجه منجر به از دست رفتن عصب عضالنی

و کنترل ارادی عضالت می شود)فصل 13(.
angiography                                     آنژیوگرافی
وسیله به  خونی  رگ های  نمودارحالت های  روش   یک 
    در درون سیستم گردشx تزریق یک ماده ی کدر اشعه ی

خون)فصل 13(
ankle strategy                         استراتژی قوزک پا
انحراف یک  به  وضعیتی  عضالت  در  پاسخ ها  از   الگوی 
در را  شده  شناخته  حرکات  بیشترین  الگو  این   خارجی. 

مفصل قوزک نشان می دهد)فصل 21(.
antagonist                                       آنتاگونیست

عضله ای که فعالیتش به نظر می رسد که یک اثر حرکتی 
مورد نیاز را خنثی می کند)فصول8و11(

Anticipatory postural  adjustments  (APAS)
تعدیالت وضعیتی مورد انتظار 

 تغییراتی در عضالت وضعیتی که قبل از انحراف عضالنی
 خود ساخته دیده می شود .)به طور مثال:قبل از یک حرکت

سریع اختیاری( )فصل 21(
antidromic conduction        هدایت آنتی درومیک
 جریان انتقال یک پتانسل عمل در طول آکسون به سمت

سما)بدنه( )فصل5(
aphasia                              )آفازی-)زبان پرسشی
 یک ناهنجاری کالمی)عدم قدرت تکلم در نتیجه ضایعات

دماغی(. )فصل 34(
apraxia                            کنش پرسشی-آپراکسی

ناهنجاری مهارت های حرکتی ساده )فصل34(

Babinski  reflex                   رفلکس بابینسکی
 پاسخ عضالت پا به یک محرک المسه ای )منحصرکف پا(

)فصل 31(
Ballism  بالیسم
با از طریق حرکات غیر  قاعده ای که   ناهنجاری عقده های 
 ارادی نامنظم،سریع و با دامنه وسیع مشخص می شود و یک

صدمه در هسته تحت تاالموسی همراه است. )فصل32(
   Basal ganglia                         عقده های قاعده ای
این ساختارها نقش مغزکه  در   چندین ساختار جفت شده 
 مهمی را در ایجاد حرکات ارادی و هماهنگی ایجاد می کند

. )فصل16(
Becker muscular dystrophy دیستروفی1عضالنی1بکر

یک دیستروفی عضالنی شبیه به دیستروفی عضالنی دوکن 
اما با آثار و عالیم کلینیکی دیر ظهور در دوران نوجوانی با 

پیشرفت کند تر بیماری )فصل 30(
Bernstein problem(redundancyproblem)

مسأله برنشتاین )مسأله افزونگی(
 مًسله ای است  که بیان می کند که چگونگی سیستم عصبی
 مرکزی یک الگویی از متغیرها را در سطح معینی تجزیه و
 تحلیل انتخاب می کند مبنی بر اثر خالصه شده مورد نیاز

در سطح باالتری از تحلیل ها )فصل20(
Blepharospasm                              بلفارواسپاسم
از دسیتونیا،بلیغارسپاسم روی ای است  نشانه   معموإل یک 
 قسمت باالیی صورت اثر می گذارد و منجر به پلک زدن دو
 طرفه ی ثابت و متناوبی که در نتیجه ی انقباض غیرارادی

است،می شود )فصل32(
Blind spot                                         نقطه ی کور
 ناحیه ای در شبکیه چشم،جایی که عصب چشمی از چشم
خارج می شود .این ناحیه فاقد گیرنده های نور است. )فصل 25(
blood-brain barrier (hematoencephalicbarrier)

سد خونی -مغزی 
 یک عضوی بین مایع مغزی نخاعی و خون می باشد که این
 سد کمک می کند تا هوموستازسیستم عصبی مرکزی حفظ

شود )فصل13(
Brady kinesia(akinesia)     برادی کینیسیا
بیماری از  نمونه ای  که  است  حرکتی  آهستگی   یک 

پارکینسون می باشد. )فصل32(
Cerebral palsy                                   فلج مغزی
 یک ناهنجاری غیر پیشرفته تازه ایجاد شده که در کودکان

ایجاد می شود. )فصل34(
Cerebrospinal fluid                  مایع مغزی نخاعی
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– انتشارمواد سیستم عصبی  را در  نقش مهمی  مایعی که 
پر را  مغزی  کانال  و  مغز  بطن های  و  کرده  ایفا   مرکزی 

می کند. )فصل14(
Cerebrospinal tract  بیماری هانتینگتون

وسیله ی  به  که  قاعده ای  عقده های  ناهنجاری های  از  یکی 
حرکات غیر ارادی، نامنظم و نزولی و گام برداشتن شبیه 

رقص )نا موزون( مشخص می شود. )فصل32( 
Chronic fatigue syndrome سندروم خستگی1مزمن
 یک حس خستگی شدید، دائمی و ناتوانی در شرکت کردن

در هر نوع فعالیتی،حتی حداقل تالش حرکتی)فصل27(
Ciliary ganglion                           عقده های مویی
صاف عضالت  که  اعصابی  شامل  عصبی  غده ی   یک 

اسنفتکتر مردمک را عصب دهی می کند. )فصل25(
Clasp-knife phenomenon   پدیده ی چاقوی1ضامن دار
به حرکات مقاومت مفصل نسبت  ناگهانی در   یک ضعف 

غیرفعال)به طور نمونه اسپاسم عضالنی( )فصل31(
Clonus                                                 کلونوس
 یک سری فعالیت متناوب در عضالت فلکسورو اکستنسور
 مفصل در محدوده ی فرکانس )6 تا 8 هرتز(کلونوس ممکن
شود. تحریک  سریع  مفصلی  حرکات  وسیله ی  به   است 

)فصل 31(
Coactivation                                  هم فعالسازی
 فعالیت همزمان عضالت موافق و مخالفی که در یک مفصل

عمل می کند. )فصل11(
Colliculi)superior and inferior(  

کولیکولی)برجستگی(فوقانی و تحتانی
 ساختاری در مغز میانی که به فرایندهای اطالعات بینایی و

شنوایی کمک می کند. )فصل13(
Complex system                          سیستم پیچیده

سیستمی که نمی شود ویژگی های ان را از ویژگی های اجزای 
ان بدست آورد. )فصل1(

Computer tomography (CT) پرتونگاری1کامپیوتری
 روش بازسازی عکس های 3بعدی بافت ها از طریق یکسری

از عکس های 2بعدی)فصل13(
Concentric (contraction)                  کانسنتریک
می دهد کاهش  را  عضله  طول  که  عضالنی  انقباض   یک 

)فصل 4(
Conditional refele   رفلکس شرطی1سازی
 رفلکسی که به یک تحریک جدید منجر می شود چون که
 تحریک جدید و تحریک قدیمی با رفلکسی که قبال به طور

همزمان ایجاد شد ترکیب شده ان. )فصل 18(

Cone                                                     مخروط
یک گیرنده ی نوری چشم می باشد. )فصل25(

Consolidation                                          تثبیت
بلند حافظه ی  به  کوتاه مدت  حافظه ی  از  اطالعات   انتقال 

مدت )فصل18(
Convection                                              انتشار
 حرکت یک مایع حالل )به طور مثال آب( و حل شدن اجزای
ریز که منجر به ایجاد تغییردر فشار آب می شود. )فصل1(
Convergence                                       همگرایی
نسبتا غشایی  منطقه  یک  به  نورون ها  از  پیام ها  که   وقتی 
ایجاد یک سری پاسخ ها در همان  گسترده می رسد باعث 
می شود یکسان  مجری  اندام های  حرکت  و   عضالت 

)فصل18(.
Corpus callosum                             جسم پینه ای
 یک دسته تار عصبی بزرگ که به دو نیم کره مغز متصل

است)فصل13(.
Corrective postural reactions  

واکنش های وضعیتی اصالحی
شده ایجاد  شده ی  برنامه ریزی  قبل  از   عکس العمل های 
خارجی انحرافات  به  پاسخ  در  وضعیتی  عضالت   در 

)فصول12و21(
Carpal Tunnel Syndrom   سندروم تونل مچ دستی
کردنیک گیر  طریق  از  که  می باشد  عصبی  بیماری   یک 

عصب در کانال مچی ایجاد می شود. )فصل30(
catch phenomenon                       پدیده گرفتن
عصبی پیام  یک  به  عضله  پاسخ  در  ناپایدار  افزایش   یک 
عضالنی انقباض  یک  آن  دنبال  به  باشدکه  می   استاندارد 

قوی در در مدت زمانی کوتاه ایجاد می شود )فصل 18(
caudate nucleus                          هسته ی دم دار
 یک ساختار عصبی می باشد که بخشی از عقده های قاعده

ای محسوب می شود. )فصول 13و15(
Center of pressure (COP)                مرکز فشار
 نقطه ای که در آن یک نیروی واکنشی به عنوان یک سطح

محافظ برای شخص ایستاده عمل می کند.  )فصل21(
Central pattern generator (CPG) 

مولد الگوی مرکزی 
فعالیت تواند  باشد که می   یک ساختار عصبی فرضی می 
عضالنی فعالیت  به  بعدا  که  کند  ایجاد  ریتمیکی   عصبی 
 هماهنگ شده ای تغییر کرده و منجر به رفتاری مثل جنبشی

شود )فصل22(.
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Cerebellar unclei (dentate,fastigial,and 
interposed)

هسته های مخچه ای 
 ساختارهای مغز که در بین برون ده مخچه ای قرار گرفته

اند. )فصل15(
Cerebellar peduncles    پایک های اصلی مخچه1ای
 شش دسته تار عصبی متصل شده به مخچه با بقیه سیستم

عصبی مرکزی )فصل 15(
cerebellar tremor                        لرزش مخچه ای
 رعشه ای با فرکانس کم که در بیماران مبتال به ناهنجاری

های مخچه ای دیده می شود. )فصل 33(
cerebellum                                              مخچه
 یک ساختار بزرگ مغزی که در پشت مغز و پل دماغی

قرار گرفته است. )فصل 15(
corrective stumbling reaction

واکنش اصالح کننده بی تعادلی 
ومکانیکی الکتریکی  تحریک های  به  رفلکسی  شبه   پاسخ 
 دست یا پا ،این عکس العمل شامل حرکات هماهنگ شده
 ی عضو می باشد که منجر به از بین رفتن یک مانع خیالی

می شود)فصول 12 و 22(
Cortex (cerebral,cerebellar)

کرتکس )مخچه، مخچه ای( 
 الیه ی نازک خارجی مغز،این الیه به طور متراکمی توسط

بدنه های نورون انباشته شده است. )فصول 14و15(
cost function                                 عملکرد هزینه
 یک تابع نسبتا ارادی که به منظور حل مسئله فزونی معرفی

شده است.)مسئله ی پرنشتین( )فصل 20(
cranial nerves                             اعصاب کرانیال
 عصب جفت شده که از هسته ای در ساختارهای فوق نخاعی
سر عضالت  کنترل  در  را  مهمی  نقش  و  گیرد  می   منشا 

وگردن وعملکردهای خودکار ایجاد می کند. )فصل 17(
creutzfeldtjakob disease  بیماری کروزفلدژاکوب
به منجر  که  نادر  و  واگیردار،کشنده  مغزی  بیماری   یک 
)گرفتگی ومیوکلونوس  )جنون(  عقل  زوال  سریع   پیشرفت 

عضالنی( می شود. )فصل 34(
cross-bridge                                      پل متقاطع
میوزین و  اکتین  های  مولکول  بین  مولکولی  ارتباط   یک 
 این پل متقاطع باعث ایجاد نیرو در طول انقباض عضالنی

می شود. )فصل 4(
crossed extensor reflex رفلکس اکستنسورمتقاطع
عضو در  بزرگ  اکستنسور  عضالت  انقباضی  واکنش   یک 
رفلکس تحریک  باعث  که  محرکی  به  پاسخ  در   مخالف 

فلکسور در عضو موافق )همسو( می باشند. )فصل 9(
cutaneous receptors  )گیرنده های پوستی )سطحی
فشار، پوست،  جابه جایي  به  نسبت  که  انتهایی   گیرنده های 
 دما و موادی از قبیل اینها هستند. این گیرنده ها شامل جسم
پایانه و  ماسینی  دانه ی   یاسینی، صفحه های مشخص شده، 

یرافینی می باشند. )فصل 5(
degree of freedom                         درجه آزادی
 متغیر مستقلی که یک سیستم چند جزئی را در یک سطح

انتخاب شده شرح می دهد. )فصل11(
Denial                                                       دنیل
به متعلق  را  خود  بدن  اعضای  شخص  درآن  که   حالتی 
 شخص دیگری می بیند. دنیل ممکن است در اثر یک ضربه

باشد. )فصل34(
dendrit                                                  دندریت
 یک فیبر نسبتًا کوتاه که به بدنه نورون متصل است و محل
نورون. به سمت  برای سیگنال های خروجی  است   مناسبی 

)فصل3(
depolarization                   دپوالریزه-ناقطبی شدن

کاهشی در مقدار خالص پتانسیل غشای منفی. )فصل2(
descending tract           دسته تارهای عصبی نزولی
 یکسری رشته های عصبی که اطالعات را از مغز به سمت
قشری-نخاعی، عصبی  )تارهای  می برند.  شوکی   نخاع 
 قشری-پیازی-هرمی، دهلیزی-نخاعی، شبکه ای-نخاعی و

بامی-نخاعی(. )فصل17(
develop mental coordination disorder(DCD)

آشفتگی هماهنگی رشدی 
 یک ناهنجاری کودکی که با هماهنگی ضعیف و بدترکیبی

مشخص می شود. )فصل29(
Diencephalon                                     دیانسفالن
توسط کامل  به طور  تقریبا  که  مغزی  بزرگ   یک ساختار 

نیمکره های مغز احاطه شده است. )فصل13(
diffusion                                                   انتشار
تغییر در غلظت های ایجاد  به علت   حرکت ذرات محلول 

ذرات. )فصل1(
divergence                                            واگرایی 
 وقتی که یک نورون قشری تحریک می شود موجب ایجاد
اثرات حرکتی در خیلی از عضالت عمقی می شود. )فصل24(
dopamine                                             دوپامین
 یک انتقال دهنده عصبی است که کمبود آن موجب بیماری

پارکینسون می شود. )فصل 3(
dorsal root (spinal)                           ریشه پشتی
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به را  جانبی  اطالعات  که  فیبرهای عصبی  از  گروهی   یک 
سمت نخاع شوکی می برند. )فصل17(

down syndrome                            سندروم داون
ناهنجاری کروموزومی که روی هردو رشد جسمی و  یک 
.21 کروموزوم   3 به  است  مربوط  و  می گذارد  اثر   ذهنی 

)فصل29(
Dual-strategy hypothesis فرضیه ی1استراتژی1دوگانه
 فرضیه ای که 2 استراتژی موجود در طول حرکات اختیاری
روی بر  تاواضح  و  واضح  کنترل  بدون  می گیرد.   رادرنظر 

زمان حرکت. )فصل11(
Duchenne muscular dystrophy

دیستروفی عضالنی داچن 
 یک دیستروفی عضالنی می باشدکه در اثریک جهش در
 ژنی که سوءتغذیه راکنترل می کندبه وجود می آید،پدوتئنی
که در نگهداری صحیح فیبرعضله دخیل است. )فصل30(

Dynamic pattern generation (dynamic sys-
tems approach)

ایجاد الگوی پویا 
 یک شیوه مدل دهی ریاضی که ازمعادالت دیفرانسیل غیر
می کند. استفاده  پیچیده  رفتارسیستم  تشریح  برای   خطی 

)فصول19و22(
Dysdiadochokinesia              دیسدیادوکو کینزیا
 یک ناتوانی در نگهداری ریتم ثابت در طول حرکات تکراری
متناوب )به طور نمونه ناهنجاری های مخچه ای( )فصل33(
Dysmetria (hypometria ,hypermetria) دیسمتری
یک ناتوانی در دستیابی به حالت نهایی مورد نیاز )فصل33(
Dysprosody                     )33دیسپروسودای )فصل

تغییرغیرمعمولی صدا)فصل33(
Dystoniahojghg                          آشفتگی تونوس 
 یک ناهنجاری پیچیده ی عصبی که به وسیله حرکات غیر ارادی
با اجزای چرخشی تعیین شده مشخص می گردد. )فصل32(
Eccentric (contraction)                      اکسنتریک
می دهد. افزایش  را  عضله  طول  که  عضالنی  انقباض  یک 

)تحت اثر نیروهای خارجی( )فصل4(
Efferent (fiber)                                  فیبر وابران
 آکسونی که پیام ها را از ساختار مرکزی به جانبی انتقال می
دهد. معموال آکسونی از نورون های حرکتی است. )فصل3(
Efferent copy (efference copy)                 کپی1وابران
درک در  که  حرکتی  فرمان  عالئم  از  فرضی   نسخه ای 

احساس مشارکت دارد. )فصل26(
elastic element                              جزء ارتجاعی

 عنصری مکانیکی که تحت تاثیریک نیروی خارجی ازشکل
می تواند و  می کند  نیرو  ایجاد  تغییر  مقابل  ودر  افتد   می 

انرژی پتانسیل تغییررا ذخیره و آزاد کند. )فصل4(
Electroencephalography (EEG)  

الکتروانسفالوگرافی
دادن. قرار  از طریق  مغز  فعالیت  امواج  ثبت  برای   روشی 

)فصل13(
Electrolyte                                          الکترولیت
الکتریکی شارژ  با  مولکول  از  وقالبی   الکترولیت/شکل 

غیرصفر )فصل1(
electromyography                       الکترومیوگرافی
توسط که  ترکیبی  عمل  پتانسیل های  ثبت  برای   روشی 

فیبرهای عضله ایجاد می شود. )فصل9(
Engram                                                ردعصبی
و  بیان می گردد  فرضی  متغیرات  در  که  کنترلی  تابع  یک 
به  سپس  و  شده  بزرگ  و  اندازه گیری  موقع  به  می تواند 

سمت سیستم های تاثیرگذاردیگر ارسال شود)فصل19(
Enslaving                                   به بند درآوردن
باعث انگشتان  توسط  هدفمندی  نیروی  تولید  که   هنگامی 
می شود انگشتان  سایر  توسط  هدفمندی  غیر  نیروی   تولید 

)فصل24(
Equifinality                                      موازنه نهایی
پایانی جایگاه  به  رسیدن  برای  پویا  سیستم  یک   توانایی 
شده ایجاد  زودگذر  تغییرات  رغم  علی  شده   مشخص 

درنیروهای  خارجی در طول حرکت.)فصول19و23(
equilibriarn-point hypothesis فرضیه نقطه- موازنه
بامتغیرهای مغز  می کند  فرض  که  حرکتی  کنترل   فرضیه 
 کنترل که با بعد هماهنگی فضایی آستانه فعالیت عضالنی
 مرتبط اند کار می کند )فصل9و10(وهم چنین فرضیه ای از
 کنترل حرکتی که فرض می کند سیستم اعصاب مرکزی
بار اضافی مُوثر را مدیریت می کند.  جایگاه تعادل سیستم 

)فصل10(
equilibriurn potential (ion)            پتانسیل موازنه
 پتانسیلی که رخ می دهد هنگامی که حرکت شبکه اییکیون

در طول غشا وجود ندارد )فصل1(.
equilibriurn potential(membrance) 1111پتانسیل1موازنه
 پتانسیلی از غشا که درنبود یک محرک خارجی به دست

می آید. )فصل1(
Equilibrium trajectory hypothesis

فرضیه ی مسیر موازنه  
 فرضیه ای که تصورمی کندکه مغز مشخص می سازدیک
 توالی ازنقاط توازن را برای یک نقطه ی کاری درحالی که
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 نقطه ی واقعی آن به طور مساوی توسط نیروهای خارجی
تعریف می شود)فصل23(.

Essential tremor                       رعشه ی ضروری
 لرزشی با فرکانس حرکتی بین )4تا12هرتز( که با آشفتگی

عصبی شناخته شده ای همراه نیست )فصل34(
Evoked Potential              پتانسیل فراخوانده شده
 پتانسیلی که بایک واقعه بیرونی همگام شده است )به طور

نمونه:یک محرک( )فصل13(
Excitatory postsynaptic potential (EPSP) 

پتانسیل پس سیناپسی تحریکی
 یک تغییر قطب رذایی )دپوالریزه( کوتاه در پتانسیل غشاء

)فصل3(
Extensor mechanism             مکانیسم اکستنسور
 شبکه ای از بافت های کشش منفصل که یک عمل کششی
انگشت اصلی  فلکسورهای  وقتی که  انگشتان   را درمفاصل 

فعال هستند راتولید می کند )فصل24(.
Exteroceptor                          گیرنده های سطحی
گیرنده ای که اطالعات را از محیط انتقال می دهد. )فصل5(
Extrafusal fibers                   فیبرها  اکسترافیوزال
 فیبرهای عضالنی  تولید کننده ی نیرو که نسبت به دوک

عضالنی درخارج قرار گرفته اند. )فصل 5(
Extrinsic muscles (hand)  )عضالت بیرونی )دست
 عضالتی که مابین قسمت جلویی و خارجی دست قرار می

گیرند. )فصل24(
F-wave                                                    موجF
عصبی الکتریکی  تحریک  ازطریق  که  عضالنی  پاسخ   یک 
عضله که در فرایند سمپاتیک دخیل نیست ایجاد می شود.
 محرکی که یک ظهور معکوس را در آکسون های حرکتی
ایجاد می کند وباعث ظهورارتودرامیک می شود )فصل8(.

Facioscapulohumeral muscular dystrophy

دیستروفی عضالنی فاسیو-اسکاپولو-همورال 
 شکلی از دیستروفی عضالنی که در نوجوانی حاصل می شود
بخصوصی عضالت  در  مداوم  و  تدریجی  ضعف  باعث   و 

)مثل بازدها و پاها می شود(. )فصل30(
Feedback control                        کنترل بازخورد
 هنگامی که یک کنترل کننده عالئم پیام های فرمانی را بر

اساس نتیجه تغییر می دهد. )فصل10(
Feed forward control             کنترل پیش خوراند
 وقتی یک کنترل کننده متغییرهای فرمان را به طور مستقل

از نتیجه ایجاد می کند. )فصل10(
Flexor  reflex                              رفلکس فلکسور

ماهیچه چندین  در  که  است  کالبدی  چند  واکنش   یک 
 فلکسور اصلی در پاسخ به تحریک های الکتریکی یا مکانیکی

آوران های رفلکس فلکسور دیده شده است. )فصل9(
Flexor reflex  afferents وابران های رفلکس فلکسور
فلکسور رفلکس  در  که  جانبی  گیرنده های  از   مجموعه ای 

سهیم اند. )فصل9(
Force deficit                                     کسری نیرو
نیروی انگشتان  دیگر  با  عمل  در  انگشت  یک  که   وقتی 
 حداکثر کوچکتری را تولید می کند در مقایسه با هنگامی که

به طور مستقل عمل می کند. )فصل24(
Fovea                                                   لکه زرد
 بخشی از شبکیه جایی که حداکثر تراکم گیرنده هاینوری یا

تصویر قرار دارند. )فصل25(
Foveola                                                    فووال
محرک های دریافت  وظیفه اش  که  شبکیه  مرکزی   بخش 

نور به بهترین شکل است. )فصل25(
Friedieich’s ataxia                  آتاکسیای فردریش
از طریق که  است  ازکارانداز  ژنتیکی عصب  آشفتگی   یک 
  فقدان واکنش و بیماری عصبی آکسون های حسی شناخته

می شود. )فصل33(
Functional electrical stimulation

تحریک الکتریکی عملکردی 
عضله  رفته ی  دست  از  کارکرد  برای  جایگزینی  روش 
ازطریق استفاده از EMG و عضالت سالم یا از بقیه منابع 
الکتریکی تابعی که درعضالت از  انتقال تحریک های  برای 

کار افتاده به کار می رود. )فصل31(
Functional magnetic resonance imaging(FMRI) 

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی 
  روشی از تصویر برداری از مغز که مستلزم  مقایسه اندازه
 ،قبل و بعداز اینکه فردی کاریMRIگیری های گرفته شده 

را انجام می دهد می باشد. )فصل13(
Gamna- aminobutyric acid (GABA) 

اسید گاما آمینوبوتیریک 
 یک ترنسمیتر عصبی معمول درون سیستم عصبی مرکزی

)فصل3(
-motoneuronsγ                       نورون های حرکتی

نورون های حرکتی، نورون های حرکتی کوچکی هستند که 
ایجاد  انیترا فیوژال را عصب دهی کرده و باعث  فیبرهای 
طولی  طور  به  که  دوک هایی  انتهای  حساسیت  در  تغییر 
در عضله قرار گرفته شده)نورون حرکتی- ایستا( و به آن 

سرعت می بخشد)نورون حرکتی- پویا( )فصل 5(
Ganglion                       )گانگلیون )عقده ی عصبی
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متحد معمول  تابع  یک  طریق  از  که  ها  از عصب   گروهی 
شده اند. )فصل 5(

gate- control theory of pain  تئوری کنترل وروددرد
طریق از  درد  احساس  می کند  پیشنهاد  که  تئوری   یک 

نابرابری بین عالئم ایجاد می شود. فصل )26(
Generalized motor program (schema theory)

برنامه ی حرکتی تعمیم یافته  
 تئوری که بیان می کند مغز الگوهای متغیری را که به طور
کارکرد های تولید  با  )همراه  مکانیکی  الگوهای  را   مستقیم 

ویژه(همراه هستند را ذخیره می کند. )فصل 19(
Globus pallidus                        گلوبوس پالیدوس
 یک ساختار عصبی که بخشی از عقده های قاعده ای می باشد.

)فصل 16(
Golgi cells                                 سلول های گلژی
فیبرهای توسط  که  مخ  در  معینی  نورون های   فراگیری 
در را  عصب  فراگیری  ارتباط  و  می شوند  حساس   موازی 

پالسمای سلول ها ایجاد می کند. )فصل 15(
Golgi tendon organs           اندام های وتری گلژی
قرار تاندون  و  عضله  بین  اتصال  نقطه  در  که   گیرنده ای 
ایجاد عضله  نیروی  در  که  تغییراتی  به  نسبت  و   گرفته 

می شود حساس است )فصل 5(
Gray matter                             ماده ی خاکستری
 بافت عصبی که غالبا در برگیرندهی بدنه های سلول عصبی

است. )فصل7(
Guillain-Barre syndrome      سندروم گویالین بار
 درد عصبی چند گانه ای که با جداسازی بافت های عصبی

جانبی همراه است)فصل 30(.
H-reflex                                               رفلکسH
الکتریکی محرک های  توسط  که  سیناپس  یک   واکنش 

عصب عضله ایجاد می شود )فصل 8(.
Habituation                                          خوگیری
 کاهش واکنش به یک محرک که در بروز مکرر محرک ها

دیده می شود. )فصل18(
Hemiballismus                            همی بالیسموس
تاالموسی تحت  هسته  صدمات  از  یکی  به  که   بالسیمی 

وابسته است )فصل32(.
Hemysyndrome                      سندروم یک طرفه
 آشفتگیی از عملکرد حسی-حرکتی در سمت راست یا چپ
 بدن که معموال به دنبال یک صدمه فوق نخاعی می آید

)فصل31(.

Henneman principle (size principle) 
اصل هنمن )اصل اندازه( 

 اصلی که اظهار می دارد که بخش های حرکتی از کوچکترین
تا بزرگترین درگیر می شوند. )فصل9(

Hill equation                                     معادله هیل
 معادله ای که رابطه بین نیروی عضالنی و انقباض ماهیچه

را توصیف می کند )فصل4(.
Hip strategy                                 استراتژی لگنی
 الگویی از واکنش ها در عضالت پشتی نسبت به انحراف
 خارجی. این الگو نشان می دهد که بیشترین حرکت مشهود

در مفاصل ران مربوط به آن است )فصل21(.
Hippocampus                                     هیپوکامپ
 ناحیه ای عمیق در قسمت جلوی مغزکه گمان می رود نقش
 مهمی را در حافظه کوتاه مدت ایفا نمی کند و باعث پایداری
 اطالعات از حافظه ی کوتاه مدت به حافظه ی بلند مدت

می شود  )فصل13و18(.
Homunculus                هومیونکولوسیا آدمک مغزی
به نسبت  و  می گیرد  قرار  مغز  در  که  خیالی   یک شخص 
می تصمیم گیری  گیرد  صورت  بایستی  که  مناسبی   اعمال 

کند. )فصل14(
Huntingtons disease               بیماری هانتینگتون
 یک آشفتگی ارثی عصب از کارانداز که با تحلیل و ضعف
راه از جمله  کنترلی  به ضعف حرکات  منجر  که   عضالت 

رفتن شبه رقص می شود، همراه است. )فصل 32(
Hyperkinesias                                 هایپرکینسیا
 یک ضعف حرکتی که شاخصه ی آن حرکات اضافی است.

)فصل 32(
Hyperpolarization                           هایپرپوالریزه

افزایش مقدار پتانسیل غشای منفی )فصل 2(
Hypokinesia (akinesia)                      هیپوکینزیا
حرکات فقدان  آن  مشخصه ی  که  حرکتی  ضعف   یک 

اختیاری است. )فصل 32(
Hypometria                                       هایپومتری
پارکینسون بیماری  از  هدف گیری/نمونه ای  به    تمایل 

)فصل13(
Hypophysis                                            هیپوفیز
غده ی هیپوفیز /یکی از 4ساختار اصلی بین مغزی )فصل 13(
Hypothalamus                                هیپوتاالموس
کارکردهای در  را  مهمی  نقش  که  مغز  بین  در   ساختاری 
 عاطفی و خودکار ایفا می کند )قسمتی از چرخه ی لیمبیک(

)فصل 13(
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Hypotonia                                           هایپوتونی
 حالت کاهش هماهنگی عضله که معموال به عنوان سندروم
 داوون توصیف می شود و هم چنین کاهش مقاومت مفصل

نسبت به حرکت بیرونی)فصل29(
Hysteresis                                          هیسترسیز
 وقتی که وابستگی یک متغیر برمتغیر دیگر ،به جهت تغییر

متغییر دومی بستگی دارد. )فصل 18(
Inactivation (of sodium channels) 

غیرفعالسازی کانال های سدیم  
پتانسیل از  پیشگیری  به  منجر  که  یون سدیم  غشاء   افت 

های عمل برعکس می شود. )فصل 2 (.
Inhibitory postsynaptic potential (IPSD)

پتانسیل پس سیناپسی مهاری  
سیناپس های غشایی  پتانسیل  در  فزاینده  مختصر   تغییری 

پشتی )فصول3و7(
Interaction torques           گشتاورهای برهم کنش
مفاصل دیگر  حرکت  با  رابطه  در  مفصل  اجزای   پیچش 

)فصول 19و23(
Internal  models                           مدلهای درونی
 دیدگاهی که فرض می کند سیستم عصبی مرکزی عالئم
 کنترلی که منجر به تولید نیروی عضالنی مناسب می شود

را محاسبه می کند)فصل 19(.
Interneurons                                   اینترنورون ها
 نورون هایی که اطالعات را از نورون ها دریافت و به دیگر

نورون ها ارسال می کنند. )فصل7(
Interoceptor                          گیرنده های احشایی
می دهد انتقال  بدن  درون  از  را  اطالعات  که  ای   گیرنده 

)فصل5(.
Intrafusal fiber                             تار اینترافیوزال
 فیبرهای عضالنی که درون محورهای عضالت پیدا می  شوند.
توسط نورون های مخصوصی عصب دهی می شوند. )فصل5(
Intrinstic muscles (hand)     عضالت درونی دست

عضالتی که درون دست قرار دارند. )فصل24(
Inverse dynamics                     دینامیک معکوس
 مسأله یافتن گشتاورهایی مفصلی که مسیر ویژه ای از نقطه

پایانی اندام چند مفصله را تضمین می کند )فصل 19(.
Inverse kinematics                 کینماتیک معکوس
 مسأله یافتن یک پیکربندی مفصلی متناظر با موقعیت ویژه

ای از نقطه پایانی یک اندام چند مفصله .
Ischemia                                            کم خونی

بدن، قطع شدن از  مناطقی  به   مسدود شدن جریان خون 
جریان پتانسیل عمل ها در طول اعصاب.

conditionIsometric                   شرایط ایزومتریک
تغییر عضالنی  فیبرهای  طول  حالی که  در  عضله   انقباض 
 نمی کند. عمومًا در آزمایشات قابل دستیابی نیست. غالبًا
 وقتی که طول سیستم تاندون عضله تغییر نمی کند، عضله

منقبض است.
Isotonicconditions                    شرایط ایزوتونیک
 انقباض عضله در حالی که بار انتهای عضله بصورت آشکار

تغییر نمی کند، عموماً در زمان آزمایش حاصل میشود.
Kinesthesia                                      کینستزیا
 آگاهی از وضعیت بخش های بدن در فضا و ارتباط آن ها

 با یکدیگر .
Kinetictremor                  لرزش کینیک
 مجموعه ای از لرزش های مرتبط با حرکات ارادی مهاری.
Latency                                                   تأخیر

تأخیر بین تحریک و واکنش
Lateralgeniculatenucleus 

هسته های ژنیکوالر جانبی  
 ناحیه مهم زیرقشری دخیل در ادراک بینایی؛ قشر بینایی

 اولیه را طرح ریزی می کند.
cyrcle Limbicsys (limbic system) 

 چرخه لیمبیک )سیستم لیمبیک(  
هیپوکامپ،  فونیکس،  )هیپوتاالموس،  مغزی  ساختار 
هسته های آمیگدال وشکنجسینگولیت کورتکس مغزی( که 

واکنش های هیجانی را به وجود می آورد.
  Lobes                                                 لوب ها 
قسمتهای بزرگی از نیمکره های مغزی )فرونتال،پریتال،اکسی 

پیتال،تمپورال و اینسوال و ...(
locomotion                                       جابه جایي
محیط به  نسبت  را  بدن  کل  موقعیت  که  حرکتی   عملی 

  تغییر می دهد.
 (mesencephalic area)locomotorarea 

 ناحیه جابه جایي )ناحیه مزانسفال(
تواند می  که  میانی  مغز  و  النخاع  بصل  در  ای   ناحیه 
 تحریکات الکتریکی آن باعث جابه جایي در حیواناتی که مخ

 آن ها برداشته شده است می شود.
Locomotor strip نوارجابه جایي  
 ناحیه ای در نخاع شوکی گردنی که تحریک الکتریکی آن

می تواد باعث جابه جایي حیوان مخ برداری شده شود.
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long-term depression (LTD)
 افسردگی طوالنی مدت

پی در  نورون ها  پذیری  تحریک  مدت  طوالنی   کاهش 
ورودی سیناپسی ویژه

long-term memory                 حافظه بلندمدت
حافظه ای که در طول زندگی ادامه دارد

long-termpotentiation    پتانسیل طوالنی مدت
جریان در  نورون ها  تحریک پذیری  مدت  طوالنی   افزایش 

ورودی سیناپسی خاص .
M M-response                                       پاسخ
به الکتریکی  تحریکات  )انقباض(به  عضله  مستقیم   پاسخ 

 عصب عضله.
Magnetic resonance imaging(MRI)

                                                     تصویر برداری رزونانس مغناطیسی
یک روش غیرمستقیم بررسی فعالیت نورونی در مغز .

Magnetoencephalography(MEG)
انسفالوگرافی مغناطیسی

 روش مطالعه جریان مغناطیسی تولید شده بوسیله جریان
الکتریکی مغز

Mass-spring models        مدلهای جرم- فنر
 مدلهایی که حرکت ارادی را احتماالً طوری ارائه میکند که
قابل پارامترهای  با  فنر  روی  بر  جرم  یک   بعنوان حرکت 

 تعدیل ارائه میکند.
Medulla                                          بصل النخاع
به را  نخاع  و  مغز  که  مرکزی  عصبی  سیستم  از   قسمتی 
مرکز مثل  حیاتی  ساختارهای  شامل  و  می کند  متصل   هم 
 قلبی،مرکز تنفسی و مرکز اعصاب محرک عروق می باشد.

Membrance                                           غشاء
و داخل  ساختار  که  نفوذ  غیرقابل  و  زیستی   ساختارهای 

 محیط بیرون سلول را جدا می کند .
Membrance threshold                آستانه غشاء

 پتانسیل غشایی که منجر به تولید پتانسیل عمل می شود.
Mesencephaliclocomotor region 

ناحیه جابه جایي مزنسفال 
 ناحیه بین بصل النخاع و مغز میانی که تحریک الکتریکی آن
می تواند جابه جایي را در حیوانات مخ برداری شده ایجاد کند .
Milestone (motor)                    )بارزه )حرکتی
 توانایی کودک در انجام تکلیف حرکتی خاص بعنوان مثال
 نگهداری سر، نشستن مستقل، راه رفتن، دسترسی اشیاء و

 نظیرآن.

Minimum jerk principle     اصلتکانش حداقلی
انتگرال اندازه  سازی  کمینه  اساس  بر  سازی  بهینه   اصل 

 تکانش )مشتق شتاب( در طول حرکت ارادی
Mirror nevrons                      نورونهای آینه ای 
 نورون های قشری ای که هم در طول تهییج اعمال دست و
 هم در طول مشاهده همان اعمال که فرد دیگر انجام می

 دهد، فعال می شوند.
Motor primitive                        نخستی حرکتی
حرکتی؛ اعمال  از  تنوعی  برای  فرضی  ساختمانی   بلوک 
 نخستی ها برای تولید اعمال مقیاس گذاری ترکیب می شوند.
Motor program                          برنامه حرکتی

ترکیبی از متغیرهای فرضی که در حافظه ذخیره شده و پس 
از یاداوری به الگوهای حرکتی مورد نیاز ترجمه می شوند. 
Motor redundancy                 افزونگی حرکتی
تکلیف برای حل یک  از حد الزم  بیش  متغیرهایی   وجود 

 حرکتی.
Motor unit                                   واحد حرکتی
آن، در  عضالنی  فیبرهای  همراه  به  حرکتی   نورون های 

 واحدهای حرکتی عضالت اسکلتی را تولید می کنند.
Multiple sclerosis(m.s)     اسکلروسیز چندگانه                                                                                                         
 بیماری سیسمتیک که باعث از بین رفتن غالف میلین در

مسیرهای سیستم عصبی مرکزی می شود .
Muscle compartment         کمپارتمان عضالنی
 زیر گروهی از فیبرهای عضالنی که برای عملکرد معمول
 یکپارچه شده بدون اینکه با فیبرهای دیگر عضله مشارکتی

داشته باشند.
Muscletone                                    توان عضالنی
ادراک ذهنی  مفهومی کمتر تعریف شده که نشان دهنده 
 یک نورولوژیست یا فیزیوتراپ از مقاومت مفصل نسبت به

خرکت غیرفعال دارد، می باشد.
Muscle dystrophy                دیستروفی عضالنی
 بیماری ژنتیکی که با ضعف و تخریب پیشرونده عضالت

اسکلتی مشخص می شود .
Myasthenia gravis                    میاسنتیا گراویز
با که  عضالنی  عصبی-  سیناپس های  هدایت  در   بیماری 
 تولید آنتی بادی در گیرنده های استیل کولین همراه است

 و احتماال منتج از فرایندهای خودایمنی است.
Myelin                                                    میلین
 ماده ای که از سلولهای گلیال ساخته شده که غالف اطراف
هدایت سرعت  افزایش  اجازه  و  میکند  ایجاد  را   آکسونها 

پتانسیل عمل را می دهد .
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Myoclonus                                     میوکلونوس
نورونی )تخلیه(  دشارژ  علت  به  که  خفیف  عضالنی   تکان 
 اتفاق می افتد که ممکن است فیزیولوژیکی یا مولفه ای از

بیماری نورولوژیکی باشد .
Myosin                                                 میوزین
 مولکولی که عنصر مهمی در تولید نیروی عضله در عضالت

اسکلتی است
Myotonia                                            مایوتونیا

دوره طوالنی از فعالیت عضالنی جدا از انقباضات ارادی .
Myotonic dystrophy         دیستروفی مایوتونیک  

مشخص  بیوتن  با  که  شایع  عمومی  بزرگسالی  بیماری 
می شود. بازخوردی که تحریکات اصلی را کاهش می دهد.
Negative feedback                     بازخورد منفی

 بازخوردی که دن یک تحریک اصلی را کاهش می دهد.
Negative signs           )عالئم منفی)اسپاستی سیتی
 پدیده هایی که در افراد بدون اسپاستی سیتی دیده می شود
 اما در بیماران دچار اسپاستی سیتی کاهش می یابد خصوصًا

 در قدرت و ناهماهنگی.
Neglect                              )غفلت)نادیده انگاری
ندارد که را  بینایی  اشیاء توسط   شرایطی که فرد شناخت 

 ممکن است به دنبال سکته اتفاق بیفتد
Nernstequation                         معادله نرنست
 معادله ای برای محاسبه پتانسیل موازنه یک یون در حضور

 یک میدان الکتریکی و تفاوت در غلظت ها )شدت ها(.
Neuromuscular synapse 

سیناپس عصبی-عضالنی 
از سیناپسی  پیش  غشاء  از  عمل  پتانسیل  که   جایی 
را سیناپسی  پس  عضالنی  غشای  که  حرکتی   آکسون های 

تحریک می کند.
Neuromyotonia                           نورومایوتونیا                                                                                                                           
 بیماری عصبی-عضالنی که بوسیله ریلکسیشن آهسته عضله
بعد از انقباضات ارادی یا تحریکات الکتریکی شناخته میشود.
Neuron                                                  نورون 
 سلول قابل تحریکی که واحدی از سیستم عصبی می باشد

Neurotransmitter                      نوروترانسمیتر
 ماده ای که در طول غشاء پیش سیناپسی آزاد می شود، این
 ماده می تواند دیوالریزه و هاپیریوالریزه غشاء پس سیناپسی

 را ایجاد نماید
Nociceptors                                   گیرنده درد
 پایانه های حس کوچکی که پتانسیل عمل را در پاسخ به

 تحریکات بالقوه آسیب زامثل حرارت، فشار یا مواد شیمیایی
خاص تولید می کند و در تولید حس درد مشارکت دارد.

Nondeclarativememory           حافظه اظهاری
 حافظه که رابطه چگونگی را نشان می دهد؛ شامل مهارتهای

حرکتی و عادت ها،شرایط غیرارادی و دیگر پدیده ها.
Nonelectrolyte                 غیرالکترولیت
مولکول یا بخشی از مولکول بدون شارژ الکتریکی شبکه ای.
Nonobligatory synaps         سیناپس غیرالزامی                                                                                                       
 سیناپسی که از پتانسیل عمل در غشاء پیش سیناپسی وارد
 می شود و پتانسیل عمل در غشاء پیش سیناپسی تولید نمی

کند.
Nystagmus                                     نیستاگموس

 پرشهای تکراری چشم.
Olivopontocerebellar atrophy

آتروفی زیتونی- پل مغزی-مخچه 
 بیماری که منجر به تحلیل فیبرهای باالرونده به مخچه را

می شود
Operant conditioning    شرطی سازی کنش گر                                                                                                   
 موقعیتی تجربی که در ارتباط بین عمل حیوان و تحریکات

خارجی یاد گرفته شده اتفاق می افتد.فصل
Optic chiasm                          کیاسمای بینایی  
مکانی که در آن دو عصب بینایی به هم متصل می شوند

Optimization                                  بهینه سازی
 سیستمی که جنبه های پایداری محیط بر روی لکه زرد در

طول حرکات سر حفظ می کند
Optokinetic system         سیستم حرکتی بینایی
 سیستمی که ثبات طی حرکت سر در فضا را فراهم می کند
Orthodromicconduction هدایت اورتودرومیک                                                                                              

 هدایت پتانسیل عمل ها از بدنه نورون در طول آکسون
Osmosis                                                  اسمز

 حرکت آب بین دو بخش که بعلت اختالف غلظت آب
 اتفاق می افتد

Otoliths                                               اوتولیت
شتاب های که  داخلی  گوش  در  کلسیم  کربنات   بلورهای 

خطی را شناسایی می کند.
Paresis                                 )پارسیز )کم حرکتی
کم شدن بخشی کنترل ارادی در عضالت ناحیه ای ازبدن
Parkinson’s disease             بیماری پارکینسون
 بیماری پیچیده ای که بخش های حرکتی را درگیر کرده و
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 با آشفتگی درعملکرد عقده های قاعده ای در ارتباط است.
Pavlov’s theory of conditioned reflexes 

نظریه پاولوف از رفلکس های شرطی شده
 نظریه ای که رفتار را بعنوان ترکیبی از رفلکسهای غیرشرطی

 )زمان تولد( و رفلکسهای شرطی توصیف می کند.
Perseveration                               درجاماندگی

 تکراری، اعمال بطور آشکار بی هدف
Persistent inward current

جریان درونی ماندگار 
 جریان دپوالریزه تولید شده با کانالهای حساس به ولتاژی

که غیرفعالسازی را نشان نمی دهد. فصل
Phasisstreatch reflex       رفلکس کششی فازی

رفلکس تک سیناپسی در پاسخ به کشش سریع عضله )مثل 
 . )Tرفلکس

Photoreceptors                       گیرنده های نور
 نورون های تخصصی بینایی که پتانسیل عمل را در پاسخ به

 تحریکات بینایی تولید می کنند.
Physiology of activity           فیزیولوژی فعالیت
حرکات می کند  پیشنهاد  که  برنشتاین  توسط   نظریه ای 
مرکزی عصبی  سیستم  درون  در  فعال  پردازش  با   ارادی 

 آغاز می شوند .
Plasticity                                       پالستی سیتی
یا آسیب  به  پاسخ  در  عصبی  اتصاالت  تعدیل  توانایی    

 آموزشهای ویژه .
Pons                                                   پل مغزی
قرار النخاع  بصل  منقاری  قسمت  در  که  مغز  از   بخشی 

گرفته است
positive feedback                       بازخورد مثبت                                                                                                   

 بازخوردی که شدت محرک منبع را افزایش می دهد .
positive signs (of plasticity)        عالئم مثبت  

عالئم کلنیکی که در بیماران دچار پالستی سیتی مشاهده 
می شودولی در افراد بدون پالستی سیتی مشاهده نمی شود؛ 

شامل بخش ها و افزایش تنش عضالنی. فصل
positron emission tomography (PET) 

  توموگرافی انتشار پوزیترون
روشی از تصویربرداری مغز که ایزوتوپ رادیواکتیو تزریق 

شده به سیستم گردش خون را ردیابی می کند.فصل
postsynaptic inhibition       مهار پس سیناپسی    

 اثر مهاری عمل کننده بر غشای پس سیناپسی نورون
post synaptic membrane غشای پس سیناپسی                                                                               

ناحیه ای از غشای یک سلول قابل تحریک که پیام تحریکی 
یا مهاری را در طول یک سیناپس را دریافت می کند

Posttetanic potentiation (PTP)
پتانسیل پس کزازی 
 افزایش مختصری در نیروی انقباضی سریع در پی تحریک

کزازی مختصر.
postural sway                           نوسان وضعیتی                                                                                                          
در بدن  فشار  مرکز  و  ثقل  مرکز  خودبه خودی   جابه جایي 

 حین ایستادن کامل .
postural- movement paradox   

                                                                     تناقض وضعیتی- حرکتی  
راه بدون  تواند  می  فعال  اینکه چگونه یک حرکت   مساله 
اندازی مقاومت مکانیزمهای پایدار کننده وضعیتی رخ دهد
prehention                                           گرفتن                                                                                   
اعمال با  آن ها  دستکاری  و  لمس  بوسیله  اشیاء   اکتشاف 

 نیروها و گشتاورهای نیرویی کافی .
prehention synergies        سینرژی های گرفتن                                                                                        
تولید نیرویی  گشتاورهای  و  نیروها  در  مشترک   تغییرات 
انگشتان بر شیء نگه داشته شده که از  با دسته ای   شده 

 عمل مکانیکی دست بر شیء را پایدار می کند
premotor cortex                   قشر پیش حرکتی                                                          

 بخشی از ناحیه پیش حرکتی قشر مغز .
preprogramed reactions (long- latency 
reflexes, functional stretch reflexes, M2, 
M3, or triggered reactions)                                          

)رفلکس های  شده  برنامه ریزی  پیش  واکنش های 
یا   M3  ،M2 عملکردی،  کششی  رفلکس  تاخیر،  بلند 

واکنش های راه اندازی( 
 واکنش های عضالنی به عالئم خارجی )از جمله آشفتگی ها(
 که بوسیله سیستم عصبی مرکزی آماده می شوند و بوسیله

یک تحریک محیطی مناسب راه اندازی می شوند . فصل
presynaptic inhibition        مهار پیش سیناپسی                                                                                         
یک سیناپسی  پیش  غشای  بر  کننده  عمل  مهاری   اثر 

سیناپس؛ انتخابی نسبت به سیناپس درگیر
presynaptic membrane   غشای پیش سیناپسی                                                                                  
تار عصبی هدایتگر اطالعات در طول از غشای   ناحیه ای 

سیناپس
primary motor area           ناحیه حرکتی اولیه                                                                                                
 ناحیه چهارم پیش مرکزی قشر؛ نیازمند جریانات تحریکی

 پایین برای تولید حرکات قابل مشاهده
primitive reflexes                 رفلکس های اولیه                                         
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 رفلکس هایی که در نوزادان مشاهده می شوند و بطور نوعی
 با رشد کودک ناپدید می شوند .

principle of abundance              اصل فراوانی                                          
حرکتی الگوهای  عصبی  گر  کنترل  آن  در  که   دیدگاهی 
 واحدی را جستجو نمی کند بلکه دسته ای از راه حل ها که
 بطور مساوی قادر به حل تکلیف هستند را تسهیل می کند.
principle of reafference           اصل بازآورانی                               
عالئم بازنمایی  با  ارادی  عمل  هر  آن  در  که   فرضیه ای 
 وابرانی از گیرنده های عمقی به یک وضعیت قامتی جدید

 در ارتباط است .
principle of superposition           اصل انطباق                                                                                      
با عناصر  از  ای  مجموعه  ورودی  می کند  فرض  که   اصلی 
 چندین ورودی، مساوی است با داده های تولید شده با هر

 کدام از داده های بکار برده شده بصورت جداگانه
proprioceptor                             گیرنده عمقی                                                                       
 گیرنده منتقل کننده اطالعات در مورد پیکربندی نسبی و

 وضعیت بخش های بدن .
propriospinal tracts     مسیرهای عمقی- نخاعی                                                                              
نخاع از  بخش  یک  از  اطالعاتی  حامل  عصبی   مسیرهای 

 شوکی به سایر بخش ها
pupillary reflex                       رفلکس مردمکی                   
ناحیه بوسیله  که  نور  به  مردمک  اندازه  تطابق   رفلکس 

 پریتکتال مغز میانی میانجی گری می شود
purkinje cells                           سلولهای پورکنژ                                                                                                                    
 سلولهای مهاری بزرگ در مخچه؛ که تنها خروجی مخچه

 را فراهم می کند.
putamen                                               پوتامن                                                                                                                      
pyramidal cells 

می باشد  قاعده ای  عقده های  از  بخشی  که  عصبی  ساختار 
سلولهای پیرامیدال نورونهای بزرگ قشر مخ که از مسیر 

پیرامیدال منشا می گیرند. 
radiculopathy                               رادیکولوپاتی

ریشه  به  فاسدکننده  یا  مکانیکی  آسیب  از  که  آشفتگیی 
نخاعی یا گروهی از ریشه های نخاعی نشات می گیرد. فصل
ranvier nodes                           گره های رانویه                                                                                                           
باالی غلظت  که  میلین  غالف  روی  بر   شکستگی هایی 
 کانال های سدیم را در بر می گیرد؛ جایی که پتانسیل عمل

 می تواند در طول هدایت فیبرهای میلین دار تولید شود.
readiness potential (Bereitschaft potential)

پتانسیل آمادگی )پتانسیل بریتشافت( 
تغییر آهسته منفی EEG که در حدود یک و نیم ثانیه قبل 

از حرکت ارادی مشاهده می شود 
Receptor                                              گیرنده
پتانسیل که  زیرسلولی  ساختارهای  یا   نورونهای مخصوص 
عمل را در پاسخ به منبع خاصی از انرژی تولید می کنند.

Reciprocl activation              فعالسازی دوطرفه
جفت یک  فعالیت  آن  در  که  عضالنی  فعالیت  از   الگویی 
 عضله اگونیست-آنتاگونیست )موافق مخالف( افزایش یافته
کم فعالیتشان  یا  نکرده  تغییر  دیگر  عضالت  حالی که   در 

 می شود .
Reciprocal inhibition                 مهار دو سویه  

سیستمی که از نورونهای واسط مهاری Ia استفاده می کند و 
فعالیت نورونهای حرکتی را سرکوب می کند . 

Rednucleus                                     هسته قرمز
 ساختاری در مغز میانی؛ منبع راه قرمزی- نخاعی

Reductionism                             کاهش گرایی
بوسیله را  سیستم  جزئیات  کند  می  تالش  که   روشی 
برای تعریف  در  که  کند؛  توصیف  آن  عناصر   ویژگی های 

 سیستم های پیچیده غیرقابل استفاده می باشد.
Redundancy                                       افزونگی

 وجود متغیرهایی بیش از حد الزم برای حل یک تکلیف.
Reinnervation                           بازسازی عصبی

فرایند رویش آکسونی که سیناپس های جدیدی را شکل می دهد 
Reflex                                                   رفلکس

نامی اشتباه که داللت بر واکنش کلیشه ای و بهنجار به یک 
تحریک خارجی دارد؛ رفلکس تک سیناپسی شامل تنها یک 
سیناپس عصبی، رفلکس اولیگوسیناپسی شامل چند سیناپس 
عصبی و رفلکس پولی سیناپسی شامل سیناپس های عصبی 

بسیاری می باشد. 
Reflex arc                          قوس رفلکسی

یک حلقه نوعی که شامل یک گیرنده، یک واحد پردازش 
خروجی  ساختار  یک  و  نورونی(  )ساختارهای  مرکزی 

)عضله( است 
(absolute)Refractory period 

دوره بی پاسخی )نسبی( 
 دوره ای که در آن یک ساختار قابل تحریک، حتی با یک

 تحریک بسیار قوی نیز نمی تواند تحریک شود.
Refractory period (relative) 

دوره بی پاسخی )نسبی( 
 دوره ای که در آن ساختار قابل تحریک نیازمند تحریکی

 قوی تر از معمول برای تولید پاسخ می باشد.
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Renshaw cell                                 سلول رنشاو
از سیگنالهایی  با  شده  تحریک  مهاری  اینترنورون   یک 
 موتونورون هایی از یک مخزن و مهار فعالیت همان مخزن

 موتونورونی )بازداری بازگشت(.
Reticular formation               تشکیالت مشبک
 ساختارهایی که حاوی نورونهای کوچک متنوعی است که
 در بصل النخاع و مغز میانی هستند و از راه نخاعی- مشبکی

 منشاء می گیرند.
Retina                                                    شبکیه    
 الیه ای بین ساختارهای میانی چشم که حاوی گیرنده های

  بینایی است.
Rheobase                                            رئوبیس

پایین ترین شدت تحریکی که می تواند منجر به تولید پتانسیل 
فصل  . شود  نهایت(  )بی  طوالنی  بسیار  دوره  برای  عمل 
Rigidity                                                   سفتی
برای تالش  دنبال  به  اندام  از  قسمتی  مقاومت   افزایش 
 حرکت که توسط یک نیروی خارجی ایجاد می شود.بصورت

 معمول در بیماری پارکینسون.
Rod                                              گیرنده میله ای
بنابراین در شب عمل  گیرنده های نوری که در نور کم و 

 می کنند.
Saccad                       )ساکاد )حرکت سریع چشم

نقطه  انتقال  برای  که  چشم  دقیق  و  سریع  بسیار  حرکات 
خیره شدن از یک شیء به شیء دیگر استفاده می شود. فصل
Sarcolema                                          سارکولم

 غشای سلول عضالنی
Sarcomere                                         سارکومر

 واحد تولید کننده نیروی فیالمان عضله .
Sarcoplasmic reticulum

شبکه سارکوپالسمی 
تار  یک  درون   ++Ca یونهای  شامل  مخزن  از  سیستمی 

عضالنی 
Sensory ending                              پایانه حسی
 قسمتی از سلولهای گیرنده که قادر به تولید پتانسیل عمل

 را در پاسخ به اثرات ویژه )منابع انرژی( هستند .
Servo                                                       سروو
سیستم کنترل بازخوردی که برای تولید مناسب میزان قابل 

قبولی از یک پارامتر ورودی را فراهم می کند. 
Servo hypothesis                          نظریه سروو
 نظریه کنترل حرکتی که مکانیسم رفلکس کششی تونیک

 را بعنوان خودمهار عالی در نظر می گیرد.
Short –term memory          حافظه کوتاه مدت

 حافظه ای که برای چند دقیقه یا ساعت طول می کشد
Slidingfilamenttheory      نظریه لغزش فیالمان
 نظریه تولید نیروی عضله بر پایه برهم کنش مولکولی،که

 غالبًا بین مولکولهای اکتین و میوزین است.
Smoothpursuit                   )پیگرد مالیم )روان 
لکه بر روی  را  تصویر شیء  که  آرام چشم  نسبتا   حرکت 

 زرد نگه می دارد.
Sodium-potassium pump  پمپ سدیم-پتاسیم
 مکانیزم فعالی که تفاوت غلظت های یونی در طول غشای

بیولوژیکی را حفظ می کند
Soma                                                       سوما

 بدنه نورون شامل ارگانها؛ معموال مکان عالئم ورودی
Somatosensory cortical areas 

ناحیه قشری حسی پیکری 
که  )آهیانه ای(  پاریتال  قشر  در   b3 و   a3-2-1 ناحیه 
ورودی ها را از تاالموس دریافت می کند؛ شامل نقشه های 

حسی که شبیه به تصویر واپیچیده بدن می باشد. 
Spasmodic dysphonia      دیسفونیای اسپاسمی                                                                                                      

دیستونیای کانونی که بر طناب آوایی اثر گذاشته و باعث 
صوت  کاهش  و  تالش مند  بیان  تکلم،  مالیمت  کاهش 

می شود
Spasticity                                   اسپاستی سیتی                                                                                                                                         

مجموعه ای از عالئم مربوط به تخریب در انتقال در طول 
راه های نزولی نخاعی؛ شامل اسپاسم های کنترل نشده، فصل 
مولفه  با  کششی  رفلکس  افزایش  و  عضالنی  تون  افزایش 

مستقل از سرعت اظهار شده
Spatial summation                     تجمع فضایی                                                                                                                      

افزایش در تاثیر ترکیب شده ی دو یا چند تحریک هنگامی 
که بصورت همزمان به مکان های متفاوتی در یک ساختار 

قابل تحریک می رسند . 
Spinsl shock                                   شوک نخاعی
 حالتی که بعد از ضایعه نخاعی اتفاق می افتد و برای چند دقیقه
 یا چند ساعت طول می کشد، هنگامی که رفلکس عضالنی
 سرکوب می شود بیمار عالئم فلج کامل را نشان می دهد.
Spindle (muscle)                      )دوک )عضالنی                                                                                                                      

ساختار دوکی شکلی واقع در موازات تارهای عضالنی تولید 
کننده نیرو؛ شامل پایانه های اولیه و ثانویه حساس به تغییر 

در طول و سرعت عضله . 
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Spindle ending                             پایانی دوکی                                                                                                                           
گیرنده های اولیه حساس به تغییر در طول و سرعت عضله و 
گیرنده های ثانویه حساس به طول اما نه حساس به سرعت. 
Sprouting                                        جوانه زدن                                                                                                                                          
 رشد انتهاهای آکسونی جدید که معموال منجر به بازسازی

 عصبی می شود .
Stiff- man syndrome          سندروم مرد سخت

سندروم فعالیت مداوم تار عضالنی که منجر به سفتی تخته 
مانند تنه عضالت می شود 

Stroke (cerebrovascular accident, CVA)      
سکته )حادثه مغزی- عروقی(

 وقفه در فراهم شدن جریان خون طبیعی به ناحیه ای از مغز .
Structural unit                          واحد ساختاری                               
 سازماندهی ویژه تکلیف اجزاء درون یک سیستم چند جزئی
Substantia nigra                             جسم سیاه                                                      
 ساختاری در مغز میانی؛ بخشی از عقده های قاعده ای و منبع

مهمی از دوپامین در مغز
Supplementary motor     ناحیه حرکتی مکمل

تحریک آن نیازمند جریانات سطح باالتری است و حرکات 
پیچیده تری در مقایسه با هنگامی که ناحیه حرکتی اولیه 
تحریک می شود به وجود می آورد.قشر حرکتی )ناحیه 6(.
Synapse                                              سیناپس
 جایی که سیگنالها از یک سلول قابل تحریک )یک نورون(
تار عضالنی( یا  نورون  )یک  دیگر  تحریک  قابل  سلول   به 

 منتقل می شود .
synapse cleft                            شکاف سیناپسی          
 شکاف بین غشای پیش سیناپسی و غشای پس سیناپسی .
synergy (postural or movement) 

سینرژی )وضعیتی یا حرکت( 
به اجزای )عضالت، ارسالی   سازماندهی عصبی سیگنالهای 
...( یک سیستم چندجزئی که اندام های مجری و   مفاصل، 

عملکرد پایدار تکلیف را تضمین می کند
T-reflex Tرفلکس 
 یک رفلکس تک سیناپسی که به کشش سریع عضله پاسخ می دهد
T-tuable                                               توبل T

رتیکولوم  در  سیسترنا  به  که  سارکولم  خوردگی  پیچ   
سارکوپالسمیک نزدیک می شود 

Tardive dyskinesia        تاردیودیسکینزیای 
اجزا کرونیک  کنترل  از  که  آشکار  دیر  ارادی  حرکات    

 مسدود کننده گیرنده های دوپامینی منتج می شود
Tarsal tunnel syndrome
سندروم تونل مچ دستی 
  نوروپاتی پیرامونی که به دلیل گیر افتادن عصب تیبیال به

 وجود می آید مشابه سندرم تونل کارپال
Temporal summation جمع زمانی
  افزایش در اثر تحریک هنگامی که به وسیلة تحریک دیگر

و با اندک تأخیری پشتیبانی می شود )فصل 3(.
 Tetanus                                               تتانوس 

 یک انقباض عضالنی ثابت که بوسیله یک لحظه پتانسیل عمل 
در آکسون های حرکتی تولید می شود)فصل 4(. بعالوه سندرم 
تتانواسپاسمین  توکسین  بوسیلة  عضالنی،  پیوسته  فعالیت 
تولید شده که مهار پس سیناپسی را در سطح نخاع می کند 
Thalamus                                           تاالموس   
  ساختار بزرگ در دیانسفال که نقش مهمی را در هماهنگی

حسی حرکتی بازی می کند )فصل 13(.
Tic                                                          تیک  
احتماالً که  بی هدف  ظاهراً  و  تکراری  کوتاه،  یک حرکت    

 یک عضله یا گروهی از عضالت را در برمی گیرد، جزئی از
سندرم توِرث می باشد

Titin                                                         تیتین
  یک ماکرومولکول با خصوصیات االستیکی که نقش مهم در

رفتار مکانیکی عضالت اسکلتی بازی می کند
Titubation                                            لرزش    
  رعشه تنه یا سر در فرکانس 1 تا 3 هرتز که نوعی بیماری

 قشری است
Tone(muscle)                               )تون )عضله 
  نوعی مفهوم غلط از احساس مقاومت که توسط آزمونگری
از بدن فرد  احساس می شود که سعی در حرکت عضوی 

 دیگری دارد
Tonic stretch reflex        رفلکس کششی تونیک
 یک بازتاب چند سیناپسی که سطح فعال سازی عضله را با

کشش آهسته عضله افزایش می دهد
Tinic vibration reflex     رفلکس لرزشی تونیک 

 یک بازتاب چند سیناپسی که سطح فعال سازی عضله را 
به وسیله لرزش کم دامنه و فرکانس باال عضله یا تاندون 

افزایش می دهد
toporaphic organieation                

سازماندهی توپوگرافیک  
آناتومیکی  به صورت  که  ریزی عصبی  برای طرح  ارگانی 
شامل نورون های نزدیک به هم در یک ساختار بوده که به 

اهداف نزدیک آناتومیکی طرح ریزی می کنند
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torticollis                                         تورتیکولی
 آشفتگی تونوس که بیشتر در پسرها شایع بوده و به عنوان

 تیک شناخته می شود
Tourette’s syndrome                سندروم تورت
  آشفتگیی پیچیده که بیشتر در پسران شایع بوده و به عنوان

 تیک شناخته می شود
transcranial magnetic stimulation         

    تحریک مغناطیسی جمجمه ای
میدان در  سریع  تغییری  که  تهاجمی  غیر  روش   یک 
 مغناطیسی ایجاد می کند تا ساختارهای مغزی را تحریک کند
Tremor                                                  لرزش
آنتاگونسیت و  آگونیسیت  متناوب جفت عضالت   فعالیت 
مفصل جرکات  تغییر  به  منجر  که  مفصل  کننده   کنترل 
 می شود، 3 تا 5 هرتز در ناتوانی تشری حدود 6 هرتز در
ناتوانی بدون  افراد  تا 12 هرتز در  پارکینسون، 8   بیماری 

)فصل 32(.
tri- Phasic Pattern             الگوی سه مرحله ای

 الگوی EMG که با حرکات ارادی همراه بوده و شامل یک 
انفجار آگونسیت و یک انفجار آگونسیت دوم 

Tropomyosin                           تروپومیوزین     
 مولکول درازی که به صورت موازی با مولکول آکتین قرار

گرفته است
troponin                                            تروپونین
  مولکولی که محل شکل پذیری پل های عرضی را مسدود

می کند
Twitch(contraction)              )تکانش )انقباض 

پتانسیل  یک  به  پاسخ  در  مختصر  عضالنی  انقباض  یک   
عمل پیش سیناپسی یا یک شلیک هم زمان پتانسیل عمل 
Ulnar Palsy اولنار فلج     
  نوروپاتی پیرامونی که علت آن به دام افتادن عصب اولنار

است که معموالً در ناحیه آرنج رخ می دهد
Uncontroled manifold hypothesis

   فرضیه چند راهه کنترل
 نظریه ای در کنترل سیستم های چند جزئی که اصل افزونگی

را شکل می دهد
Unlouding reflex                 رفلکس باربرداری 
صورت   به  بار  که  زمانی  در  عضله  فعالیت  در   کاهش 

ناگهانی از روی عضله برداشته می شود.
Ventral root (spinal)        )ریشه های پشتی)نخاعی
  مجموعه ای از فیبرهای عصبی که سیگنالهای حرکتی را از
 نورونهای حرکتی به ساختارهای مورد نظر هدایت می کند

Ventricles(brain)                           )بطن )مغز 

  فضای توخالی در مغز که با مایع نخاعی پر می شود
Vergence                           کانونی شدن
  نوعی حرکت چشم که منجر به خیره شدن به هدف در

 عمق های مختلف می گردد
Vestibular ganglion (scarpas’s ganglion)

گانگلین دهلیزی )گانگلیون اسکارپا(
  گانگلیون گیرنده های دهلیزی را عصب دهی می کند

Vestibular nuclei              هسته دهلیزی     
 منابع مسیر دهلیزی نخاعی که در مدوال قرار گرفته است
Vestidoulo- ocular reflex(VOR)  

رفلکس دهلیزی- بینایی
  بازتابی که حرکات چشم و سر را هماهنگ کرده و به حفظ

میدان دید پایدار کمک می کند
Vestibulospinal tract      مسیر دهلیزی نخاعی       
  مسیر عصبی که از هسته های دهلیزی آغاز و بر ساختارهای

 نخاعی و سلولهای عصبی جمجمه ای طرح ریزی می کند
Vibration- induced falling (VIFs)
      افتادن در اثر لرزش 
  آشفتگی ها قامتی که با ریزش دامنه کم و فرکانس باال که بر
 عضالت قامتی یا تاندون هایش اعمال می گردد، شناخته می شود
Westphal Phenomenon  پدیده وستفال 
تحمیلی شدن  کوتاه  به  پاسخ  در  تحریکی  سریع  بازتاب    

عضله که از خارج اعمال می گردد
White matter                                 جسم سفید 

  بافت عصبی شامل بیشتر گذرگاه های هدایت کننده
Williams Syndrome     سندروم ویلیامز

 یک معلولیت مادرزادی نادر که با کاهش حجم مغز همراه 
بوده و IQ غیر کالمی را به شدت کاهش می دهد

Wilson’s desease بیماری ویلسون      
 وضعیت نادری که با رسوب مس در مغز )کرتکس و عقده های 
قاعده ای( و دیگر ارگانها و به شکل تومور شناخته می شود 
Wiping reflex                      رفلکس پاک کردن 
و کرده  هماهنگ  را  حیوان  نخاعی  حرکات  که  بازتابی    
محرک مزاحم را از پوست حیوان حذف می کند )فصل 23(.
Working Point               نقطه کار
  نقطه ای که خط سیر برای موفقیت در حرکات چند مفصله

ضروری و حیاتی است )فصل 23(
Writer’s cramp                  کرمپ نویسندگان

 دسیتونیای تکلیف محور که منجر به انقباضات غیر ارادی 
و  غیر طبیعی عضالت دست با حرکات پیچشی و تکراری 

و قامت می شود
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