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پیشگفتار

آزمایشگاه فیزیولوژی

((به نام خدا))
فیزیولوژی به بررسي کارکرد اندام های (ارگان) مختلف بدن مي پردازد و برای درک عمیق عملکرد این ارگان ها و سیستم
ها با کمک روابط و اصول فیزیک و ریاضي ،پرداخته مي شود .فیزیولوژی در آموزش پزشکي اهمیت بسیار دارد و در طي
دوره علوم پایه به دانشجویان تدریس مي شود .در کنار آناتومي و بیوشیمي ،فیزیولوژی به شکل گیری طرح کلي بدن سالم
در ذهن دانشجویان کمک مي کند ،همچنین برای اطالع از پاتولوژی بیماری ها فهم فیزیولوژی بسیار مهم و کلیدی است.
در این اثر تا جایي که امکان دارد سعي شده است تا تمام مطالب سرفصل درس فیزیولوژی پوشش داده شود .ضمن اینکه
درک مناسبي نیز از نکاتي که در تجربه ی عملي ممکن است مورد نیاز باشد بدست آید .همچنین سعي شده است مطالب
پیش زمینه در قسمت تئوری آزمایش گنجانده شود.
این دستورکار به کمک نرم افزار  PhysioExبا شبیه سازی محیطي مناسب به تحلیل و آنالیز سیستم های مختلف بدن
پرداخته است .در کنار این نرم افزار از دستگاه  Powerlabبرای ثبت و نمایش سیگنال های مختلف در محیط آزمایشگاه
استفاده مي شود.
انتظار مي رود دانشجویان قبل از انجام هر آزمایش مطالب تئوری مربوط به آن آزمایش را مطالعه کنند و تمرینهای اولیه
هر آزمایش را نیز انجام دهند .رعایت نظم و قوانین آزمایشگاه و حضور به موقع ،نکته دیگری است که ميتواند به استفاده
مفید ازجلسات آزمایشگاه کمک نماید .یک گزارشکار کامل شامل هدف آزمایش ،توضیحات مورد نیاز ،نحوه ی آزمایش،
نتایج و تحلیل نتیجه گیری است .ارزیابي دانشجویان در این آزمایشگاه بر اساس کیفیت کار در آزمایشگاه ( تسلط کافي
هنگام انجام آزمایش) ،گزارش کار ،نظم و حضور به موقع در آزمایشگاه و امتحان تئوری و عملي سنجیده مي شود.
امیدوارم دانشجویان و همکاران گرامي هرگونه کوتاهي یا ایرادی را که در این دستور کار از دید اینجانب پنهان مانده
یادآوری کنند .امید است دانشجویان با گذراندن این آزمایشگاه درک مناسبي از مطالب فیزیولوژی بدست آورند.
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آزمایش :1آنالیز خون
هدف آزمایش:
.1

آشنایي با فیزیولوژی خون و اجزای آن

 .2درک چگونگي استفاده از روش های معمول آزمایشگاهي برای آسیب شناسي و بررسي بیماری های خون
 .3یادگیری چگونگي انجام آزمایش ها خون ( تعیین هماتوکریت ،تعیین گروه خوني و )...
 .4اهمیت نحوه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهي در تماس با خون

تئوری آزمایش:
ویژگي های خون :خون بافت همبند مایعي است که در شریان ها (سرخرگ) به رنگ روشن و در وریدها (سیاهرگ) به رنگ
تیره است( .چرا؟) ویسکوزیته (چسبندگي) آن حدود سه برابر آب است و حدود  6-8درصد وزن بدن را تشکیل مي دهد .از جمله
مهم ترین وظایف خون مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1مهم ترین مسیر ارتباطي بین سلول های بافت های مختلف
 .2انتقال مواد شامل انتقال گازهای تنفسي
 .3انتقال مواد غذایي از دستگاه گوارشي به تمام بافت ها
 .4انتقال مواد دفعي به کلیه ها ،انتقال هورمون و داروها به بافت های هدف
 .5تنظیم دمای بدن
 .6شرکت در دفاع بدن در برابر عوامل بیگانه
عناصر تشکیل دهنده خون عبارت اند از  -1 :پالسما  -2سلول ها و عناصر گرد خون
پالسما  .پالسما قسمت مایع خون و فاقد سلول های خوني است .مایعي است که شامل  91درصد آن آب 7 ،درصد آن پروتئین
های پالسما و  2درصد باقیمانده ،شامل امالح ،ویتامین ها ،مواد قندی و  ...است.
گلبول قرمز .در هر میلي متر مکعب خون حدود  5میلیون گلبول قرمز وجود دارد .شکل مقعر الطرفین داشته و وظیفه آن ها انتقال
اکسیژن است .با پالسما انتقال مي یابند و در مغز استخوان تولید مي شود .قرمزی خون به دلیل وجود واحدهایي به نام  hemeدر
پروتئین موجود در آن است که این مواد معموالٌ به آهن مي چسبند .از طرفي اکسیژن موجود در خون هم به سمت آهن تمایل مي
یابد ،در نتیجه ی ارتباط میان اکسیژن و ، hemeموجب قرمز شدن رنگ خون مي شود .از طرفي ،دیگر قسمت های خون مثل پالکت
ها و گلبول های سفید ،نقشي در چگونگي رنگ خون ندارند .اگر هموگلوبین ،اکسیژن بیشتری به همراه داشته باشند ،رنگ قرمزی
خون روشن تر و شفاف تر خواهد بود و هرچه میزان اکسیژن در خون کمتر باشد ،رنگ خون ،تیره تر مي شود .
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گلبول های سفید .در هر میلي متر مکعب خون حدود  6تا  7هزار گلبول سفید وجود دارد .کروی شکل بوده و در مغز استخوان
تولید مي شود و وظیفه آن ها ایجاد سد های دفاعي در برابر عفونت ها است.
پالکت .پالکت ها ،اجزای کوچک مسطحي هستند که در خون وجود دارند و از بقیه سلو ل های خوني بسیار کوچک ترند .در مغز
استخوان تولید مي شود و بسیار کوچک اند و توسط پالسما جا به جا مي شوند .در هر میلي متر مکعب خون  250هزارپالکت وجود
دارد و زمانیکه تشخیص مي دهند جایي از رگهای خوني آسیب دیده ،به هم مي پیچند تا جلوی خونریزی را بگیرند .تجزیه و تحلیل
آزمایشگاهي خون ،اطالعات مهمي در مورد چگونگي عملکرد خون در اختیار پزشک قرار مي دهد .از جمله برخي از تست های رایج
آزمایشگاهي مي توان به موارد زیر اشاره کرد :تعیین هماتوکریت ،تعیین گروه خوني ،تعیین سرعت رسوب گلبول قرمز ،تعیین
هموگلوبین ،تعیین کلسترول.

.Aتخمین هماتوکریت.)HCT( 1
هماتوکریت اندازه گیری حجمي از خون کل است که توسط گلبول های قرمز خون ساخته و به درصد بیان مي گردد .آزمایش
هماتوکریت به عنوان ساده ترین و در اصل مهم ترین آزمایش برای تشخیص کم خوني ها در پزشکي کار برد دارد .هماتوکریت  48به
این معني است که  %48از حجم خون را گلبول های قرمز تشکیل مي دهد .از آنجا که عملکرد گلبولهای قرمز انتقال اکسیژن به
سلول های بدن است ،هرچه هماتوکریت باالتر باشد  ،گلبول های قرمز بیشتری برای حمل اکسیژن در دسترس هستند .مقدار نرمال
هماتوکریت با جنس  ،سن  ،ارتفاع ازسطح دریا و ...بستگي دارد.
متوسط مقدار هماتوکریت برای مردان  ٪47و برای زنان  ٪42است .حد طبیعي باال  % 55درصد و مقدار کم تر از این حد آنمي یا
کم خوني و مقدار بیشتر از آن پرخوني ( پلي سیتمي) گفته مي شود.
کم خوني .وضعیتي است که در آن ،اکسیژن کافي به سلولهای بدن انتقال نمي یابد .دالیل مختلفي برای کم خوني وجود دارد:
تعداد ناکافي گلبولهای قرمز :بر اثر صدمات ،جراحي ،خون ریزی ،سرطان روده بزرگ ،مشکالت مغز استخوان ،سرطان مغز
استخوان ،سرکوب توسط داروهای شیمي درماني ،غیر طبیعي بودن هموگلبین ،مقدار زیاد گلبولهای سفید در اثر عفونت ،کمبود
ویتامین و امالح مثل کمبود آهن ،زیاد شدن آب بدن
پلي سیتمي .به افزایش قابل توجه گلبولهای قرمز خون اشاره دارد .دالیل مختلفي برای این امر وجود دارد :زندگي در ارتفاعات
باال ،فعالیت شدید ورزشي ،تورم در مغز استخوان.

مراحل انجام آزمایش تخمین هماتوکریت:
ابتدا با روشي مناسب خون گیری انجام مي شود .سپس ،لوله های مویین هپارینه ،باید از خون پر شود .البته  15میلي متر انتهایي
آن را پر نمي کنیم .به آرامي یک طرف لوله را با خمیر مخصوص هماتوکریت مسدود مینمائیم .سپس لوله ها را در جای مخصوص
خود در میکروسانترفوژ قرار میدهیم به طوری که انتهای بسته لوله مجاور محیط دستگاه قرار داشته باشد .باید توجه کرد که لوله ها

Hematocrit
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روبروی هم در سانتریفوژ قرار گیرند .سپس درب سانتریفوژ را محکم مي بندیم .بعد از اینکه سانترفیوژ از حرکت ایستاد ،محافظ را
باز کرده و لوله های مویین را از داخل آن خارج مي کنیم .سپس بااستفاده از خط کش ،میزان هماتوکریت را تعیین مي کنیم.
پس از سانتریفیوژ شدن در هر لوله هماتوکریت  3قسمت مشاهده مي شود:
 .1گلبولهای قرمز که بالفاصله پس از خمیر هماتوکریت قرار مي گیرند.
 .2حلقه نازک سفیدی به نام  Buffy Coatکه از تجمع پالکت ها و گلبول های سفید خون به وجود آمده و در حد فاصل بین
گلبول های قرمز خون و پالسما قرار دارند.
 .3پالسما خون

شکل  :1نمونه ای خون پس از سانترفیوژ شدن

شکل  2محیط شبیه سازی آزمایش هماتوکریت را نشان مي دهد.

شکل  :2آزمایش تعیین هماتوکریت در محیط نرم افزار PhysioEX

لطفا بر اساس نمونههای خوني آورده شده ،آزمایش هماتوکریت را انجام داده ،جدول  1را کامل کرده و به پرسشها پاسخ دهید.
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نمونه خوني )1مرد سالمي که در  Bostonزندگي مي کند
نمونه خوني )2زن سالمي که در  Bostonزندگي مي کند
نمونه خوني )3مرد سالمي که در  Denverزندگي مي کند
نمونه خوني )4زن سالمي که در  Denverزندگي مي کند
نمونه خوني )5مرد مبتال به کم خوني ( مشکالت در مغز استخوان)
نمونه خوني )6زن مبتال به کم خوني ( فقر آهن)
جدول .1خروجي شبیه سازی آزمایش هماتوکریت

پرسش ها:
 -1مقدار هماتوکریت مرد سالمي که در ساحل  Bostonزندگي مي کند ،چقدر مي باشد؟
 -2مقدار هماتوکریت مرد سالمي که در ارتفاع یک مایلي از دریا در شهر  Denverزندگي مي کند ،چقدر مي
باشد؟
 -3آیا اکسیژن به همان مقداری که در  Denverوجود دارد ،در  Bostonهم وجود دارد؟
 -4اگر مغز استخوان تعداد باالیي سلول قرمز خوني ایجاد کند ،چه اتفاقي در میزان هماتوکریت مي افتد؟
 -5مقدار هماتوکریت مرد مبتال به کم خوني ،چقدر مي باشد؟
 -6مقدار تولید گلبول قرمز در مرد مبتال به کم خوني آپالستیک ،کمتر از افراد سالم است یا بیشتر؟
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 .Bسرعت رسوب گلبول های قرمز.)ESR( 1
به سرعت ته نشیني و رسوب گذاری گلبول های قرمز موجود در خون در محیط آزمایشگاهي که با فاکتور ضد انعقادی
ترکیب شده ،در مدت یک ساعت ،در یک لوله ثابت که به صورت عمودی قرار گرفته است ESR ،مي گویند .در یک فرد
سالم نباید در طول یک ساعت تعداد زیادی از گلبول های قرمز خون ته نشین شود .بیماری ها و سایر عوامل فیزیولوژیک مي
توانند باعث کاهش یا افزایش  ESRشوند .به عنوان نمونه افزایش سن درمیزان  ESRموثر است و هرچه سن بیشتر باشد
ESRباالتر مي باشد .در نوزادان مقدار  ESRپایین است.
نتایج آزمایش  ESRبراساس میليمتر بر ساعت ارزیابي ميشود .موارد زیر مربوط به نتایج نرمال آزمایش


زنان زیر  50سال بین  0تا  20میليمتر بر ساعت



مردان زیر  50سال بین  0تا  15میليمتر بر ساعت



زنان باالی  50سال بین  0تا  30میليمتر بر ساعت



مردان باالی  50سال  0تا  20میليمتر بر ساعت



 ESRاست.

کودکان  0تا  10میليمتر بر ساعت

مواردی که در آن مقدار ESRافزایش مي یابد  :آنمي ها  -حاملگي  -عفونت ها مانند  :سل  -افزایش سن  -سرطان ها -
بیماری تب مالت) گاهي(  -افزایش کلسترول در زمان سکته قلبي
مواردی که در آن  ESRکاهش مي یابد  :بیماری کم خوني داسي شکل  -سرما  -پلي سیتمي  -نوزادان  -بیماری شریان
کلیوی

مراحل انجام آزمایش تعیین :ESR
ابتدا با روشي مناسب خون گیری انجام مي شود .سپس ،با قطره چکان به میزان  2میلي لیتر خون در لوله آزمایش ،اضافه مي
شود .در گام بعد  0.5میلي لیتر سیترات سدیم به لوله آزمایش اضافه مي شود .هدف از اضافه کردن این ماده جلوگیری از لخته
شدن خون است .توجه شود که نسبت خون به سیترات سدیم  4به  1مي باشد .محتویات لوله آزمایش به خوبي باید باهم
مخلوط گردند .سپس لوله آزمایشي که با نام لوله رسوب شناخته مي شود در محفظه آزمایش در جایگاه خاص خود ثابت به
صورت عمودی ثابت مي گردد .پس از گذشت یک ساعت لوله را از محفظه خاص بیرون آورده و اقدام به بررسي نتایج مي کنند.
شکل  3محیط شبیه سازی آزمایش تعیین  ESRرا نشان مي دهد.

Erythrocyte Sedimentation Rate
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شکل  :3محیط شبیه سازی آزمایش تعیین  ESRدر محیط نرم افزار PhysioEX

لطفا بر اساس نمونههای خوني آورده شده ،آزمایش  ESRرا انجام داده ،جدول  2را کامل کرده و به پرسشها پاسخ دهید.

جدول .2جدول خروجي شبیه سازی آزمایش ESR

نمونه خوني )1فرد سالم
نمونه خوني )2زن باردار
نمونه خوني  )3فرد مبتال به کم خوني سلول داسي
نمونه خوني  )4فرد مبتال به کم خوني فقر آهن
نمونه خوني  )5فردی مبتال به سکته قلبي
نمونه خوني  )6فرد مبتال به آنژین قلبي
6
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پرسش ها:
 )1آیا  ESRدر فرد مبتال به کم خوني سلول داسي افزایش یافته است؟
 ESR )2در فرد مبتال به کم خوني ناشي از فقر آهن چه تفاوتي با فرد سالم دارد؟
 ESR )3در فرد باردار نسبت به فرد سالم بیش تر است یا کمتر؟
 )4تفاوت بین  ESRدر نمونه خوني  5و  6را توضیح دهید.

 .Cتعیین میزان هموگلبین.
هموگلبین پروتئیني موجود در گلبول های قرمز خون است .در انتقال اکسیژن از ریه به سلول های بدن ضروری است .هر مولکول
هموگلبین مي تواند چهار مولکول اکسیژن را حمل کند .اکسیژن با هموگلبین ترکیب مي شود و اکسي هموگلبین را تشکیل مي
دهد که دارای رنگ قرمز روشني است .در بیماری کم خوني ،اکسیژن رساني به سلول های بدن ناکافي است.
در حالت نرمال ،به صورت متوسط  12تا  18گرم هموگلبین در هر  100میلي لیتر خون وجود دارد .در یک مرد سالم این مقدار
 13.5تا  18گرم بر  100میلي لیتر و در بانوان  12تا  16گرم بر  100میلي لیتر است .مقدار هموگلبین در بیماران مبتال به پلي
سیتمي افزایش مي یابد .همچنین در برخي بیماری های قلبي و در بیماری انسداد مزمن ریوی و برای افرادی که در ارتفاعات
زندگي مي کنند ،این مقدار افزایش مي یابد .اما در افرادی که مبتال به کم خوني ،پرکاری تروئید ،التهاب شدید کبدی ،بیماری
کلیوی ،خونریزی شدید هستند ،این پارامتر کاهش مي یابد.

مراحل انجام آزمایش تعیین میزان هموگلبین:
ابتدا با روشي مناسب خون گیری انجام مي شود .سپس ،با قطره چکان مقداری خون در ظرف آزمایش ،اضافه مي شود .در مرحله
بعد ،اقدام به تکان دادن میله همولیز خون درون ظرف آزمایش به مدت  45ثانیه مي کنیم .این عمل موجب پارگي و فروپاشي سلول
های خوني مي شود ،در نتیجه هموگلبین موجود در گلبول های قرمز آزاد مي گردد .سپس ظرف آزمایش را داخل دستگاه اندازه
گیری هموگلبین قرار مي دهیم .شدت رنگ خون یک نتیجه از میزان هموگلبین موجود است .اساس کار دستگاه مذکور بدین شکل
است که با مقایسه رنگ نمونه با حالت استاندار میزان هموگلبین نمونه تخمین زده مي شود .نور سبز رنگ را از نمونه خون همولیز
شده عبور مي دهند ،مقدار نوری که از نمونه گذشت با شدت رنگ استاندارد مقایسه مي شود .نور سبز رنگ استفاده مي شود ،به این
دلیل که چشم انسان به راحتي قادر به تشخیص تفاوت های ظریف در رنگ سبز است .نیمه سمت راست دایره ،شدت نور منتقل
شده توسط نمونه خون و نیمه سمت چپ شدت نور برای سطوح شناخته شده از هموگلبین را نشان مي دهد.
شکل 4محیط شبیه سازی آزمایش تعیین هموگلبین را نشان مي دهد.
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شکل  :4آزمایش تعیین هموگلوبین در محیط نرم افزار PhysioEX

لطفا بر اساس نمونههای خوني آورده شده ،آزمایش تعیین هموگلوبیین را انجام داده ،جدول  3را کامل کرده و به پرسشها پاسخ
دهید.
جدول .3جدول خروجي شبیه سازی تعیین هموگلوبین

نمونه خوني  )1مرد سالم
نمونه خوني  )2زن سالم
نمونه خوني  )3زن مبتال به کم خوني ناشي از فقر آهن
نمونه خوني  )4مرد با پلي سیتمي
نمونه خوني  )5زن ورزشکار
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پرسش ها:
 )1نسبت  PCVبه  Hbدر مورد زنان مبتال به کم خوني چه مطلبي در مورد گلبول های قرمز آن ها را بیان مي کند؟
 )2آیا مرد مبتال به پلي سیتمي نسبت نرمالي از  PCVبه  Hbدارد؟
 )3با توجه به پاسخ سوال قبل ،فکر مي کنید سلول های قرمز خون فرد مذکور به مقدار کافي هموگلبین دارد؟ چرا؟
 )4آیا زن ورزشکار المپیکي نسبت نرمالي از  PCVبه  Hbدارد؟
 )5با توجه به پاسخ سوال قبل ،فکر مي کنید سلول های قرمز خون فرد مذکور به مقدار کافي هموگلبین دارد؟ چرا؟

.Dتعیین گروه خوني.
تمامي سلول های بدن از جمله گلبول های قرمز خون از غشای سلولي احاطه شده اند .در سطح غشای گلبول قرمز پروتئین هایي
به نام آنتي ژن وجود دارد که باعث شناخته شدن آن ها مي شود .نکته مهم این است که قبل از انتقال و تزریق خون باید نوع
خون بررسي گردد ،تا از تراکم گلبول های قرمز جلوگیری شود .آنتي ژن های مختلفي روی غشای گلبول های قرمز خون وجود
دارد ،اما آنتي ژن های زیر در تعیین گروه خوني برای ما اهمیت دارد:


آنتي ژنA



آنتي ژنB



آنتي ژن )D( Rh

بر اساس دو آنتي ژن  Aو  Bچهار گروه خوني اصلي و هشت نوع خون وجود دارد که به آن ،سیستم گروه خوني  ABOمي گویند.
گروه ها براین اساس تعریف مي شوند که آیا آنتي ژن های خاص  Aیا  Bدر خون وجود داردیا خیر .این گروه های خوني با توجه
به حضور یا عدم حضور این دو آنتي ژن به صورت ژنتیکي و از طریق وراثت از والدین به فرزندان مي باشد و این چهار گروه خوني
اصلي عبارتند از:
گروه خوني  Aحاوی آنتي ژن  Aو آنتي بادی B
گروه خوني  Bحاوی آنتي ژن  Bو آنتي بادی A
گروه خوني  ABحاوی هر دو آنتي ژن  Aو  Bاست ،اما فاقد هر دو آنتي بادی  AوB
گروه خوني  Oفاقد هر دو آنتي ژن  Aو  Bاست ،اما حاوی هر دو آنتي بادی  AوB
آنتي ژن  Rhشش نوع شایع دارد .اما آنچه که در تشخیص گروه خوني اهمیت دارد ،آنتي ژن  Dاست .آنتي ژن نوع  Dنیز بر
سطح گلبول های قرمز وجود دارد .هر فردی که دارای این نوع آنتي ژن باشد ،گروه خوني مثبت ( Rhمثبت) و در صورت عدم وجود
آن گروه خوني منفي ( Rhمنفي) خواهد بود؛ بنابراین از چهار گروه خوني اصلي ،هشت نوع خون وجود دارد.
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جدول .4انواع گروه خوني

 چرا آزمایش تعیین گروه خوني انجام ميشود؟ تعیین گروه خوني هنگام اهداء خون و قبل از انتقال خون ،انجام
مي شود .تعیین گروه خوني یک راه ساده و سریع است تا اطمینان حاصل شود که شما خون سازگار با بدنتان را در طول
جراحي یا بعد از آسیب دیدگي دریافت ميکنید .اگر خون دریافتي با خون شما ناسازگار باشد ،ميتواند منجر به خونریزی
یا آگلوتیناسیون شود که ممکن است مرگ آور باشد.
 انتقال خون  :در شکل زیر گروه های خوني دهنده و گیرنده مشخص شده اند.

شکل  :5نحوه انتقال خون و امکان انتقال خون میان گروه های خوني

مراحل انجام آزمایش تعیین گروه خوني:
اساس تعیین گروه خون بر مبنای واکنش بین آنتي ژن و آنتي کور مي باشد .بنابراین خون شخص مورد آزمایش را در مجاورت
آنتي بادی های مختلف قرار مي دهیم و ایجاد یا عدم ایجاد آگلوتیناسیون )بهم چسبیدگي گلبولهای قرمز) را بررسي مي کنیم
سپس از روی آگلوتیناسیون ایجاد شده گروه های خوني متفاوت مشخص مي گردد.
انگشت شخص مورد آزمایش را تمیز نموده و سپس با النست سوراخ مي کنیم و سپس سه قطره خون با فاصله روی الم 1قرار مي
دهیم .روی هر قطره خون یک قطره درشت آنتي بادی مي ریزیم .روی قطره اول خون یک قطره آنتي  Aروی قطره دوم یک قطره
آنتي  Bو روی قطره سوم یک قطره آنتي  Dو خون را به وسیله اپلیکاتور 2مخلوط و کامالً پخش مي کنیم .پس از مدتي حدود 3

1
2

قطعهی شیشهای نازک
ابزاری برای برداشتن نمونه های آزمایش و جدا سازی آنها
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دقیقه نتیجه آزمایش وجود با عدم وجود آگلوتیناسیون را بررسي و یادداشت مي کنیم .شکل  6محیط شبیه سازی آزمایش تعیین
گروه خوني را نشان مي دهد.

شکل : 6آزمایش تعیین گروه خوني در محیط نرم افزار PhysioEX

آزمایش تعیین گروه خوني را انجام داده ،جدول  5را کامل کرده و به پرسشها پاسخ دهید.
جدول  : 5خروجي شبیه سازی آزمایش تعیین گروه خوني

پرسش ها:
 )1اگر آنتي بادی  Aباعث لخته شدن خون شود ،چه آنتي ژني در حال حاضر در خون وجود دارد؟
 )2گروه خوني شخصي  ABاست ،چه آنتي ژني در گلبول های قرمز او وجود دارد؟
 )3چه آنتي بادی هایي در پالسما خون فردی که گروه خوني  ABدارد ،وجود دارد؟
11
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 )4گروه خوني شخصي  Oاست ،چه آنتي ژني در گلبول های قرمز او وجود دارد؟
 )5چه آنتي بادی هایي در پالسما خون فردی که گروه خوني  Oدارد ،وجود دارد؟

 .Eتعیین کلسترول.
کلسترول ماده چربي است که برای ادامه زندگي ضروری مي باشد .یک جزء مهم از غشای سلولي است و پایه و اساس تولید برخي
هورمون ها ،ویتامین  Dنیز است .کلسترول از دو منبع اصلي تأمین مي شود :رژیم غذایي و تولید در کبد.
در واقع کلسترول در کبد تولید شده و در برخي از مواد غذایي با منشأ حیواني مانند شیر ،گوشت و تخم مرغ یافت مي شود .از
آنجایي که کلسترول چربي نامحلول در آب است ،در یک مجموعه پروتئیني -کلسترولي به نام لیپو پروتئین جابجا مي شود )
انتقال در خون از کبد و دستگاه گوارشي به سلول های بدن(
لیپو پروتئین با چگالي باال (:)HDL
به حذف چربي ها از بدن با اتصال به آن در جریان خون و حمل آن به کبد برای دفع کمک مي کند HDL .گاهي کلسترول
خوب نامیده مي شود .افزایش میزان  HDLکلسترول ممکن است احتمال ابتال به بیماری های قلبي را کاهش دهد.

لیپو پروتئین با چگالي پایین (:)LDL
میزان زیادی چربي و مقدار اندکي پروتئین را از کبد به سایر قسمت های بدن منتقل مي کند .میزان معیني از  LDLدر خون
شما طبیعي است ،چون که  LDLکلسترول را به قسمت هایي از بدن که به آن نیاز دارند مي برد .اما  LDLگاهي کلسترول بد
نامیده مي شود ،چون افزایش میزان آن ممکن است شانس بیماری های قلبي را باال ببرد.
میزان کمتر از  200میلي گرم کلسترول در هر یک دهم لیتر خون در حد مطلوب است .محدوده  200تا  239میلي گرم ،سطح
حاشیه ای و مرز خطر خواهد بود و در نهایت مقدار باالتر از  240میلي گرم در دسي لیتر سطح خطرناک کلسترول را نشان مي
دهد.
همچنین پایین بودن غیر طبیعي سطح کلسترول) کمتر از  100میلي گرم در هر دسي لیتر خون ( نیز مي تواند بیانگر یک مشکل
باشد .پرکاری غده تیروئید ،بیماری کبدی ،جذب ناکافي مواد غذایي از روده و سوء تغذیه از جمله عوامل پایین بودن سطح
کلسترول مي باشند .سایر عواملي که برای کمبود سطح کلسترول گزارش شده ،شامل افسردگي ،اضطراب ،اختالالت روحي مي
باشد که توسط یک انتقال دهنده عصبي) سروتونین (کنترل مي شود.

مراحل انجام آزمایش تعیین کلسترول:
ابتدا با کمک النست خراشي بر روی انگشت ایجاد مي گردد .نوار اندازه گیری کسترول را آغشته به نمونه خوني کرده و آن را در
دستگاه انجام آزمایش قرار مي گیرد .این نوارهای اندازه گیری کلسترول حاوی مواد شیمیایي است که توسط یک سری از واکنش
های شیمیایي کلسترول موجود در خون را به یک ماده سبز رنگ تبدیل مي کند .این واکنش در مدت سه دقیقه انجام مي گیرد.
با تطبیق دادن رنگ نوار کلسترول با یک محدوده از دایره رنگي) سطوح کلسترول مشخص شده( ،مي توانیم سطوح کلسترول را
تخمین بزنیم .سطوح خیلي باالی کلسترول با رنگ سبز پر رنگ مشخص شده است .گاهي تطبیق زدن رنگ کار دشواری خواهد
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بود ،اگر این کار اشتباه انجام شود ،پیغام خطایي داده مي شود و کاربر باید دوباره محدوده رنگ را مشخص کند .شکل 7محیط
شبیه سازی آزمایش تعیین کلسترول را نشان مي دهد.

شکل  :7آزمایش تعیین کلسترول در محیط نرم افزار PhysioEX

آزمایش تعیین کلسترول را انجام داده ،جدول  6را کامل کرده و به پرسشها پاسخ دهید.
جدول  : 6خروجي شبیه سازی آزمایش تعیین کلسترول

پرسش ها:
 )1براساس نتایج ،چه مشکلي برای بیمار دوم ممکن است وجود داشته باشد؟
 )2چه توصیه ای برای ورزش و رژیم غذایي برای بیمار دوم دارید؟
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آزمایش :2آشنایي با فیزیولوژی قلب
هدف آزمایش:

آشنایي با سیستم قلبي -عروقي و رابطه ی بین جریان خون و عوامل موثر برآن.

آناتومي قلب .قلب انسان از چهار حفره اصلي تشکیل شده است :دهلیز راست ،بطن راست ،دهلیز چپ ،بطن چپ.

شکل  :1آناتومي قلب

دریچه ها از جریان معکوس خون و بازگشت آن به بخش دیگر قلب جلوگیری مي کنند.
فیزیولوژی قلب .با انقباض عضله بطن چپ ،خون ابتدا به دریچه آئورت و سپس نقاط مختلف بدن مي رسد  .از آنجا که بطن چپ
باید خون را به تمام اندام های بدن برساند ،باید عضله قوی داشت باشد ،بنابراین عضله بطن چپ قوی تر و ضخامت بیشتری نسبت
به عضله بطن راست دارد .مویرگ ها رابط بین سرخرگ و سیاهرگ هستند که تبادل بین خون و بافت را انجام مي دهند .بافت ها
مواد مغذی و اکسیژن را از خون دریافت مي کنند و مواد زائد و کربن دی اکسید را به خون مي دهد.مویرگ ها خون حاوی مواد
زائد و کربن دی اکسید را به سیاهرگ ها مي رسانند .این خون که حاوی کربن دی اکسید و مواد زائد است ،کمي تیره رنگ مي
باشد .سرانجام خون به منظور تصفیه از اندام هایي نظیر کلیه ها عبور مي کند و از طریق سیاهرگ ها به قلب مي رسد.خون از
سیاهرگ ها وارد دهلیزراست مي شود و پس از عبور از دریچه سه لتي وارد بطن راست خواهد شد .در این مرحله با انقباض عضله
بطن راست ،خون از سیاهرگ ها وارد دهلیز راست مي شود و پس از عبور از دریچه سه لتي وارد بطن راست خواهد شد .در این
مرحله با انقباض عضله بطن راست ،خون از دریچه ششي عبور کرده و به سرخرگ ششي پمپ مي شود .خون در شش دی اکسید
کربن را تحویل داده و اکسیژن دریافت مي کند .این خون از شش ها وارد سیاهرگ ششي شده و از این طریق به قلب باز مي
گردد .خون از این طریق به دهلیز چپ مي رسد و پس از عبور از دریچه میترال به بطن چپ مي رسد و چرخه عملکرد قلب کامل
مي شود.
سیستم قلبي – عروقي .سیستم قلبي – عروقي از یک پمپ ) قلب (و یک سری عروق خوني تشکیل شده است که وظیفه
انتقال اکسیژن و مواد غذایي به سلول های بدن را دارد .اصول حاکم بر جریان خون ،در واقع مشابه قوانین فیزیکي است که در
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جریان خون نیز صادق است .که مایع مورد نظر همان خون است و لوله ها ،رگ های خوني مي باشند و گرادیان فشار نیز ،اختالف
فشار در سرخرگ و سیاهرگ است که نتیجه مي شود از خوني که در رگ ها پمپ مي شود .مقدار جریان خون ،با گرادیان فشار
رابطه مستقیم و با مقاوت ) میزاني که لوله مانع مي شود در برابر جریان ( رابطه عکس دارد و به صورت زیر تعریف ميشود.

𝑃∆ 𝑡𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑟𝑔 𝑒𝑟𝑢𝑠𝑠𝑒𝑟𝑝
=
𝑒𝑐𝑛𝑎𝑡𝑠𝑖𝑠𝑒𝑟
𝑅

= 𝑤𝑜𝑙𝐹

 عوامل اصلي کنترل کننده مقاومت ،ویسکوزیته خون ،شعاع رگ خوني و طول رگ خوني مي باشند.


ویسکوزیته خون .منظور از ویسکوزیته در یک مایع ،استقامت یک مایع در برابر اعمال تنشي است ،ویسکوزیته و
غلظت را میتوان هم ارز یکدیگر دانست .غلظت خون در درجه اول با هماتوکریت تعیین مي شود،که در واقع درصد
گلبول های قرمز به حجم خون است .هماتوکریت باالتر نشان دهنده غلظت باالتر خون خواهد بود.



شعاع رگ خوني .شعاع رگ خوني با مقاومت در برابر جریان خون رابطه عکس دارد.انقباض عروق در رگ های خوني،
کاهش شعاع در رگ خوني را نتیجه مي دهد .رسوب چربي مي تواند سبب کم شدن شعاع یک رگ شود .در نتیجه
خون کافي به عروق و قلب نمي رسد .همچنین آرامش باعث افزایش شعاع رگ های خوني مي شود .همانطور که
خواهیم دید ،شعاع رگ خوني به تنهایي مهمترین عامل در تعیین مقاومت در برابر جریان خون مي شود.



طول رگ خوني .طول رگ خوني با مقاومت در برابر جریان خون رابطه مستقیم دارد ،بیشترین میزان تغییر این عامل
موثر ،در سن رشد افراد که قد آنها افزایش مي یابد ،اتفاق مي افتد و پس از این سن ،فاکتور مذکور تغییری اندکي
خواهد داشت.

رابطه بین جریان خون و عوامل موثربرآن .این معادله ،اثر اختالف فشار ،شعاع رگ ،ویسکوزیته و طول رگ را در جریان
خون بیان میکند .توجه کنید که جریان خون با شعاع رابطه ای از مرتبه چهار داردکه نشان مي دهد اثر شعاع در جریان خون
چقدر زیاد است.
𝟒𝒓𝑷∆𝝅
𝒍𝜼𝟖

= 𝑸∆

در این رابطه ∆𝑸،جریان خون ∆𝑷،اختالف فشار بین دو انتهای رگ 𝒓 ،شعاع رگ خوني 𝜼،ویسکوزیته و 𝒍 طول رگ خوني را
نشان مي دهد.
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 .Aمراحل انجام آزمایش بررسي تاثیر فشار بر جریان خون:
در فضای نرم افزار ،ابتدا ) Excercise5(cardiovascular Dynamicsانتخاب کرده و سپس بر روی گزینه Vessel

 Resistanceکلیک کنید .در محیط آزمایش تصور کنید که بشر سمت چپ قلب شماست و بشرسمت راست بدن شما و لوله
ارتباطي رگ شما خواهد بودبا کلیک بر روی  startپایین بشر سمت چپ ،خون جاری مي شود (از بشر سمت چپ به بشر سمت
راست(.مي توانید شعاع لوله ،غلظت خون و طول لوله(طول رگ) را تنظیم کنید .همچنین مي توانید فشار بشر سمت چپ را تغییر
دهید .با کلیک بر روی گزینه  refillمي توانید بشر سمت چپ را خالي و سمت راست را پر کنید و در پایان هر آزمایش نتایج را
ذخیره کنید .فشار را به مقدار ، mmHg25شعاع را به مقدار ، mm6/0غلظت را به مقدار  3/5و طول رگ را به مقدارmm50
تنظیم کنید.در بخش  Datasetsگزینه فشار را انتخاب کنید .دقت کنید که بشر سمت چپ پر باشد وگرنه گزینه  refillرا
انتخاب کنید .بر روی  startکلیک نمائید .زماني که بشر سمت راست پر شد ،روی  recorddataکلیک کرده ونتایج را ثبت کنید.
بشر سمت چپ را مجدد پر کنید.فشار را  mmHg25افزایش دهید) یعني  mmHg50شود (سایر پارمترها را به حال خود رها
کرده و دوباره آزمایش را انجام دهید.مراحل را با افزایش  mmHg25فشار تا رسیدن به مقدار mmHg250ادامه دهید .فراموش
نکنید که داده ها را در مرحله ثبت کنید .از منو  ، Toolگزینه  plotdataرا انتخاب کرده و نمودار را رسم کنید.محور  xفشارو
محور  yجریان خواهد بود .شکل 2محیط شبیه سازی آزمایش بررسي تاثیر فشار بر جریان خون را نشان مي دهد.

شکل :2آزمایش بررسي تاثیر فشار بر جریان خون در محیط نرم افزار PhysioEX
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پرسش ها :
 -1رابطه بین فشار و جریان خون را توصیف کنید.
 -2چه نوع تغییری را در سیستم قلبي – عروقي با تغییر فشار نتیجه مي گیرید؟
 -3چرا چنین تغییری باعث بروز مشکل مي گردد؟

 .Bمراحل انجام آزمایش بررسي تاثیر شعاع رگ بر روی جریان خون
این پارامتر با جریان رابطه ای از مرتبه چهار دارد ،بنابراین انتظار داریم با تغییرات اندک شعاع ،تغییرات بزرگي در جریان خون
مشاهده گردد.در بخش  Datasetsگزینه شعاع را انتخاب کنید .دقت کنید که بشر سمت چپ پر باشد وگرنه گزینه  refillرا
انتخاب کنید .فشار را به مقدار ، mmHg100غلظت را به مقدار، 1/5طول رگ را به مقدار  mm50و شعاع را به مقدار mm1/0
تنظیم کنید .بر روی  startکلیک نمائید .پس از آنکه بشر سمت راست پر شد ،روی  recorddataکلیک کرده ونتایج را ثبت
کنید .شعاع را  mm1افزایش دهید) یعني  mm2/0شود( سایر پارمترها را به حال خود رها کرده و دوباره آزمایش را انجام دهید .
مراحل را با افزایش  mm1شعاع تا رسیدن به مقدار  mm6/0ادامه دهید.داده ها را در مرحله ثبت کنید و در مرحله بشر سمت
چپ را پر نمائید .از منو  ، Toolگزینه  plotdataرا انتخاب ونمودار را رسم کنید( محور  xشعاع و محور  yجریان خواهد بود).

پرسش ها:
 -1این نمودار چه تفاوتي با نمودار اول دارد؟
 -2رابطه بین شعاع و جریان خون را توصیف کنید.
 -3در این آزمایش ،شعاع رگ را تغییر دادیم به صورت فیزیولوژیکي چه عاملي موجب تغییر شعاع در رگ های بدن مي
شود؟
 -4در عروق مسدود شده ،چه اتفاقي برای شعاع افتاده است؟ چه اثری در جریان خون دارد؟ چگونه مي توان این مشکل را
مسدود کرد؟
 -5زماني که یک رگ به دو رگ کوچکتر منشعب مي شود ،مجموع شعاع دو رگ کوچکتر از شعاع رگ اصلي بزرگتر است .
با این وجود جریان خون در دو رگ کندتر از رگ اصلي است .چرا؟
 -6داشتن جریان خون آهسته تر در برخي نقاط بدن مانند مویرگ های انگشتانمان چه مزیتي دارد؟

 .Cمراحل انجام آزمایش بررسي تاثیرویسکوزیته یا غلظت خون روی جریان
خون.
در بخش  Datasetsگزینه ویسکوزیته را انتخاب کنید.فشار را به مقدار، mmHg100طول رگ را به مقدار ، mm50شعاع را به
مقدار  mm6/0و ویسکوزیته را به مقدار  1تنظیم کنید .بشر سمت چپ پر باشد وگرنه گزینه  refillرا انتخاب کنید.بر روی start
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کلیک نمائید.پس از آنکه بشر سمت راست پر شد،روی  recorddataکلیک کرده ونتایج را ثبت کنید .ویسکوزیته را  1واحد
افزایش دهید سایر پارمترها را به حال خود رها کرده و دوباره آزمایش را انجام دهید .برای هر تکرار ویسکوزیته را  1واحد برای
رسیدن به مقدار ماکزیمم آن یعني  10افزایش دهید .داده ها را در مرحله ثبت کنید و در مرحله بشر سمت چپ را پر نمائید .از
منو  ، Toolگزینه  plotdataرا انتخاب کرده و نمودار را رسم کنید .محور  xویسکوزیته و محور  yجریان خواهد بود.

پرسش ها :
 -1این نمودار چه تفاوتي با نمودارهای قبل دارد؟
-2رابطه بین ویسکوزیته و جریان خون را توصیف کنید.
-3تاثیر پلي سیتمي را در سرعت جریان خون پیش بیني کنید.
-4زماني که بدن آب خود را از دست مي دهد ،چه اتفاقي برای جریان خون مي افتد ؟
 -5چگونه ویسکوزیته خون با کم شدن آب بدن تغییر مي کند؟

 .Dمراحل انجام آزمایش بررسي تاثیرطول رگ روی جریان خون.
فشار را به مقدار  ، mmHg100شعاع را به مقدار  ، mm6/0ویسکوزیته را به مقدار ، 3/5طول اولیه رگ را به مقدار mm10
تنظیم کنید .در بخش  Datasetsگزینه طول را انتخاب کنید.بشر سمت چپ پر باشد وگرنه گزینه  refillرا انتخاب کنید .بر
روی  startکلیک نمائید.پس از آنکه بشر سمت راست پر شد،
روی  recorddataکلیک کرده ونتایج را ثبت کنید.در هر تکرار طول را  10میلي متر افزایش دهید ،سایر پارمترها را به حال خود
رها کرده و دوباره آزمایش را انجام دهید .این کار را تا رسیدن به مقدار ماکزیمم طول یعني  mm50انجام دهید .داده ها را در
مرحله ثبت کنید و در مرحله بشر سمت چپ را پر نمائید.
از منو  ، Toolگزینه  plotdataرا انتخاب کرده و نمودار را رسم کنید .محور  xطول و محور  yجریان
خواهد بود.

پرسش ها :
-1این نمودار چه تفاوتي با نمودارهای قبل دارد؟
-2چرا شعاع رگ عامل مهمتری نسبت به طول رگ در کنترل جریان خون مي باشد؟
-3پرسش های آزمایش بررسي اثر طول رگ روی جریان خون رابطه بین طول و جریان خون را توصیف کنید.
قلب دو فاز اساسي دارد:
 -1فاز سیستول :سیتول فاز انقباض بطن ها و پمپاژ خون به بدن است.
 -2فاز دیاستول :دیاستول فاز استراحت است که بطن ها از خون پر مي شوند.
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حجم ضربه ای ( )Stroke Volumeیا به اختصار  .SVمیزان خوني است که درهر انقباض ،به بیرون قلب پمپ مي شود و
مشخص کننده ی فعالیت مکانیکي قلب بـه عنـوان یک پمپ میباشد .حجم ضربه ای اختالف حجم خون در فاز دیاستول و
سیستول است .
 SVحجم ضربه ای EDV،حجم بطن در انتهای دیاستول ESV،حجم بطن در انتهای دیاستول مي باشد.
SV=EDV-ESV
میزان نرمال حجم ضربه ای 70 ،میلي لیتر با نرخ ضربان  75بار در دقیقه است.
برون ده قلبي ( )Cardiac outputیا به اختصار  .COمقدار خوني است که قلب در هر دقیقه ،پمپ مي کند.
CO=SV*Heart Rate

 .Eمراحل انجام آزمایش بررسي تاثیر شعاع آئورت بر عملکرد پمپ.
ابتدا ) Excercise5(cardiovascular Dynamicsانتخاب کرده و سپس بر روی گزینه  Pump Mechanicsکلیک
کنید.در محیط آزمایش تصور کنید که بشر سمت چپ نشان دهنده خون بدست آمده از ریه هاست ،بشر میاني ،قلب و لوله
ارتباطي بین این دو ،سیاهرگ ششي و بشرسمت راست سایر نقاط بدن شما و لوله ارتباطي این ظرف و پمپ میاني رگ آئورت
خواهد بود .مي توانید شعاع لوله سمت راست و چپ ،تعداد ضربان قلب و فشار سه بشر را تنظیم کنید .همچنین مي توانید حجم
انتهایي و ابتدایي پمپ را تغییر دهید .با کلیک بر روی  singleپایین بشر سمت چپ ،پمپ یک ضربه کار خواهد کرد و با کلیک
بر روی  Autopumpبا توجه به تعداد ضربه ها چرخه کار خواهد کرد .حجم ضربه ای  Str.Vبا کم کردن حجم نهایي)سیستول(
از حجم ابتدایي) دیاستول(محاسبه مي شود.با کلیک بر روی گزینه  refillمي توانید بشر سمت چپ را خالي و سمت راست را پر
کنید و در پایان هر آزمایش نتایج را ذخیره کنید .شکل 3محیط شبیه سازی بررسي تاثیر شعاع آئورت بر عملکرد پمپ را نشان مي
دهد

شکل  :3آزمایش بررسي تاثیر شعاع آئورت بر عملکرد پمپ در محیط نرم افزار PhysioEX
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در این آزمایش ،تنها شعاع رگ سمت راست که جریان را از پمپ خارج مي کند،تغییر داده مي شود.شعاع سرخرگ ها و آئورت که
یک الیه عضله صاف در دیواره خود دارند ،با یک سامانه عصبي خودکار با توجه به نیاز بدن درآن تغییر خواهد کرد.
در بخش  Datasetsگزینه  Rad.Rرا انتخاب کنید.باید بشر سمت چپ و میاني پر باشد وگرنه گزینه refillرا انتخاب نمائید.
شعاع لوله جریان سمت راست را  3و سمت چپ را  ، mm 3.5فشار پمپ میاني  120و سمت راستي  mm 80تنظیم کنیدEDV .
را  ml 120و ESVرا  ml 50تنظیم کنید Max.strokes .نیز  10باشد .بر روی دکمه  Singleکلیک کرده و عملکرد پمپ را
تماشا کنید .روی  Auto Pumpکلیک کنید .پس از تحویل  10ضربه به سمت ظرف سمت راست نتایج را مشاهده کنید.
شعاع لوله جریان راست را  0.5میلي متر افزایش داده و آزمایش را تکرار کنید و همین مراحل را تا رسیدن به شعاع  mm 6تکرار
کنید .نمودار جریان بر حسب شعاع را ترسیم کنید.

پرسش ها:
-1
-2
-3
-4
-5

موقعیت پیستون پمپ در طول فاز دیاستول چگونه بوده است؟
موقعیت پیستون پمپ در طول فاز سیستول چگونه بوده است؟
اگر پمپ نشان دهنده قلب چپ باشد ،بشر سمت راست نشان دهنده چیست؟
رابطه لوله ارتباطي سمت راست و جریان را توصیف کنید.
چگونگي اثر کاهش شعاع لوله سمت چپ در جریان و نرخ پمپ را پیش بیني نمائید.

 .Fمراحل انجام آزمایش بررسي تاثیر حجم ضربه ای بر پمپاژ خون.
در بخش  Datasetsگزینه  Str.Vرا انتخاب کنید.باید بشر سمت چپ و میاني پر باشد وگرنه گزینه refillرا انتخاب نمائید.
فشار بشر سمت چپ را به مقدار ،40 mmHgفشار بشر میاني را به مقدار ،120 mmHgفشار بشر سمت راست را به مقدار
 ، 80mmHgحجم ضربه ای را،10 mlحجم ابتدایي پمپ  EDVرا  120 mlو حجم نهایي پمپ  ESVرا  ،110 mlشعاع لوله
ارتباطي هر دو سمت را به مقدار 3 mmتنظیم کنید.تعداد ضربه ها را به مقدار  10ضربه تنظیم نمائید .بر روی Autopump
کلیک کنید .بعد از ضربات مشخص شده ،خون به بشر سمت راست تحویل داده مي شود ،روی  recorddataکلیک کرده ونتایج
را ثبت کنید .بشر سمت چپ و میاني را مجدد پر کنید .حجم ضربه ای را با فواصل 10 mlبه وسیله کاهش حجم انتهایي پمپ
افزایش دهید .سایر پارمترها را به حال خود رها کرده و دوباره آزمایش را انجام دهید و این کار را تا میزان حداکثر حجم ضربه
ای  120انجام دهید .از منو  ، Toolگزینه  plotdataرا انتخاب کرده و نمودار را رسم کنید.محور  xحجم ضربه ای و محور y

جریان خواهد بود.

پرسش ها:
 -1وقتي حجم ضربه ای افزایش مي یابد ،چه اتفاقي برای ضربان قلب مي افتد؟
 -2با توجه به نتایج شبیه سازی توضیح دهید که چرا ضربان قلب در حالت استراحت برای یک ورزشکار از ضربان قلب فرد
عادی کمتر است؟
 -3اگر دریچه ها تنگ شوند ،چه اتفاقي ممکن است رخ دهد؟
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 -4زماني که شعاع لوله جریان سمت راست ثابت ( )mm 3و شعاع لوله ی سمت چپ در حال تغییر ( باال یا پایین باشد)،
سرعت جریان چگونه تغییر مي کند؟

 .Gمراحل انجام آزمایش جبران سازی.
اگر یک رگ خوني در برخي از نقاط مسیر به خطر بیفتد ،به عنوان مثال اگر شعاع رگ با رسوب چربي کاهش یابد ،راه هایي
وجود دارد که سیستم قلبي عروقي مي تواند این کمبود را تا حدودی جبران کند .در این آزمایش ،شما باید با استفاده از
اطالعات خود ،بررسي کنید که فاکتورهای مختلف چگونه در جبران سازی جریان خون تاثیر مي گذارند .ابتدا بر روی
Adddatasetکلیک نمائید ،یک پنجره کوچک ظاهر مي گردد یک نام مناسب بر روی این مجموعه داده قرار دهید به عنوان
مثال  Compensationحال این مجموعه به  Datasetsاضافه مي گردد که قبل از شروع آزمایش بر روی آن کلیک کنید .داده

های آزمایش جدید تحت نام این مجموعه ذخیره مي گردد.
فشار بشر سمت چپ را به مقدار ،40 mmHgفشار بشر میاني را به مقدار ،120 mmHgفشار بشر سمت راست را به مقدار
، 80mmHgحجم ابتدایي پمپ  EDVرا120 mlوحجم نهایي پمپ  ESVرا  50 mlتنظیم کنید .بشر سمت چپ و میاني پر
باشد وگرنه گزینه  refillرا انتخاب کنید .تعدا ضربات را به مقدار  10تنظیم نمائید .بر روی  Autopumpکلیک کنید .بعد ازهر
اجرا ،روی  recorddataکلیک کرده ونتایج را ثبت کنید .بشر سمت چپ و میاني را مجدد پر کنید .این نتایج داده های پایه ای
شماست که برای مقایسه تمام داده های تجربي پس از آن باید از آنها استفاده کنید.شعاع لوله سمت راست را به  mm 2کاهش
دهید .سرعت جریان فعلي را با داده های پایه مقایسه نمائید.

پرسش ها:
 -1بدون تغییر شعاع رگ راست ،چگونه مي توان سرعت جریان را به مقدار سرعت جریان داده پایه برسانید .سه راهکار
لیست کرده و آنها را تست نمائید .کدامیک تاثیرگذار است؟
 -2در افراد با رژیم غذایي با مقدار چربي باال ،تصلب شراین یک مشکل رایج است .چگونه مي توان مطمئن بود که قلب به
تمام ارگان های بدن خون کافي مي رساند؟
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آزمایش :3سیستم تنفسي و کاربرد اسپیرومتر
سیستم تنفسي .وظیفه سیستم تنفسي ،توزیع اکسیژن به سلول های بدن و دریافت کربن دی اکسید از سلول ها و بافت ها و در
نهایت خروج هوا از ریه ها مي باشد .تنفس براساس انقباض عضالت ایجاد مي شود ،عضله دیافراگم و عضله ی بین دنده ای از
جمله این عضالت هستند.
عضله ی دیافراگم .عضله ی دیافراگم به دنده های انتهایي و مهره ها متصل است و مانند پرده ای است که قفسه سینه را از
محوطه شکم جدا مي کند .زماني که دیافراگم منقبض مي شود ،فشار حفره قفسه سینه از فشار اتمسفر کمتر مي شود و گازهای
اتمسفر وارد ریه ها مي شوند که به این فرآیند دم میگویند و زماني که دیافراگم شل مي شود ،فشار داخل حفره قفسه سینه
افزایش مییابد و هوا از ریه ها خارج مي شود که به این فرآیند باز دم مي گویند.
تعریف اسپیرومتر .اندازه گیری حجم ها و ظرفیت های ریوی و انجام آزمون های عملکردی ریوی به وسیله دستگاه اسپیرومتر
انجام مي گیرد.
دو نمونه از آزمون های عملکردی ریوی:
آزمون ظرفیت حیاتي تحمیلي  FVCمقدار هوایي که به طور کامل و سریع پس از یک دم عمیق خارج مي گردد یا به
عبارتي بیشترین خروج ممکن هوا از ریه ها پس از عمیق ترین دم ممکن انجام مي گیرد.
آزمون حجم بازدمي پرفشار  FEV1به عبارت دیگر به حجم هوائي که در ثانیه اول یک بازدم فعال و پرفشار که بعد ازیک
دم عمیق انجام مي شود ،گفته مي شود.

چند اصطالح کاربردی برای انجام آزمایش:
حجم ذخیره بازدمي  ERVمقدار یک بازدم قوی که از ریه ها خارج مي شود(مشابه با انقباض عضالت بین دنده ای و عضالت جدار
شکم( IRV .مخفف حجم ذخیره دميT.L.C ،مخفف ظرفیت کل ریویT.V ،مخفف حجم جاری V.C ،مخفف ظرفیت
حیاتي RV ،حجم باقیمانده ،نرخ پمپ بیانگر تعداد تنفس در دقیقه است.

 .Aمراحل انجام آزمایش آشنایي با سیستم تنفسي.
ابتدا ) Excercise7(Respiratory System Mechanicsانتخاب کرده و سپس بر روی گزینه Respiratory Volumes
کلیک کنید .این آزمایش عملکرد دستگاه اسپیرومتر را شبیه سازی مي کند و حجم های تنفسي را با استفاده از یک جفت ریه
مکانیکي بدست مي آورد .در سمت چپ صفحه شبیه سازی حفره قفسه سینه است که دارای یک لوله جریان هوا ،مانند یک Y
برعکس است که این لوله شبیه سازی نای و دیگر معبر هوا به ریه هاست .در انتهای این لوله دو ظرف کروی که مدل ریه ها است
را نشان مي دهد .در باالی این محفظه ،سیستم کنترل شعاع لوله جریان هوا مشاهده مي شود .در پایین محفظه ،یک صفحه سیاه
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برای شبیه سازی دیافراگم وجود دارد .محور عمودی بر حسب لیتر است و محور افقي زمان سپری شده را بیان مي کند که طول
کامل آن  60ثانیه است .شکل  1محیط شبیهسازی سیستم تنفسي در محیط نرمافزار  PhysioEXرا نشان ميدهد.

شکل  :1محیط شبیه سازی آزمایش آشنایي با سیستم تنفسي در محیط نرم افزار PhysioEX

روی دکمه شروع کلیک کنید .توجه داشته باشید که به محض شروع حرکت ،دکمه ایست ظاهر مي گردد .منحني تنفسي که در
شرایط نرمال است و حرکت دیافراگم را به دقت مشاهده کنید و همچنین نحوه تغییر شکل و بزرگ و کوچک شدن ریه ها را در
طول دم و بازدم .در بخش باالیي مقدار جریان هوا که در هر تنفس وارد یا خارج مي شود ،به لیتر نشان داده مي شود .هنگامي
که منحني به انتهای محور زمان رسید ،روی  stopکلیک کرده ،داده ها را ذخیره کنید .از بخش  Toolsگزینه  Print Graphرا
انتخاب کرده و منحني را ذخیره نمائید.سطر ایجاد شده در جدول نتایج ومنحني های ایجاد شده در صفحه نمایش را پاک کنید.

 .Bمراحل انجام آزمایش اندازه گیری حجم های ریوی نرمال.
شعاع لوله جریان هوا را به مقدار  mm5/0تنظیم کنید.بر روی  startکلیک نمائید .زماني که منحني به 10ثانیه رسید ،روی
ERVکلیک کنید تا حجم ذخیره بازدمي را بدست آورید .زماني که منحني به ثانیه  30رسید ،روی  FVCکلیک کنید تا ظرفیت
حیاتي پرفشار بدست آید.زماني که منحني به انتهای محور افقي رسید ،روی  stopکلیک کرده و داده ها را ذخیره نمائید.از بخش
Toolsگزینه  Print Graphرا انتخاب کرده و منحني را ذخیره نمائید.

پرسش ها:
 -1با استفاده از داده ها ،حجم تنفسي دقیقه را محاسبه نمائید)مقدار هوایي که از ریه ها در مدت  1دقیقه خارج و به آن
وارد مي شود(.
)Minute respiratory Volume=tidal volume × bpm (breaths per minute
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 -2از روی منحني تنفس تشخیص دهید ،دم در طول چند ثانیه صورت گرفته است.منحني را از روی صفحه نمایش پاک
کنید ولي سطر مربوط به این آزمایش را در جدول پاک نکنید چرا که در آمایش بعد به آن احتیاج دارید.
 -3دم و بازدم در طول  ERVو  FVCچه تغییری کرده است؟

 .Cمراحل انجام آزمایش اثر محدودیت جریان هوا در حجم های ریوی.
شعاع لوله جریان هوا را به مقدار  mm 4/0تنظیم کنید .مراحل 2تا  5آزمایش قبل را تکرار کنید و نتایج را ذخیره نمائید.این داده
ها را با داده های آزمایش قبل مقایسه کنید.منحني را از صفحه نمایش پاک کنید.
شعاع را نیم میلیمتر کاهش داده و به مقدار  mm3/5برسانید .مراحل  2تا  5آزمایش قبل را انجام داده و منحني را پاک کنید.
شعاع را نیم میلیمتر کاهش داده و به مقدار  mm3/0برسانید .مراحل  2تا  5آزمایش قبل را انجام داده و منحني را پاک کنید.

پرسش ها:
 -1اثر کاهش شعاع لوله جریان هوا در حجم های ریوی چه تغییری ایجاد کرده است؟

 .Dمراحل انجام آزمایش عوامل موثر بر تنفس.
ابتدا ) Excercise7(Respiratory System Mechanicsانتخاب کرده و سپس بر روی گزینه Factors Affecting
 Respirationsکلیک کنید .این آزمایش به بررسي اثر سورفاکتنت در تنفس مي پردازد.
سورفاکتنت ماده چربي است که در مایع آلوئولي ترشح مي گردد و موجب کاهش کشش سطحي آب مي شود .بدون این ماده
آلوئول ها بعد از هر تنفس روی هم .مي خوابند .اگر بر روی سورفاکنتنت کلیک کنید ،مقداری از این ماده به ریه ها اضافه مي
شود .با کلیک بر  flushمي توان ریه را از این ماده پاک کرد .همچنین دو دریچه در این محیط وجود دارد که موجب ورود فشار
اتمسفر به قفسه سینه مي شود.

 .Eمراحل انجام آزمایش اثر سورفاکتنت در حجم های ریوی.
شعاع لوله جریان هوا را به مقدار  mm5/0تنظیم کنید .نرخ پمپ به مقدار  15ضربه بر دقیقه باشد.شروع را بزنید .پس از پایان
منحني ،نتایج را ذخیره نمائید .نمودار را پاک نکنید ،این داده ها و منحني به عنوان مبنا برای این آزمایش در نظر گرفته میشود.
دوبار بر روی سورفاکتنت کلیک کنید تا این ماده به سیستم اضافه شود .حال گام دو را تکرار کنید .از بخش  Toolsگزینه Print
Graphرا انتخاب کرده و منحني را ذخیره نمائید.
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شکل :2محیط شبیه سازی آزمایش اثر سورفاکتنت در حجم های ریوی در محیط نرم افزار PhysioEX

پرسش ها:
 -1زماني که این ماده اضافه شد ،چه تغییری بر حجم های ریوی به وجود آورد؟
 -2جریان هوا در هر ریه و جریان کل چه تغییری کرده است؟

 .Fمراحل انجام آزمایش اثر ایجاد زخم و سوراخ در حفره قفسه سینه.
نتایج آزمایش قبل را پاک نکنید.اگر منحني ها روی صفحه نمایش هستند ،آنها را پاک کنید .روی  Flushکلیک کنید تا ریه از
این ماده پاک شود.شعاع لوله جریان هوا را به مقدار  mm5/0تنظیم کنید .نرخ پمپ به مقدار  15ضربه بر دقیقه باشد  startرا
بزنید .به تناوب و تغییرات فشار بین مقادیر مثبت و منفي توجه کنید.پس از پایان منحني ،نتایج را ذخیره نمائید .نمودار را پاک
نکنید ،این داده ها و منحني به عنوان مبنا برای این آزمایش در نظر گرفته مي شود.روی دریچه سمت چپ کلیک کنید.شروع را
بزنید.پس از پایان منحني ،نتایج را ذخیره نمائید.

پرسش ها:
 -1چه اتفاقي برای ریه سمت چپ افتاده است؟
 -2چه تغییری در فشار ریه سمت چپ ،راست ،مجموع جریان افتاده است؟ آیا فشار در ریه سمت راست تحت تاثیر قرار
گرفته است؟ چرا؟
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 -3روی  Resetکلیک کنید .چه اتفاقي افتاد؟ این آزمایش را برای ریه سمت راست طراحي کنید.چه اختالفي در نتایج
وجود دارد؟

 .Gمراحل انجام آزمایش تنفس سریع.
ابتدا ) Excercise7(Respiratory System Mechanicsانتخاب کرده و سپس بر روی گزینه Variations in
 Breathingکلیک کنید .در این قسمت به بررسي تنفس سریع ،تنفس مجدد و نگه داشتن تنفس مي پردازد.
شعاع لوله جریان هوا را به مقدار  mm 5/0تنظیم کنید start ،را بزنید .پس از پایان منحني ،نتایج را ذخیره نمائید .نمودار را
پاک نکنید ،این داده ها و منحني به عنوان مرجع در نظر گرفته مي شود .مجدد روی  startکلیک کنید و زماني که منحني به
ثانیه  10رسید ،روی  Rapid Breathingکلیک کنید.اجازه دهید منحني به پایان برسد ،داده ها را ذخیره کنید.

شکل :3محیط شبیه سازی آزمایش تنفس سریع در محیط نرم افزار PhysioEX

پرسش ها:
 -1برای سطح  PCO2در طول تنفس چه اتفاقي افتاده است؟ چرا؟
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 .Hمراحل انجام آزمایش تنفس مجدد.
شعاع لوله جریان هوا را به مقدار  mm 5/0تنظیم کنید start ،را بزنید .پس از پایان منحني ،نتایج را ذخیره نمائید .نمودار را
پاک نکنید ،این داده ها و منحني به عنوان مرجع در نظر گرفته مي شود .مجدد روی  startکلیک کنید و زماني که منحني به
ثانیه  10رسید ،روی  Rebreathingکلیک کنید.اجازه دهید منحني به پایان برسد ،داده ها را ذخیره کنید.

پرسش ها:
 -1برای سطح  PCO2در طول تنفس چه اتفاقي افتاده است؟ چرا؟

 .Iمراحل انجام آزمایش نگه داشتن نفس.
شعاع لوله جریان هوا را به مقدار  mm 5/0تنظیم کنید start ،را بزنید .پس از پایان منحني ،نتایج را ذخیره نمائید .نمودار را
پاک نکنید ،این داده ها و منحني به عنوان مرجع در نظر گرفته مي شود .مجدد روی  startکلیک کنید و زماني که منحني به
ثانیه  10رسید ،روی  Breath Holdingکلیک کنید .در ثانیه  20روی تنفس عادی کلیک کنید .در پایان داده ها را ذخیره کنید.

پرسش ها:
 -1برای سطح  PCO2در طول تنفس چه اتفاقي افتاده است؟ چرا؟
 -2پس از شروع دوباره ی تنفس عادی  ،چه تفاوتي با منحني مرجع ایجاد مي شود؟

 .Jمراحل انجام آزمایش مقایسه اسپیرومتری.
ابتدا ) Excercise7(Respiratory System Mechanicsانتخاب کرده و سپس بر روی گزینه Comparative
 Spirometryکلیک کنید .در این قسمت ،مقادیر تنفس را برای حالت های خاص و برخي بیماری ها بررسي کنید .قبل از انجام
هر آزمایش ،با توجه به اطالعاتي که از مکانیک تنفس پیدا کردید ،مقادیر را در هریک از وضعیت ها پیش بیني کرده و شرح دهید.
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شکل :4محیط شبیه سازی آزمایش مقایسه اسپیرومتری

 .Kمراحل انجام آزمایش تنفس نرمال.
از بخش ( Patient Typeنوع بیمار تنفسي) نرمال را انتخاب کنید .این مقادیر و منحني ،به عنوان مرجع در نظر گرفته مي شود.از
بخش ) Breathing Patternالگوی تنفسي) Unforced Breathing ،را انتخاب کنید Start .را بزنید.
پس از آنکه نیمي از صفحه نمایش پر شد ،گزینه  FVCرا بزنید Start .را بزنید تا منحني ادامه یابد.حال روی دکمه اندازه گیری
اختصاصي هر پارامتر در باالی ستونهای جدول کلیک کنید تا هم مقدار آن در جدول گزارش شود و هم به کمک یک براکت روی
نمودار مشخص گردد.

پرسش ها:
 -1مقادیر  FVCو  FEV1چه اهمیتي در کارهای بالیني و تشخیص دارد؟
 -2بنظر شما نسبت این دو مقدار برای تشخیص بیماری توسط پزشک با اهمیت است؟

 .Lمراحل انجام آزمایش تنفس بیمار مبتال به آمفیزم.
در فرد مبتال به آمفیزم ،ریه ها بیش از حد متورم مي شوند .بنابراین برای بازدم ،به انرژی بیش تری احتیاج دارد .تالش عضالني
قابل توجه و طاقت فرسایي برای هر بازدم نیاز است.بنابراین یک فرد مبتال به آمفیزم ،بازدم آرامي دارد.
قبل از انجام آزمایش با توجه به اطالعاتي که از این بیماری و منحني تنفسي دارید ،در مورد پارامترهای تنفسي و شکل منحني
پیش بیني انجام دهید.
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از بخش ( Patient Typeنوع بیمار تنفسي)  ،بیمار آمفیزم را انتخاب و از بخش ) Breathing Patternالگوی تنفسي)،
Unforced Breathingرا انتخاب کنید Start .را بزنید .پس از آنکه نیمي از صفحه نمایش پر شد ،گزینه  FVCرا بزنید.
 Startرا بزنید تا منحني ادامه یابد.حال روی دکمه اندازه گیری اختصاصي هر پارامتر در باالی ستون های جدول کلیک کنید.

پرسش ها:
 -1مقادیر  FVCافزایش یافته یا کاهش؟  FEV1چطور؟ کدامیک بیشتر تغییر داشته است؟
 -2دالیل فیزیولوژیکي برای تغییر حجم ریه ها و ظرفیت های ریوی را در این بیمار شرح دهید.

.Mمراحل انجام آزمایش تنفس بیمار دچار حمله حاد آسمي.
در طول حمله حاد آسمي ،قطر راه های هوایي کاهش مي یابد و مسیرهای هوا تا حدودی بسته مي شوند .قبل از انجام آزمایش با
توجه به اطالعاتي که از این بیماری و منحني تنفسي دارید ،در مورد پارامترهای تنفسي و شکل منحني پیش بیني انجام دهید .از
بخش ( Patient Typeنوع بیمار تنفسي)  ،بیمار مبتال به آسم را انتخاب و از بخش ) Breathing Patternالگوی تنفسي)،
Unforced Breathingرا انتخاب کنید Start .را بزنید .پس از آنکه نیمي از صفحه نمایش پر شد ،گزینه  FVCرا بزنید.
 Startرا بزنید تا منحني ادامه یابد.حال روی دکمه اندازه گیری اختصاصي هر پارامتر در باالی ستون های جدول کلیک کنید.

پرسش ها:
 -1مقادیر  FVCافزایش یافته یا کاهش؟  FEV1چطور؟ کدامیک بیشتر تغییر داشته است؟
 -2دالیل فیزیولوژیکي برای تغییر حجم ریه ها و ظرفیت های ریوی را در این بیمار شرح دهید.
 -3این بیماری چه شباهت ها و تفاوت های تنفسي با بیماری آمفیزم چیست؟

 .Nمراحل انجام آزمایش بیماری که دچار حمله حاد آسمي شده و از دارو استفاده
کرده است.
از بخش ( Patient Typeنوع بیمار تنفسي)  ،بیمار مبتال به  Plus Inhalerرا انتخاب و از بخش Breathing )Pattern
الگوی تنفسي) Unforced Breathing ،را انتخاب کنید Start .را بزنید .پس از آنکه نیمي از صفحه نمایش پر شد ،گزینه
FVCرا بزنید Start.را بزنید تا منحني ادامه یابد.حال روی دکمه اندازه گیری اختصاصي هر پارامتر در باالی ستون های جدول
کلیک کنید.

پرسش ها:
 -1مقادیر  FVCافزایش یافته یا کاهش؟  FEV1چطور؟ کدامیک بیشتر تغییر داشته است؟
 -2دالیل فیزیولوژیکي برای تغییر حجم ریه ها و ظرفیت های ریوی را در این بیمار شرح دهید.
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 .Oمراحل انجام آزمایش تنفس در طول ورزش.
در طول ورزش های هوازی سوخت وساز و دریافت اکسیژن افزایش مي یابد.
در هنگام ورزش  ERVبیشتر تغییر مي کند یا  IRV؟ در مورد تعداد تنفس چه پیش بیني دارید در طول ورزش های سنگین چه
اتفاقي بای حجم های ریوی و ظرفیت ها مي افتد؟ آیا تعداد تنفس تغییر مي کند؟ چرا؟
از بخش ( Patient Typeنوع بیمار تنفسي)  ،بیمار مبتال به  Moderate Exerciseرا انتخاب و از بخش  Breathing )Patternالگوی
تنفسي) Unforced Breathing ،را انتخاب کنید Start .را بزنید .پس از آنکه نیمي از صفحه نمایش پر شد ،گزینه  FVCرا بزنید.
Startرا بزنید تا منحني ادامه یابد.حال روی دکمه اندازه گیری اختصاصي هر پارامتر در باالی ستون های جدول کلیک کنید.
روی ورزش سنگین کلیک کنید .شروع را بزنید تا منحني ادامه یابد .حال روی دکمه اندازه گیری اختصاصي هر پارامتر در باالی
ستونهای جدول کلیک کنید.

پرسش ها:
 -1تعداد تنفس را در دو فعالیت مقایسه کنید.
 -2کدامیک از مقادیر بیشترین تغییر را داشته است و در چه زماني؟
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آزمایش :4فشار خون ،استفاده از فشارسنج و گوشی پزشکی
هدف آزمایش:

اندازهگیری فشارخون

تئوری آزمایش:

به جنبیدن رگ در اثر تپش قلب ،نبض گفته ميشود.گرفتن نبض یکي از متداولترین و اولیهترین معاینات

پزشکي است .نبض انسان یکي از عالئم حیاتي او به شمار ميرود و در تشخیص بسیاری از بیماری ها پزشک را یاری ميدهد .ضربان
قلب نرمال معموال بین  60تا  100ضربان در دقیقه است .اگر تعداد ضربان قلب از  60ضربه در دقیقه کمتر باشد ،ریتم مورد
نظر برادیکاردی ) (bradycardiaو اگر از  100ضربه در دقیقه بیشتر باشد ،تُندتپشي یا تاکيکاردی ) (tachycardiaنام دارد.
البته تندتپشي همیشه بیماری نیست بلکه گاه به صورت فیزیولوژیک در پاسخ به افزایش نیاز بدن به اکسیژن در مواقعي مانند ورزش
ایجاد ميشود.
نحوه اندازهگیری نبض .نبض را با دو انگشت اشاره و میاني بایستي حس کرد .با انگشت شست اقدام به گرفتن نبض نکنید.
چراکه شست خود دارای نبض است و با نبض سایر نقاط تداخل ایجاد ميکند .انگشتان اشاره و میاني باید روی شریان قرار گرفته و
با اعمال فشار اندک در برابر یک ساختار محکم نظیر استخوان نبض لمس گردد .برخي از نقاط نبضدار بدن عبارتاند از:


نـبـض رادیـال و یا زند زبرین ) . (RAIDAL PULSEدرسمت خارجي مچ دست (سمت شست) واقع شده است.



نـبـض اولنار یا زنـد زیرین ) . (ULNAR PULSEدر سمت داخلي مچ (انگشت کوچک) واقع شده است.



نبض بازویي و یا براکیال ). (BRACHIALPULSEمیان عضالت دوسر و سه سر و در قسمت میاني و داخلي آرنج واقع
است.

شکل  :1نقاط نبضدار بدن

فشار خون .فشاری که از طرف جدار بطن چپ قلب به خون وارد مي شود و این جریان خون فشاری بر دیواره رگ ها وارد مي
کند که در اصطالح فشار خون مي گویند .قلب ،خون را به طور مداوم به داخل دو شریان عمدهی بدن ،به نام آئورت و شریان ششي
پمپ ميکند تا مواد غذایي به اعضاء مختلف بدن برسد .از آنجا که پمپ کردن خون توسط قلب به داخل شریانها نبضدار است ،فشار
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خون شریاني بین دو سطح حداکثر و حداقل در نوسان است .سطح حداکثر یا سطح سیستولي در زمان انقباض قلب و سطح حداقل
یا دیاستولي در زمان استراحت قلب بهوجود ميآید .فشار خون به دو عامل مهم بستگي دارد:


برون ده قلبي .یعني مقدار خوني که در هر دقیقه به وسیله قلب به درون آئورت پمپ مي شود.



مقاومت رگ .یعني مقاومتي که بر سر راه خروج خون از قلب در رگها وجود دارد .اگر بخواهیم این رابطه را به شکل
فرمول نشان دهیم به قرار زیر است:
مقاومت رگ × برون ده قلبی = فشار خون
تعداد ضربان قلب × حجم ضربه ای = برون ده قلبی

با تغییر برون ده قلبي یا مقاومت رگ مقدار فشار خون تغییر ميکند .همچنین فشار خون در طول روز تحت تأثیر عوامل مختلفي
تغییر ميکند که از جمله این عوامل وضعیت بدن ،فعالیت مغز ،فعالیت گوارشي ،فعالیت عضالني ،تحریکات عصبي ،تحریکات دردناک،
مثانه پر ،عوامل محیطي مثل دمای هوا و میزان صدا ،مصرف دخانیات ،الکل ،قهوه و دارو است.
غالب ًا فشار خون را در شریان بازویي اندازه ميگیرند .در هر فرد فشار خون را در دو سطح حداکثر و حداقل اندازه گیری مي کنند.


فشار سیستول .در زماني که قلب منقبض مي شود ،فشار خون به حداکثر مقدار خود مي رسد؛ این سطح را فشار ماکزیمم
یا سیستولي مينامند.



فشار دیاستول .سطح مینیمم یا دیاستولي در زمان استراحت قلب که فشار خون به حداقل مقدار خود ميرسد ،بدست
ميآید.

ال  120/80یا و
هر دو سطح فشار خون به صورت دو عدد کنار هم یا به صورت کسر بر حسب میلیمتر جیوه نشان داده ميشود ،مث ً
عدد بزرگتر  120معادل فشار ماکزیمم و عدد کوچکتر  80معادل فشار مینیمم است.

انواع فشار خون:
فشار خون مطلوب .فشار ماکزیمم کمتر از  120میلیمتر جیوه و فشار مینیمم کمتر از  80میلیمتر جیوه.
فشار خون طبیعي .فشار ماکزیمم کمتر از  130میلیمتر جیوه و فشار مینیمم کمتر از  85میلیمتر جیوه.
فشار خون کمي باالتر از طبیعي :فشار ماکزیمم بین  130تا  140میلیمتر جیوه یا فشار مینیمم بین  85تا  90میلیمتر جیوه.
فشار خون باال :فشار ماکزیمم  140میلیمتر جیوه و بیشتر یا فشار مینیمم  90میلیمتر جیوه و بیشتر.
اندازه گیری فشار خون .اندازه گیری فشار خون به دو صورت انجام ميگیرد:
.1مستقیم (تهاجمي)  :معموال در مورد حیوانات این عمل صورت ميگیرد.
.2غیرمستقیم (غیر تهاجمي) :به دو روش لمسي و سمعي صورت ميگیرد.
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انواع دستگاه های فشار سنج:
 .1دستگاه فشار سنج خون عقربه ای .این دستگاه شامل موارد زیر است:
کاف یا بازوبند ) :(Cuffبازوبند یک تکه پارچهای با پوشش دو الیه و مستطیل شکل است که حدود  60سانتي متر طول دارد و
خاصیت ارتجاعي نداشته و دور بازوی فرد پیچیده ميشود.
کیسه هوا ) : (Bladderکیسه هوا یک کیسه از جنس الستیکي و قابل انبساط است که درون بازوبند قرار دارد و دو لوله الستیکي
از آن منشعب ميشود.

شکل  :2دستگاه فشارسنج عقربه ای

لوله های الستیکي .دو لوله الستیکي از کیسه هوا منشعب ميشوند یکي از این لولهها به یک پمپ یا پوار الستیکي و دیگری به
مانومتر عقربهای وصل است.
پمپ یا پوار الستیکي ،دریچه و پیچ تنظیم هوا .پمپ باد (پوار) به انتهای یکي از لولههای الستیکي که به کیسهی هوای
الستیکي و مسدود که درون بازوبند قرار دارد وصل است و از کیسه به لوله دوم الستیکي و از انتهای لوله دوم به مانومتر
)فشارسنج) وصل است .برای تنظیم ورود و خروج هوا یک دریچه کنترل بر روی پمپ درنظرگرفته شده است که بهوسیله باز و
بسته کردن پیچ فلزی عمل ميکند .پیچ تنظیم هوا ) دریچه کنترل( از عوامل ایجاد خطا در دستگاه فشار سنج است .دریچههای
ناقص سبب نشتي هوا ميشوند و کنترل تخلیه هوا و کم کردن فشار مشکل ميشود ،این مسئله سبب برآورد کم فشار سیستولي و
تخمین زیاد فشار دیاستولي ميشود.

شکل: 3پمپ الستیکي ،دریچه و پیچ تنظیم هوا

 .2اندازه گیری فشارخون از طریق نبض .مشابه روند قبل کاف در اطراف بازو قرار گرفته و باد مي شود سپس به آرامي
هوای داخل کاف تخلیه شده و زماني که شروع نبض حس شد ،این عدد همان فشار خون سیستولي است.
مزایای :به گوشي پزشکي نیاز ندارد  -این روش به شنوایي ناظر ارتباطي ندارد.
معایب :فشار خون دیاستولي را با این روش نمي توان اندازه گرفت  -فشار خون پایین تر از  80میلي متر جیوه ممکن
است در برخي افراد احساس نشود.
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 .3مانومتر (فشارسنج) . Sphygmomanometerدر مانومترهای عقربهای فشارخون بهصورت دستي محاسبه ميشود.
این مانومتر دارای یک صفحه مدرج دایرهای که بر حسب میلیمتر جیوه) با فاصله  10میلیمتر جیوه ( درجهبندی شده و
یک عقربه گردان است که با تغییر فشار در کیسه هوا حرکت ميکند و ميتوان مقدار فشار را با نگاه به محل تماس
عقربه و درجه تعیین کرد .تغییر فشار در کیسهی هوا با حرکت عقربه نشان داده ميشود .در زماني که هیچ فشاری وجود
ندارد عقربه در روی صفحه باید بر روی درجه صفر باشد .با فشار بر روی پوار و تغییر فشار در کیسه هوا عقربه در جهت
عقربههای ساعت یا عکس آن حرکت ميکند.

شکل  :4مانومتر (فشارسنج)

.4

گوشي پزشکي  . Stethoscopeبرای اندازه گیری دقیق فشارخون سیستول و دیاستول در دستگاههای غیرخودکار
باید از گوشي استفاده شود .صفحه گوشي دارای دو قسسمت به نام ( bellقسمت کوچکتر و باسطح گودتر) و دیافراگم
) (diaphragmاست .صداهای کوروتکوف با فرکانس کم از قسمت بل بهتر شنیده ميشوند.

شکل  :5گوشي پزشکي

خون درون رگ به دو روش جریان دارد :تیغهای و گردابي
-

تیغه ای .زماني که خون درون یک رگ کامال باز حرکت کند جریان خون به صورت تیغه ای مي باشد این جریان تولید
صدا نميکند .همچنین زماني که رگ کامال بسته است ،هیچ جریان خوني عبور نميکند و صدایي شنیده نميشود.

-

گردابي .اگر رگ بنا به دالیلي تنگ شود این جریان بوجود مي آید و این جریان آشفته تولید صدا ميکند.
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صداهای کورتکوف ) . (Korotkoffاگر فشار داخل بازوبند تا آنجا پایین بیاید که برابر با مقدار فشارخون سیستول فرد شود،
اولین صدای کورتکوف شنیده مي شود  .در این حالت مقداری خون در شریان بازویي جاری ميشود .این جریان خون با برتری یافتن
فشار داخل شریان بر فشار داخل بازوبند به صورت جهشي در ميآید و چون هنوز فشار بازوبند وجود دارد ( شریان کامال باز نشده و
هنوز به طور نسبي فشرده شده) به صورت جریان گردابي در ميآید و صداهای قابل سمع ایجاد ميکند .این دو فرآیند موجب پیدایش
صداهای کورتکوف مي شوند .با پایین آمدن فشار بازوبند  ،تا زماني که فشار داخل بازوبند بین فشار سیستول و دیاستول قرار گیرد
صداهای ضربهای (تپ تپ) ادامه مي یابد و با کاهش بیشتر فشار در داخل بازوبند کیفیت صداها تغییر ميکند و سرانجام خاموش و
تمام صداها ناپدید مي شوند .صداهای کورتکوف از مرحله ظهور با صداهای ضعیف شروع مي شوند که به تدریج قوی تر شده و کم
ال از بین مي روند.
کم صداها واضح تر و شدیدتر مي شوند و در نهایت با ضعیف شدن ناگهاني ،صداها مالیم تر شده و بعد کام ً
 .5دستگاه فشار سنج دارای مانومتر جیوه ای (اسفگمومانومتر جیوه ای) .دراین دستگاه ،مانومتر یا فشارسنج از
نوع جیوهای است و یک محفظه فلزی ،صفحه مدرج عمودی که بر حسب میلیمتر جیوه ) با فاصله  10میلیمتر جیوه (
درجه بندی شده و یک لوله شیشه ای که انتهای آن حاوی مخزن جیوه است ،دارد .مقدار فشار در بازوبند یا فشارخون را
میتوان از عددی که در صفحه مدرج هم سطح جیوه در لوله جیوه ای قرار میگیرد ،تعیین کرد.

شکل  :6دستگاه فشار سنج دارای مانومتر جیوه ای

جیوه در مخزن جیوه و در یک فضای محکم قرار دارد .این مخزن که در انتهای دستگاه و داخل لوله شیشه ای قرار دارد ،دارای یک
پیچ تنظیم است که ورود و خروج جیوه به داخل لوله شیشه ای را تنظیم میکند .قبل از اندازه گیری فشارخون پیچ مخزن باید باز
شود تا اجازه دهد جیوه به درون لوله راه یابد .در صورتي که پیچ مخزن جیوه باز باشد ،در زماني که هیچ فشاری وجود ندارد سطح
جیوه در لوله باید بر روی صفر باشد اما با فشار بر روی پوار و باد کردن و تغییر فشار در کیسه هوا ،جیوه به درون لوله راه یافته و در
طول لوله به سمت باال حرکت میکند و با تخلیه هوای کیسه ،سطح جیوه در لوله به سمت پایین حرکت میکند .پس از خاتمه اندازه
گیری الزم است دستگاه را کج نمود تا جیوه درون لوله به سمت مخزن هدایت شود و سپس پیچ مخزن را بست تا در زماني که از
دستگاه استفاده نمي شود جیوه در لوله باقي نماند یا حرکت نکند .دراین نوع دستگاه برای اندازه گیری فشارخون نیاز به استتسکوپ
(گوشي) است.

35

آزمایشگاه فیزیولوژی

دانشگاه صنعتي سجاد

 .6دستگاه فشار سنج الکترونیکي یا خودکار با نمایشگر دیجیتالي (اسفگمومانومتر دیجیتالي).
فشارخون میتواند از طریق دیگری با استفاده از دستگاه های خودکار دیجیتالي نیز اندازه گیری شود .این نوع دستگاه ها براحتي در
منزل هم مورد استفاده قرار میگیرند .این دستگاه ها چند نوع دارند .در نوع بازویي دستگاه دارای یک بازوبند است که حاوی کیسه
هوا و یک لوله الستیکي است که از آن خارج میشود و به مانیتور (نمایشگر) دیجیتالي وصل است .نمایشگر دیجیتالي هم پمپ هوای
دستي و هم اتوماتیک (خودکار) دارد .در نوع خودکار کیسه هوا بدون استفاده از پمپ با فشار بر یک دکمه باد و تخلیه میشود .مقدار
فشارخون بر روی یک صفحه کوچک به صورت دو عدد نمایان میشود .دراین نوع فشارسنج نیاز به استفاده از گوشي نیست.

شکل  :7دستگاه فشار سنج الکترونیکي

 .7دستگاه های فشار سنج خودکار انگشتي یا مچي با نمایشگر دیجیتالي.
دراین نوع دستگاه ها بجای بازوبند از مچ بند و یا انگشت بند استفاده میشود .آزمایشات نشان داده است دستگاه های اندازه گیری
فشارخون دیجیتالي که از طریق انگشت یا مچ فشارخون را اندازه میگیرند،دقت زیادی در اندازه گیری ندارند .دستگاه های خودکار
انگشتي بي نهایت به وضعیت و دمای بدن و انقباض عروق محیطي در انگشت ،حساس هستند .همچنین این نوع دستگاه ها بسیار
گران هستند.

شکل  :8دستگاه های فشار سنج خودکار انگشتي

مزایا و معایب دستگاه های با مانومتر عقربه ای و جیوه ای.یکي از مزایای مانومتر عقربه ای نسبت به جیوه ای این است که
به راحتي از محلي به محل دیگر قابل حمل است .دستگاه های جیوه ای نسبت به حرکت و جابجایي حساس تر هستند و احتمال
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شکستن لوله شیشه ای و نشت جیوه وجود دارد .در بعضي از مدلها در بازوبند یک گوشي هم تعبیه شده است ،بنابراین شما نیاز
ندارید یک گوشي جداگانه خریداری کنید و از این طریق اندازه گیری فشارخون بهتر مدیریت میشود .این نوع دستگاه شکل خاصي
دارد .یک حلقه فلزی در بازوبند تعبیه شده است که میتوان کاف را با یک دست به راحتي روی بازو قرار داد .نمایشگر عقربه ای از
نمایشگرهای الکترونیکي ارزانتر است اما براحتي آسیب میبیند و دقت آن کم میشود .مانومترهای جیوه ای یا عقربه ای برای افراد
دارای نقص شنوائي مناسب نیستند ،چون باید از طریق گوشي به صدای کورتکوف گوش دهند .بسیاری از مراکز و موسسات پزشکي
مانومترهای جیوه ای را به علت خطرات جیوه حذف کرده اند و از نوع عقربه ای استفاده مي کنند .مانومترهای جیوه ای و عقربه ای
وسایل قابل اعتماد و کارآمد هستند ،اما مانومتر عقربه ای نسبت به مانومتر جیوه ای دقت کمتری دارد.
مزایا و معایب دستگاه های با نمایشگرهای دیجیتالي .دستگاه های جیوه ای بعلت خطر جیوه از دور خارج خواهند شد،
وسایل اندازه گیری فشارخون الکترونیکي در آینده رواج مییابند .اغلب این وسایل برای استفاده بالیني معمول ،بقدرکافي دقیق
هستند .در این نوع دستگاه های خودکار بسیاری از خطاهای مربوط به اندازه گیری فشارخون که مي تواند توسط انسان (گیرنده
فشارخون) ایجاد شود ،حذف میگردد.دستگاه های اندازه گیری خودکار ،عمومي ترین وسیله اندازه گیری فشارخون هستند .از همه
مهمتر برای خود پایشي و اندازهگیری توسط خود فرد ،استفاده ازاین دستگاه ها بسیار راحت تر است.به علت این که مقادیر فشارخون
روی نمایشگر نشان داده میشود ،خواندن مقدار فشارخون راحت است .نما یشگر الکترونیک برای بیماران دارای نقص شنوائي خوب
است و استفاده از آن راحتتر از انواع دیگراست ،چون نیاز به گوشي ندارد .یکي از معایب نما یشگر الکترونیکي این است که با حرکت
بدن یا ضربان قلب نامنظم ،دقت آن تغییر مي کند .نمایشگر نیاز به باتری دارد.بعضي از مدل های دیجیتالي فقط برای استفاده در
بازوی چپ طراحي شده اند .این مسئله ممکن است در بعضي بیماران که اندازه گیری فشارخون در بازوی چپ امکان ندارد و
فشارخون باید از بازوی راست اندازه گیری شود ،مشکل ایجاد کند .بعضي از نمایشگرهای الکترونیکي گران هستند.

مراحل آزمایش اندازهگیری فشارخون با فشار سنج عقربه ای.
 )1آستین بلوز دست راست فرد معاینه شونده را در قسمت باالی بازو جمع کنید؛ طوری که قسمت باالی بازو برهنه باشد.
اگر فشار خون فرد را در حالت نشسته اندازه مي گیرید ،دست راست او را بر روی میز قرار دهید و باید هم سطح قلب
قرار گیرد.
 )2دستگاه فشارسنج را نزدیک بازویي که میخواهید فشار خون را اندازه بگیرید قرار دهید .اگر هوایي درون کیسه الستیکي
بازوبند باشد بوسیله پیچ تنظیم هوای پمپ دستگاه ،هوای کیسه را تخلیه کنید و سپس بازوبند فشارسنج را به دور بازوی
راست فرد ببندید .بازوبند نباید خیلي محکم یا خیلي شل به دور بازو بسته شود؛ زیرا میزان فشار خون بطور کاذب
پایین یا باال نشان داده میشود.
 )3بازوبند فشارسنج نباید روی آستین قرار گیرد.
 )4لبه تحتاني بازوبند باید  2تا  3سانتي متر باالتر از چین آرنج (گودی بین ساعد و بازو) باشد و دو لولة الستیکي آن بطور
قرینه در دو طرف سرخرگ بازویي و بر روی چین آرنج قرار گیرد .لوله ها نبایستي گره یا پیچ بخورند و همچنین نباید تا
بخورند یا در زیر بازوبند گیر کنند.
 )5فرد معاینه کننده باید وضعیت مناسبي با میز معاینه داشته باشد .فاصله گیرندة فشار خون با فرد معاینه شونده نباید
بیش از یک متر باشد.
 )6نبض مچ دست را با انگشتان اشاره و میانه حس کنید .این نبض در باالی مفصل مچ درون شیاری در امتداد انگشت
شست حس مي شود.
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 )7تل مبه را در دست راست خود و گوشي ها را نیز در گوش خود قرار دهید .صفحه گوشي (دیافراگم) را روی سرخرگ بازویي
در محلي که نشان داده شده یا در چین آرنج بین دو لوله الستیکي فشارسنج قرار دهید.

شکل  :9دستگاه فشار سنج عقربه ای

 )8پیچ جریان خروجي هوا را در کنار تلمبه الستیکي به صورت ساعتگرد بچرخانید تا بسته شود .در حالي که نبض رادیال را
حس میکنید با فشار بر روی پوار ال ستیکي ،به سرعت بازوبند را باد کنید سپس سرعت باد کردن را کاهش دهید و بعد از
قطع شدن نبض اجازه دهید افزایش فشار مانومتر تا حدود  30میلیمتر جیوه باالی ناپدید شدن نبض ادامه یابد.
 )9کمي پیچ هوای پوار الستیکي را شل کنید و اجازه دهید که کم کم هوا با سرعت  3-2میلیمتر جیوه در ثانیه خارج شود.
دیگر پیچ پمپ را دستکار نکنید .سطح جیوه یا عقربه کم کم پایین مي آید تا جایي که صداهای کورتکوف ظاهر میشود.
 )10همزمان با اولین صدایي که در گوش شنیده میشود به سطح عقربه نگاه کنید و آن سطح را در ذهن به خاطر بسپارید.
این سطح نشان دهندة فشار سیستولي یا ماکزیمم است .تخلیه باد بازوبند به آرامي ادامه مي یابد و سطح جیوه یا عقربه
نیز پایین مي آید .همچنان به سطح جیوه یا عقربه توجه کنید .زماني میرسد که دیگر صدای واضحي شنیده نمي شود یا
صدا خفیف و کم کم قطع میشود .نقطه قطع صدا نشان دهندة فشار دیاستولي یا مینیمم است .این سطح را در ذهن
بسپارید سپس باد بازوبند را با باز کردن کامل پیچ پمپ به سرعت تخلیه کنید.
 )11عدد اول را به عنوان فشار ماکزیمم و عدد دوم را به عنوان فشار مینیمم یادداشت کنید.

مراحل آزمایش اندازهگیری فشارخون با فشارسنج دیجیتال.
)1
)2
)3
)4

بازوبند را در قسمت باال و دور بازو قرار دهید و ببندید و دستگاه را با دکمه  powerیا  startروشن کنیدو نیازی به
استفاده از گوشي نیست.
با فشار دکمه مخصوص ،دستگاه به طور خودکار باد مي شود .بعد از این که بازوبند به قدر کافي باد شد به طور خودکار به
تدریج فشار بازوبند کاهش مي یابد.
به صفحه نمایشگر دقت کنید تا اعداد فشار خون را ببینید .این دستگاه با کاهش فشار بازوبند اعداد سیستول و دیاستول
را روی صفحه نمایشگر نشان مي دهد تا جایي که بر روی دو عدد ثابت مي شود.
اعداد فشار ماکزیمم و فشار مینیمم را یادداشت کنید.
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شکل  :10اندازه گیری فشارخون با فشارسنج دیجیتال.

پرسش ها:
-1چرا شناخت فشار خون سیستولیک و دیاستولیک مهم است؟
 -2چرا فشار خون باال خطرناک است؟
 -3عالئم افت فشار خون چیست؟
 -4چرا با تغییر موقعیت بدن و ورزش در فشار خون و ضربان قلب تغییرات ایجاد مي شود؟
لطفا جدول  1را کامل کنید .
جدول  :1جدول ثبت نتایج

نوع فشار سنج فشار سیستول فشار دیاستول تعداد ضربان قلب
عقربه ای
دیجیتال

39

آزمایشگاه فیزیولوژی

دانشگاه صنعتي سجاد

آزمایش  :5فیزیولوژی عضله و منحنی انقباض عضالت
ساختار سلول

عضالني.کوچکترین واحدهای سازنده یک سلول عضالني رشته های پروتئیني در هم تنیده اکتین و

میوزین هستند .دانه های تسبیح اکتین و نخ میوزین مجموعه ای از اکتینها و میوزینها یک میوفیبریل را میسازند .با کنار هم قرار
گرفتن چند رشته میوفیبریل یک فیبر عضالني تشکیل مي شود .هر فیبر عضالني در پوششي به نام اندومیزیوم قرار دارد.مجموعه
ای از فیبرهای عضالني کنار یکدیگر فاسیکل نامیده مي شوند .پوشش فاسیکل پری میزیوم نامیده مي شود،یک عضله از مجموعه
از فاسیکلها تشکیل شده که در پوششي به نام اپي میزیوم قرار دارند.محل اتصال عضله به استخوان زردپي) تاندون ( نامیده میشود.

فیزیولوژی عضله.
واحد حرکتي ).)Motor unitهمه فیبرهای عضالني که با یک فیبر عصبي ،عصب دهي مي شوند ،یک واحد حرکتي نامیده
مي شود.در عضالت کوچک با واکنش سریع و همچنین عضالت نیازمند به کنترل دقیق تعداد بیشتری فیبر عصبي برای تعداد
کمي فیبر عضالني وجود دارد .در مقابل عضالت بزرگ و عضالتي که نیازمند کنترل دقیق نیستند ،ممکن است چند صد فیبر
عضالني در یک واحد حرکتي جای داشته باشند .برای جلوگیری از عملکرد مجزا معموال فیبرهای عضالني واحدهای حرکتي
مجاور با یکدیگر هم پوشاني دارند) با هم منقبض مي شوند نه به صورت مجزا(.
ساختار سلول عضالني(بررسي ساختار میوفیبریل به صورت طولي) .اکتین ها و میوزین ها تا حدودی در هم فرو رفته
هستند و لذا میوفیبریلها دارای نوارهای روشن و تیره متناوب هستند.آن قسمت از میوفیبریل که در فاصله بین دو صفحه  Zقرار
گرفته است یک سارکومر مي نامند .نوارهای روشن فقط شامل اکتین هستند .اما نوارهای تیره شامل هر دو فیالمان رشته های
پروتئیني اکتین و میوزین هستند .به برجستگیهای دو طرف میوزین پلهای عرضي مي گویند .آنچه سبب انقباض مي شود واکنش
متقابل بین پلهای عرضي با فیالمانهای اکتین است.انتهای فیالمانهای اکتین به صفحات) خطوط ( Zمتصل هستند .این صفحات
از عرض میوفیبریل مي گذرند و نیز به صورت عرضي از یک میوفیبریل به میوفیبریل دیگر رفته و سبب اتصال آنها به هم مي
شوند .در هنگام انقباض صفحات  Zبه هم نزدیک مي شوند.
منحني انقباض عضالني.یک پتانسیل عمل ساده باعث ایجاد یک انقباض عضالني میگردد .این پاسخ تکانه عضالني یا تویچ
عضالني نامیده میشود .به عبارت دیگر پاسخ مکانیکي یک تار عضالني به یک پتانسیل عمل یک تکانه عضالني نامیده مي شود و
انقباض ساده عضالني شامل مراحل زیر است:
دوره نهفته یا تاخیر ( .)latent periodبه فاصله زماني بین تولید پتانسیل عمل در یک سلول عضله و شروع انقباض.
فاز انقباض (.)contraction phaseاز پایان دوره نهفته آغاز مي گردد و در قله تنش عضالني تمام مي گردد.
فازاستراحت ( .)Relaxation phaseاز زمان اوج تنش تا پایان انقباض.
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شناسایي دوره نهفته.

ازبخش) Excercise2(SkeletalMusclePhysiologyرا انتخاب و سپس بر روی گزینه Single Stimulusکلیک شود.در
سمت چپ صفحه ظاهر شده یک عضله را مشاهده مي کنید که از گیره آویزان است و هدف اندازه گیری نیروی تولید شده توسط
عضله است .در سمت راست صفحه یک اسیلوسکوپ وجود دارد ،زماني که یک تحریک الکتریکي به عضله اعمال مي گردد ،عکس
العمل عضله در آن نمایش داده میشود .محور  xزمان سپری شده و محور  yنیروی تولید شده توسط عضله اندازه گیری مي شود .
در گوشه پایین سمت راست اسکوپ ،دکمه ای برای پاک کردن منحني ها وجود دارد .در پایین صفحه نمایش اسیالتور به منظور
تحریک عضله وجود دارد .در پایین آن ،ولتاژ اسیالتور نمایش داده شده که مي توانید آن را تنظیم نمائید .هنگامي که بر روی
دکمه  Stimulateکلیک کنید ،ولتاژ الکتریکي به عضله اعمال مي گردد .در بخش میاني اسیالتور ،مقدار نیروی اکتیو ،پسیو و
مجموع نمایش داده مي شود .مي دانیم که انقباض عضله نیروی اکتیو را تولید مي کند .نیروی پسیو از کشیده شدن عضله ایجاد
میگردد و مجموع نیروی اکتیو و پسیو کل نیروی عضله را تولید میکند .همچنین گزینه  Measureوجود دارد که با کلیک بر آن
خط عمودی زرد رنگي ظاهر مي گردد که در طول محور افقي قابلیت جابجایي دارد .به کمک آن مي توانید میزان نیروی اکتیو و
پسیو و مجموع را در هر نقطه از زمان مشاهده نمائید.

شکل  :1محیط شبیه سازی آزمایش شناسایي دوره نهفته

ابتدا ولتاژ را بر روی  6ولت تنظیم نمائید .روی  Stimulateکلیک کرده ،منحني انقباضي و نتایج میزان نیرو را مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که منحني از سمت چپ شروع شده و برای مدت کوتاهي از زمان صاف باقي میماند.بر گزینه  Measureکلیک
کنید .خط زرد رنگدار سمت چپ اسکوپ ظاهر مي گردد .این خط عمودی را به سمت راست حرکت دهید تا زماني که تخت
بودن منحني متوقف مي گردد و شروع به افزایش مي کند .در این نقطه انقباض عضله آغاز مي گردد .از بخش  Toolsگزینه
 PrintGraphرا انتخاب کرده و منحني را ذخیره نمائید.
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پرسش ها:
 -1طول دوره تاخیر) نهفته (چند میلي ثانیه بوده است؟
 -2مقدار ولتاژ تحریک را افزایش یا کاهش دهید و آزمایش را تکرار کنید (برای سه ولتاژ متفاوت).در هر مرحله منحني را
ذخیره کرده و از اسکوپ پاک کنید و نتایج را ذخیره نمائید.
ولتاژ تحریک  .... :ولت
ولتاژ تحریک  .... :ولت
ولتاژ تحریک  .... :ولت

دوره تاخیر .... :میلي ثانیه
دوره تاخیر .... :میلي ثانیه
دوره تاخیر .... :میلي ثانیه

 -3آیا با مقادیر متفاوت ولتاژ تحریک ،دوره تاخیر(نهفته) تغییر مي کند؟

 .Bآزمایش شناسایي ولتاژ آستانه.
ولتاژ آستانه .حداقل ولتاژی که عضله به تحریک پاسخ مي دهد.در این ولتاژ تعدادی از فیبرها منقبض مي شوند .در واقع این
ولتاژ ،حداقل تحریک مورد نیاز برای ایجاد دپالریزاسیون در فضای سلول عضله است و نقطه ای است که در ان یون های سدیم
شروع به حرکت به داخل عضله مي کنند.

مراحل انجام آزمایش شناسایي ولتاژ آستانه.
ولتاژ را به میزان  0/00ولت تنظیم نمائید .روی  Stimulateکلیک کنید .با این تحریک،نیروی فعال عضله چه میزان است؟ داده ها
را ذخیره کنید.ولتاژ را 0.1ولت افزایش دهید ،عضله را تحریک کنید .صفحه اسکوپ و میزان نیرو اکتیو را مشاهده نمائید.نتایج را
ذخیره کنید.گام های  4تا  5را تا رسیدن به میزاني بزگتر از  0/00برای نیروی فعال ادامه دهید .از بخش  Toolsگزینه
PrintGraphرا انتخاب کرده و منحني را ذخیره نمائید.

پرسش ها:
 -1ولتاژ آستانه چه میزان است؟  ..........ولت
 -2نمودارهای ایجاد شده در ولتاژ آستانه چه تفاوتي با نمودارهای ایجاد شده در ولتاژهای پایین تر دارد؟

 .Cآزمایش اثر افزایش شدت تحریک.
ولتاژ حداکثر)مناسب( .اولین ولتاژی که از آن به بعد تغییر دامنه مشاهده نمي شود و یا حداکثر ولتاژی که در آن تمام
فیبرهای حرکتي عضله به تحریک پاسخ مي دهدو بعد از آن هر چه ولتاژ را افزایش دهیم دامنه انقباض افزایش نمي یابد.
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مراحل انجام آزمایش اثر افزایش شدت تحریک.
ولتاژ را به میزان  0/5ولت تنظیم نمائید .روی  Stimulateکلیک کنید .نتایج را ذخیره کنید.ولتاژ را  0/5ولت افزایش دهید ،عضله
را تحریک کنید .نتایج را ذخیره کنید .توجه داشته باشید که پس از هر تحریک هیچ کدامیک از منحني ها را پاک نکنید ،تا همه
منحني ها با یکدیگر مقایسه گردند .از بخش  Toolsگزینه  PrintGraphرا انتخاب کرده و منحني را ذخیره نمائید .به سواالت
زیر پاسخ دهید:

پرسش ها:
 -1اثر افزایش ولتاژ بر میزان نیروی اکتیو تولید شده توسط عضله چگونه است؟
 -2به ازای میزان ولتاژ است که حتي اگر از آن مقدار هم فراتر رویم ،تاثیری در افزایش نیروی فعال ندارد؟
به منظور مشاهده اثر پارامتر مورد نظر بر میزان نیرو ،از بخش  Toolsگزینه  plot dataرا انتخاب کنید .بدین صورت  ،خالصله
ای از آزمایش را خواهید داشت.از بخش  Toolsگزینه  Print dataرا انتخاب کرده و نتایج و داده ها را ذخیره نمائید.

 .Dمراحل انجام آزمایش منحني انقباض عضالني.
محیط شبیه سازی آزمایش به منظور اعمال چند تحریک متوالی
ازبخش) Excercise2(SkeletalMusclePhysiologyرا انتخاب و سپس بر روی گزینه  Multiple Stimulusکلیک کنید.

شکل  :2محیط شبیه سازی آزمایش منحني انقباض عضالني
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 .Eآزمایش بررسي ترپ) اثر پلکاني(.
افزایش تدریجي نیروی تولید شده ،زماني که عضله در یک فرکانس به اندازه کافي باال تحریک مي شودTreppe ،
نامیده مي شود .در چنین فرکانسي اوج منحني انقباض در هر تحریک ،کمي از قبل باالتر مي رود .این افزایش تدریجي
به این دلیل که پلکاني صورت مي گیرد ،افزایش پلکاني و به آلماني ترپ نامیده میشود.

مراحل انجام آزمایش بررسي ترپ) اثر پلکاني(.
ولتاژ را به میزان ولتاژ حداکثر که در آزمایش قبل بدست آوردید،تنظیم نمائید .روی عدد  200در سمت راست اسکوپ کلیک کنید و
آن را به سمت چپ صفحه نمایش اسکوپ ببرید .این عمل به شما این فرصت را مي دهد که زمان طوالني تری را در صفحه نمایش
ببینید .روی  Stimulus Singleکلیک کنید .صعود و نزول منحني انقباض را نظاره کنید .به محض پایین امدن منحني ،دوباره
روی StimulusSingleکلیک کنید ،صعود و نزول منحني انقباضرا نظاره کنید .به محض پایین امدن منحني ،برای سومین بار
روی  Stimulus Singleکلیک کنید .چه مشاهده مي کنید؟
عدد  200را در محور افقي صفحه نمایشاسکوپ به جای اولیه خود باز گردانید.از بخش  Toolsگزینه  PrintGraphرا انتخاب
کرده و منحني را ذخیره نمائید.

 .Fآزمایش جمع.
زماني که عضله به صورت تکراری تحریک مي شود ،به گونه ای که محرک ها یکي پس از دیگری به صورت تکراری مي
رسند ،انقباض ها مي توانند بایکدیگر همپوشاني داشته باشند و در نتیجه انقباض عضالت قوی تر از یک انقباض مستقل
است .این پدیده با عنوان  Summationشناخته مي شود .این پدیده زماني اتفاق مي افتد که فیبرهای عضالني که در حال
حاضر تحریکشده اند ،قبل از آرامشدوباره تحریک شوند.

مراحل انجام آزمایش جمع.
ولتاژ را به میزان ولتاژ حداکثر که در آزمایش اثر افزایش شدت تحریک ،بدست آوردید،تنظیم نمائید.یکبار روی Stimulus
Singleکلیک کنید .صفحه نمایش اسکوپ را نظاره کنید و میزان نیروی اکتیو را گزارش دهید.یکبار دیگر روی
StimulusSingleکلیک کنید .صعود و نزول منحني انقباض را نظاره کنید .قبل از اینکه منحني کامل سقوط کند ،دوباره روی
 Stimulus Singleکلیک کنید .برای این منظور مي توانید دوبار در بازه زماني خیلي کوتاه بر روی تک تحریک کلیک کنید .
میزان نیروی اکتیو راگزارش دهید .یکبار دیگر روی  Stimulus Singleکلیک کنید .صعود و نزول منحني انقباض را نظاره کنید.

پرسش ها:
-1
-2
-3
-4

اجازه دهید که منحني قبل از تحریک مجدد ،افزایش و کاهش یابد)،منحني سقوط کند( چه تغییری در نیروی تولید
شده در عضله به وجود میاید؟
ولتاژ را  0.5ولت کاهش دهید و آزمایش را تکرار کنید .آیا همان الگوی قبل در مورد نیرو بدست مي آید؟
این بار عضله را سریع تر از قبل تحریک کنید (چندبار متوالي در بازه زماني بسیار کوتاه تحریک را انجام دهید).
آیا نیرو یا تحریک اضافي تغییری داشته است؟ اگر چنین است به چه دلیل؟
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آزمایش  :6تعیین میزان اکسیژن خون -دستگاه پالس اکسیمتری
انتقال گازها درخون .گاز 𝑂2و 𝐶𝑂2در خون به دو طریق انتقال پیدا ميکند-1 :بوسیله حل شدن در خون  -2حمل شدن توسط
گلبولهای قرمز.
انتقال گازها بوسیله حل شدن در خون بسیار کم است و بیشتر برای دی اکسیدکربن مطرح ميشود تا اکسیژن بیشتر بوسیله
گلبولهای قرمز منتقل مي شود .هموگلوبین سلولهای قرمز یک سلول پپتیدی است که از دو بخش هم و گلوبین تشکیل شده است.
بخش هم ،شامل ماده آلي و آهن سه ظرفیتي است و بخش گلوبین دارای  4زنجیره است که  2زنجیره  αو  2زنجیره  βنام دارد که
با توجه به ساختار زنجیرهها نامگذاری شدهاند.
فشارگاز در خون .فشار گاز در نقاط مختلف بدن متفاوت است .در رگهای مجاور کیسههای هوایي بعد از مبادله اکسیژن افزایش
مي یابد در حالي که فشار در مجاورت بافتها کمتر است .اکسیژن از محلي با فشار بیشتر به محلي با فشار کمتر منتقل ميشود .البته
تمایل هموگلوبین به از دست دادن اکسیژن بیشتر است PH.در ششها بیشتر از مقدار معمولي (قلیایي) است و در مجاورت بافتها
کمتر از مقدار معمولي ( اسیدی) است.
درجه اشباع .در هر مولکول هموگلوبین چهار محل برای قرار گرفتن اکسیژن وجود دارد .در باند شدن اکسیژن با هموگلوبین ممکن
است همه جایگاهها بوسیله اکسیژن پر نشوند و نیز هموگلوبینهایي وجود دارد که اصال اکسیژن روی آنها قرار نميگیرد که با توجه
به این موارد ميگوییم ،گلبولهای قرمز خون در چه درصدی از اشباع قرار گرفتهاند که برای قسمتهای مختلف دستگاه گردش خون
مقداری خاص دارد.
 : 𝑆a 𝑂2درصد اشباع هموگلوبین بوسیله اکسیژن در آرتریولها
 :𝑆𝑣 𝑂2درصد اشباع هموگلوبین بوسیله اکسیژن در ورید
فرمول اشباع هموگلوبین .اشباع هموگلوبین برابر نسبت هموگلوبین اکسیژندار به مجموع هموگلوبین ميباشد و معموال بر
حسب درصد بیان ميشود.
𝐻𝑏𝑜2
] ∗ 100 %
𝑛𝑖𝑏𝑜𝑙𝑔𝑜𝑙𝑜𝑚𝑒𝐻𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

[ = 𝑆a 𝑂2

𝑏𝐻 (هموگلوبین خالص) .هموگلوبیني است که به صورت خالص در گلبولهای قرمز خون وجود دارد و با اکسیژن و موارد
دیگر ترکیب نشده است.
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( 𝐻𝑏𝑜2اکسي هموگلوبین) .هموگلوبینهایي هستند که با اکسیژن ترکیب شدهاند و در اندازهگیری مقدار اشباع خون هدف
اندازهگیری درصد آنها در سرخرگها است.
𝑂𝐶𝑏𝐻 .هموگلوبینهایي هستند که با منوکسید کربن ترکیب شدهاند و به صورت دقیق به آن منوکسي هموگلوبین ميگویند.
𝑏( 𝑀𝑒𝑡ℎمت هموگلوبین) .ترکیبي است که از طریق اکسیداسیون آهن سه ظرفیتي هموگلوبین و تبدیل آن با آهن دو
ظرفیتي به وجود ميآید .بنابراین با اکسیژن واکنش نميدهد.

آزمایش با پالس اکسيمتر.
در شرایطي که بخواهیم بر میزان اکسیژن داخل خون نظارت داشته باشیم ،باید بتوانیم میزان درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین با
اکسیژن شریاني را به صورت مداوم مانیتور کنیم.نمایش مداوم این مقدار با پالس اکسيمتر ،آشکارسازی هیپوکسي (کمبود اکسیژن)
با هایپراکسي( افزایش اکسیژن) را سریعتر از نمونهگیری خوني انجام ميدهد در نتیجه اثرات اکسیژن درماني سریعتر تشخیص داده
ميشود و در شرایط معین ،تعداد دفعات تست گازهای خوني را نیز کاهش ميدهد.
توسط یک دستگاه پالس اکسي متر میزان درصد اشباع هموگلوبین با اکسیژن و نرخ ضربان قلب بصورت غیرتهاجمي قابل اندازهگیری
است .هموگلوبین در داخل خون به شکلهای مختلفي وجود دارد ،یکي از این شکلها بصورت باند شده (ترکیب شده) با اکسیژن
است که بصورت درصد اشباع اکسیژن مطرح ميشود .حد طبیعي این میزان در حدود  96-99درصد است .این میزان با کاهش
 𝑃𝑎 𝑂2کمتر از  50mmHgاست ،درصد اشباع هموگلوبین با اکسیژن با سرعت خیلي زیاد کاهش ميیابد.

نحوه عملکرد دستگاه پالساکسي متر.
اکسیژن سنجي یا پالساکسيمتری با قرار دادن یک سنسور بر بستر عروق دارای شریانچههای نبضدار میسر ميشود .این کار توسط
یک سنسور نوری که در روی عروق شریاني نبضدار قرار ميگیرد ،انجام ميشود ( معموال روی انگشت شخص قرار ميگیرد) .و در
یک طرف دو  LEDکه فرستنده امواج نوری هستند ،قرار ميگیرد .منابع  LEDهایي هستند که نور را در دو طول موج مختلف
منتشر مي کنند و آشکارسازی نوری نیز در واقع یک فتودیود است ( فتودیود با جذب فوتون الکترون آزاد کرده و با یک تناسب
غیرخطي به اندازهگیری کمیتي که ميخواهیم کمک ميکند) .استخوان ،بافت ،رنگدانهها و عروق سیاهرگي به طور طبیعي مقدار
ثابتي از نور را درمدت زمان تابش نور ،جذب ميکنند .بستر غني از شریانچهها بطور عادی ضرباندار بوده و مقادیر متغییری از نور را
در حین سیستول و دیاستول جذب ميکنند ،زیرا حجم خون کم و زیاد ميشود.
از آنجایي که هموگلوبین ترکیب شده با اکسیژن و خود هموگلوبین ،نور را به شکل انتخابي و نسبي جذب ميکنند ،مقدار این
ترکیبات بوسیله اندازهگیری شدت طول موجي که از آنها عبور ميکند ،محاسبه ميشود .در واقع طول دو طول موج  660نانومتر (
در رنج امواج قرمز) و  930نانومتر (امواج مادون قرمز) از طریق دو  LEDمنتشر ميشود .هموگلوبین ترکیب شده با اکسیژن که
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قرمز رنگ است ،نور مادون قرمز را جذب ميکند و هموگلوبین ترکیب نشده با اکسیژن که آبي رنگ است امواج نور قرمز را جذب
ميکند .در واقع دو نوع طول موج نوری از  LEDها منتشر شده و پس از عبور از بافت در طرف دیگر توسط فتودیود جذب و میزان
شدت نور به یک سیگنال الکتریکي تبدیل ميشود که در واقع این سیگنال ورودی دستگاه جهت آنالیز است .این آنالیز توسط بردهای
الکترونیکي و میکروپروسسورها انجام مي شود و نسبت نور جذب شده در سیستول و دیاستول به عنوان مقدار اندازهگیری مي-
شود.میزان نرخ ضربان قلب از روی مقدار ضربان شریان انازهگیری مي شود .البته برخي از مدلهای پالس اکسي متر توسط کابلي که
برای آشکارسازی سیگنال  ECGلحاظ شده است ،این سیگنال را نیز نشان ميدهد.
مشکالت دستگاه پالس اکسيمتر و اهمیت عملکرد صحیح آن (کالیبراسیون) .از آنجایي که این دستگاه در بخشهای
حساس بیمارستان نظیر اتاق عمل و  ICU ، NICUو  CCUمورد استفاده قرار ميگیرد ،عملکرد آن دارای اهمیت ویژهای است چرا
که خروجي این دستگاه پایهای در تشخیص و درمان بیمار است .عمدهی مشکالت این دستگاهها مربوط به سنسور آن و فرستندهها
و گیرنده ی نوری آن است .ضمن اینکه خود دستگاه نیز در قسمت تولیدکننده نور و تحلیل آن ممکن است دچار مشکل شود.
از مواردی که کاربران باید به ان توجه داشته باشند ،استفاده صحیح سنسور است چون در غیر این صورت دادهها دقیقد نخواهند بود
(بنابراین در برخي موارد به علت عدم دقت کاربران ،اطالعات ناقص و اشتباه از این دستگاه گرفته ميشود) .سنسور  𝑆𝑃𝑂2نباید در
معرض ترکیبهای نوری شدید قرار گرفته یا در آب ،حاللها و دیگر محلولها پاککننده فرو رود ،چرا که این سنسورها ضد آب
نیستند .این سنسور نباید با اشعه ،بخار یا گاز اتیلن اکساید استریل گردد .متاسفانه در بعضي موارد این سنسور در معرض نورهای
شدید مانند المپ های اتاق عمل (بویژه آنهایي که ارای منبع نور گزنون هستند) قرار ميگیرند.المپهای بیليروبین ،نور شدید
فلورسنت ،المپهای گرمایش مادون قرمز یا نور مستقیم خورشید قرار ميگیرد و اگر در این مواقع کاربران به این مساله توجه نکنند،
اطالعات ناقص و اشتباه ،مبنای تشخیص قرار ميگیرد .بنابراین آگاهي از عملکرد دستگاه و تست آن دارای اهمیت ميباشد .مکانهایي
که برای پالس اکسيمتری در بزرگساالن بیشتر استفاده مي شوند انگشت دست ،انگشت پا و باال و پایین گوش و در نوزادانف کف پا
یا کف دست ،یا انگشت شست پا یا دست است .از آنجایي که دستگاه پالساکسيمتر در نقاطي که خون دارای جهش و ضربان
ميباشد به کار ميرود ،بنابراین حرکت بیمار و یا لرزشهای احتمالي آن باعث بهوجود آمدن تنویز دستگاه ميگردد .بنابراین هدف
اصلي در طراحي سنسورهای جدید ،کوچکي و سبکي آنها و همچنین قرار گرفتن سنسورها به طور ثابت و محکم در عضو ميباشد.
انواع پالساکسيمترها-1 .پالساکسيمتر انعکاسي Reflection

-2پالس اکسيمتر انتقالي Transmission

سیگنال دریافتي در هر دو نوع مشابه است که دارای یک قسمت ثابت و یک قسمت متناوب است.
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شکل  :1انواع پالساکسيمتر

پالساکسيمترها براساس دو اصل فیزیکي بنا شده است.
الف) وجود یک سیگنال ضربهای توسط خون شریاني که دارای استقالل نسبت به سرخرگها  ،مویرگهای غیرضربهای و دیگر
بافتها است.
ب) این که اکسي هموگلوبین و هموگلوبین دارای طیف جذبي متفاوتي هستند.

شکل  :2میزان جذب هموگلوبین و اکسيهموگلوبین

عواملي که سبب اختالل در کار دستگاه پالساکسيمتری ميشوند ،عبارتند از:
-1فشار خون خیلي باال یا خیلي پایین  -2دمای کم یا زیاد بافت  -3وجود نورهای خارجي در محیط  -4جود جذب کنندههای نور
روی بافت  -5قرار گرفتن دست در وضعیت نامناسب
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آزمایش  :7ثبت سیگنال الکتریکی مغز
تشریح سیگنال الکتروانسفالوگرام.
مغز انسان دارای میلیاردها سلول عصبي است .این سلولها برای برقراری ارتباط با یکدیگر و دیگر سلولهای بدن ،پیامهای عصبي
رد و بدل ميکنند .پیامهای عصبي ماهیت الکتریکي -شیمیایي دارند .در اینجا بیشتر ماهیت الکتریکي پیامهای عصبي مدنظر است
و به آن سیگنال الکتریکي گفته ميشود .جهت ثبت سیگنالهای الکتریکي مغز ميتوان از دستگاه  EEGیا
 Electroencephalographyاستفاده کرد .این دستگاه با استفاده از الکترودهایي که در سطح سر قرار ميگیرند ،سیگنالهای الکتریکي
مغز را ثبت ميکند .الکترودها به منظور دریافت سیگنال در مکانهای خاصي از سر قرار ميگیرند .خروجي این الکترودها به ورودی
تقویت کننده  EEGمتصل مي شود و پس از انجام تقویت و فیلتر

شدن  ،مورد استفاده قرار مي گیرد.

شکل  :1دستگاه EEG

خصوصیات امواج مغزی.
دامنه امواج مغزی قابل ثبت در سطح جمجمه بسیار ضعیف و در حدود  0-100میکرو ولت و فرکانس آنها در حدود  5/0-100هرتز
است .امواج مغزی را ميتوان بر اساس فرکانس آنها به دستههای زیر طبقه بندی کرد:
امواج دلتا 0/5 – 4 :هرتز  :در نوزادان و بزرگترها به هنگام خواب عمیق مشاهده ميشود.
امواج تتا 4 - 8 :هرتز  :در حالت های دیدن شيء فانتزی ،دیدن تصویری زیبا ،فراخواني شدن ،ابداع ،آگاهي و رویا نیز دیده شده
است.
امواج آلفا 8 - 13 :هرتز :فعالیت ذهني شخص در چنین حالتي در آرامش و بدون هیچ حرکتي بودن و تفکر و اندیشه کردن ميباشد.
امواج بتا 13 - 30 :هرتز :زماني که ذهن در حالت هوشیاری کامل و فعالیت باشد.
امواج گاما :بیشتر از  30هرتز  :تعمق و مراقبه و تغییر حالت هوشیاری.

49

آزمایشگاه فیزیولوژی

دانشگاه صنعتي سجاد

شکل  :2امواج مغزی

مقدار امواج فوق به عوامل متعددی از جمله وضعیت فعلي فرد (خواب بودن  ،بیدار بودن  ،باز یا بسته بودن چشم و  )...سن  ،جنسیت
و  ...بستگي دارد و متخصصان با توجه به این ویژگيها  ،وضعیت افراد را مورد بررسي قرار ميدهند .اما به طور کلي ميتوان گفت که
یک رابطه عمومي بین درجه فعالیت مغزی و فرکانس متوسط امواج الکتروانسفالوگرام وجود دارد .بدین صورت که فرکانس متوسط
امواج به تدریج با زیاد

شدن درجه فعالیت مغز افزایش ميیابد.

در دستگاه های  EEGبسته به کاربرد  3 ،تا  256عدد الکترود روی پوست سر قرار ميگیرد .برای کاربردهای بالیني معموال بین 8
تا  32کانال  EEGموردنیاز است .به منظور کاهش امپدانس بین سطح الکترود و پوست ،از ژل استفاده ميشود .بهترین مقدار امپدانس
تماسي بین  1تا  10کیلو اُهم است .امپدانس بیش از  10کیلو اهم مي تواند سبب ایجاد آرتیفکت شود .همچنین مواردی از قبیل:
خشک شدن ژل  ،عرق کردن پوست سر  ،حرکات فرد (پلک زدن  ،تنفس و  )...در ثبت سیگنالها تأثیر منفي دارند.

سیگنالهای الکتریکي غیر تهاجمي .EEG
در این روش با گذاشتن الکترودهایي بر سطح سر اثرات میدانهای الکتریکي در سر ثبت خواهد شد که البته روشن است به علت
دوری الکترودها از منبع اصلي تولید سیگنال ،که همان نرونهای مغز ميباشد ،سیگنالهای  EEGاز کیفیت خیلي باالیي برخوردار
نبوده و امکان مخلوط شدن اثرهای وابسته به فعالیت قسمتهای مختلف مغز باال ميباشد.

سیگنالهای الکتریکي تهاجمي .ECoG
در این روش الکترودها با سطح مغز تماس دارند و بنابراین این روش تهاجمي ميباشد .هر چند این تماس نزدیک الکترودها با قشر
مغز دقت سیگنالهای ثبت شده را از  EEGباالتر ميبرد ولي به علت تهاجمي بودن روش به نظر ميآید که کاربرد کمتری
بخصوص در کارهای تحقیقاتي و یا کاربردی داشته باشد.
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مکان الکترودهای ثبت .EEG
برای ثبت سیگنال مغزی متناسب با هدف و موضوع تحقیق ،معموالً از استاندارد جهاني  10-20استفاده ميشود .این استاندارد نحوه
الکترودگذاری روی نواحي مختلف جمجمه را نشان ميدهد .به این صورت که ابتدا فاصلهی بین پل بیني و اینیون اندازه گیری شده
و الکترود 𝑃𝐹 در فاصلهی  %10باالی پل بیني مشخص ميشود .الکترودهای بعدی خط میاني یعني 𝑍𝐹  𝑃𝑍 ، 𝐶𝑍 ،و 𝑂 در فاصلهی
 %20کل فاصله اندازه گیری شده بعد از 𝑃𝐹 بهترتیب قرار ميگیرند.
. Frontopolar/Prefrontal :FP ، Occipital :O ، Parietal :P ، Central :C ، Temporal :T ، Frontal : F
نام هر الکترود عالوه بر یک حرف شامل یک عدد نیز ميباشد .که اعداد زوج نشان دهنده لوب سمت راست و اعداد فرد نشان دهنده
لوب سمت چپ هستند .اندیس  zنشان دهنده خط صفر و در واقع محل اتصال دو لوب سمت راست و چپ ميباشد .هرچقدر فاصله
الکترودها با این خط صفر بیشتر ميشود اعداد اختصاص داده شده به آنها نیز بزرگتر خواهند شد.

شکل  :3سیتم 10-20

آماده سازی پوست .ژل آماده سازی پوست برای تمیز کردن پوست سر در جایي که آرتیفکتهای حرکتي ميتواند در خواندن
سیگنال تاثیر گذارد ،و همچنین در جهت کاهش امپدانس پوست (که نتیجه تست را بهبود ميبخشد) ميتواند مفید باشد.

شکل  :3نحوه تزریق ژل
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امپدانس .اعداد بزرگتر به معنای مقاومت بیشتر در برابر جریان است.هرچه امپدانس الکترود باالتر باشد دامنه سیگنال  EEGکوچکتر
است .در مطالعات  ، EEGنباید مبلغ  100اهم یا کمتر و بیشتر از  5کیلو اهم باشد.
مونتاژ  .EEGمونتاژ به معنای قرار دادن الکترودها است EEG .را مي توان با یک مونتاژ دو قطبي یا یک مرجع کنترل کرد .دو
قطبي بدان معني است که در هر کانال دو الکترود دارید  ،بنابراین برای هر کانال الکترود مرجع دارید .مونتاژ مرجع بدان معني است
که شما الکترود مرجع مشترکي را برای همه کانالها دارید
آرتیفکت ها .فعالیت ضبط شده که منشأ مغزی ندارد  ،آرتیفکت نامیده مي شود و به  2دسته تقسیم مي شوند.
آرتیفکت فیزیولوژیک .از بیمار و از منابع غیر از مغز تولید مي شود مانند حرکت  ،تعریق  ،ضربان قلب  ،حرکات چشم.
آرتیفکت خارج از بدن .مانند تجهیزات از جمله الکترود و محیط ،آرتیفکت  50یا  60هرتز  ،حرکات کابل
فعالیت الکترومیوگرام ( .)EMGفعالیت  EMGاز آرتیفکت های متداول است :پتانسیلهای موضعي ایجاد شده در عضالت پیشاني
و ناشي از چفت شدن عضالت فک .این آرتیفکت ها براساس مدت زمان  ،مورفولوژی و میزان فراواني قابل شناسایي هستند.
حرکات چشم .کره چشم به عنوان قطبي با قطب مثبت جهت دهي قدامي (قرنیه) و قطب منفي جهت خلفي (شبکیه) عمل مي
کند .هنگامي که کره چشم در حدود محور خود مي چرخد  ،یک جریان جریان متناوب با دامنه باال تولید مي کند که توسط هر
الکترود مستقر در نزدیکي چشم قابل ردیابي است.
آرتیفکت پوست .یک پتانسیل  DCقابل توجهي بین ( stratum corneumالیه شاخي ،بیروني ترین الیه اپیدرم) و

stratum

 ( granulosumالیه گرانولي) وجود دارد و تغییر شکل الیه های پوستي در پوست باعث تغییر این پتانسیل مي شود .تنها راه قابل
اعتماد برای از بین بردن منبع آرتیفکت ،ایجاد مسیر مقاومت کم در الیه های پوست با تمیز کردن پوست (الکل های معدني) است.
هم چنین کلرید سدیم ناشي از تعریق در واکنش با فلزات الکترودها ممکن است یک رانش برای خط پایه ایجاد کند.
آرتیفکت  60هرتز .این مسئله هنگامي بوجود مي آید که امپدانس یکي از الکترودهای فعال بین الکترودها و زمین تقویت کننده
بطور قابل توجهي بزرگ شود .در این شرایط زمین به یک الکترود تبدیل مي شود که بسته به موقعیت آن  ،آرتیفکت  60هرتز را
تولید مي کند.
کاربردهای دستگاه  .EEGروشهای مورد استفاده در بررسي عملکرد مغز مثل  PETو  ، fMRIضمن داشتن هزینه باال ،گاه
دارای عوارض منفي از قبیل تزریق مواد رادیواکتیو  ،قرار گرفتن در میدان مغناطیسي قوی و  ...نیز است .یکي از مزایای  EEGمقرون
به صرفه بودن و نداشتن عوارض جانبي است .دستگاه  EEGدر موارد زیر کاربرد دارد:


کمک به بررسي و مطالعه عملکرد مغز



کمک به تشخیص اختالالت تشنجي و تعیین محل آنها و بررسي صرع



کمک در تشخیص اختالالت کارکردی مغز (اضطراب  ،افسردگي و )...



کمک به بررسي اختالالت خواب



کمک به تشخیص مرگ مغزی
و...
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آزمایش  :8بیوفیدبک
بایوفیدبک ،بیوفیدبک 1یا بازخوراند زیستي یکي از روش های درماني نوین در پزشکي مي باشد .بایوفیدبک به معنای ثبت سیگنال
های بیولوژیک مانند تنفس ،فشارخون ،تعریق ،انقباضات عضالني و  ...مي باشد .بایوفیدبک تکنیکي درماني است که در آن افراد برای
بهبود سالمت خود با استفاده از امواج حاصل از بدن خودشان آموزش ميبینند .بیوفیدبک تالش مي کند به شما یاد بدهد که
عملکردهای خودکار بدن مانند ضربان قلب ،تنش ماهیچه ای ،تنفس ،دمای پوست ،فشار خون و حتي امواج مغزی را کنترل کنید.
با یادگیری کنترل این کارکردها ،ممکن است قادر به بهبود شرایط پزشکي خود ،تسکین دردهای مزمن ،کاهش استرس ،یا بهبود
عملکرد فیزیکي یا ذهني تان باشید .اثر گذاری این تکنیک از فردی به فرد دیگر متفاوت است.
در طول بیوفیدبک ،سنسورهای متصل به بدن شما تغییرات ایجاد شده در نبض ،دمای پوست ،تنش ماهیچه ای ،الگوی موج مغزی
یا برخي دیگر از عملکردهای فیزیولوژیکي را تشخیص مي دهند .این تغییرات یک سیگنال ،یک نور فالش و تغییر الگو را در یک
صفحه ویدئویي ایجاد مي کنند ،که به شما این هشدار را مي دهد که تغییرات فیزیولوژیکي رخ داده است .به تدریج و با کمک مشاور
بیوفیدبک خود ،مي توانید با در دست گرفتن و کنترل آگاهانه عملکردهای خودکار بدن خود ،سیگنال ها را تغییر دهید.

کاربرد

بایوفیدبک  .بایوفیدبک در درمان طیف وسیعي از شرایط عصبي و عضالني مثل اختالالت ماهیچه لگن (بي اختیاری

ادرار فوری و فشاری ،بي اختیاری مدفوع ،واژینیوسموس ،یبوست ،و مقاربت دردناک) ،ضعف ماهیچه ها بخاطر سکته ،دندان قروچه،
دردردهای تنشي ،مشکالت معده ای -روده ای مثل سندرم روده تحریک پذیر ،حالت تهوع و استفراغ موثر است .این درمان عمدتاً
در بیماری هایي به کاربرده مي شود که داروها در درمان موفق نیستند .بایوفیدبک برای کمک به درمان بسیاری از موضوعات جسمي
و ذهني بکار مي رود.

دالیل تمایل بیماران به استفاده بایوفیدبک.


این درمان غیر تهاجمي بوده و نیاز به مصرف دارو ندارد ،پس خطر بروز عوارض جانبي شدید نیز در آن کم است.



برای آنهایي که در وضعیت خود تحمل دارو ندارند ،مي تواند درماني جایگزین باشد.



وقتي داروها خوب جواب نمي دهند  ،مي تواند گزینه دیگری باشد.



در برخي شرایط هنگام بارداری  ،مي تواند جایگزین داروها باشد.



به افراد کمک مي کند کنترل سالمتي خود را بدست گیرند.

biofeedback
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انواع بیوفیدبک.
مشاور شما ممکن است بسته به نوع مشکالت سالمتي و اهداف تان ،از روش های گوناگوني استفاده کند .انواع بیوفیدبک عبارتند از:
امواج مغزی .این نوع از درمان ،از سنسورهای پوستي همراه با الکتروانسفالوگرافي) (EEGبرای نظارت بر امواج مغزی تان استفاده
مي کند.
تنفس .در طول بیوفیدبک تنفسي ،نوارهایي در اطراف شکم و سینه شما قرار داده مي شود تا میزان و الگوی تنفس شما را زیر نظر
داشته باشد.
ضربان قلب .این نوع ،از سنسورهای انگشتي یا نرمه گوش همراه با وسیله ای برای تشخیص تغییرات حجم خون (فتوپلتیسموگرافي)
استفاده مي کند .یا اینکه سنسورهایي روی سینه،پشت یا مچ دست شما قرار مي گیرند ،تا ضربان قلب و نحوه تغییرات آن را اندازه
گیری کنند.
انقباض ماهیچه .این نوع ،شامل قرار دادن سنسورهایي بر روی ماهیچه های اسکلتي شما همراه با یک الکترومیوگرافي )(EMG
برای نظارت بر فعالیت های الکتریکي ناشي از انقباض ماهیچه ها است.
فعالیت غده تعریق .سنسورهای متصل به انگشتان یا بر روی کف دست یا مچ شما همراه با الکترومیوگرافي ) (EDGفعالیت غدد
تع ریق و مقدار عرق موجود بر روی پوست شما را اندازه گیری مي کنند و به شما در مورد اضطراب موجود هشدار مي دهند.
دما .سنسورهای متصل به انگشتان و یا پاهای شما جریان خون جاری در پوست شما را اندازه گیری مي کنند .از آنجا که وقتي
استرس دارید ،درجه حرارت بدن افت مي کن د ،سنسورها مي توانند شما را ترغیب کنند که تکنیک های تمدد اعصاب را شروع
کنید.

رایج ترین تکنیک های بیوفیدبک عبارتند از:
بیوفیدبک دمایي پوست .بیوفیدبک دمایي پوست ،که همچنین تحت عنوان بیوفیدبک ترمال نیز نامیده مي شود ،رایج ترین
تکنیک بیوفیدبک است .بیوفیدبک حرارتي بر آموزش شما در تغییر درجه حرارت دست تمرکز دارد .یک رزیستور به یکي از انگشتان
اصلي دست شما متصل مي شود .تغییرات دمایي با دقت یک دهم د رجه ثبت و از طریق یک صفحه نمایش دیجیتالي به شما
بازگردانده مي شود .وظیفه شما افزایش یا کاهش درجه حرارت دستتان است .استفاده از آرامش بخش های حرارتي برای تغییر
دمای بدن یکي از اولین تکنیک های بیوفیدبکي است که برای درمان به کار مي رود .محققان دریافتند که این روش خاص در درمان
پدیده رینود و سردردهای میگرني مفید بوده است.
بیوفیدبک تنش ماهیچه ای .EMGبیوفیدبک تنش ماهیچه ای  EMGدر مورد آنچه که در یک گروه خاص از ماهیچه ها،
برای مثال در پیشاني و یا ساعد ،رخ مي دهد ،هشدار مي دهد .این بازخورد معموال هم دیداری (نمایش دیجیتالي) و هم شنیداری
(صدای کلیک) است .با این بازخورد ،شما مي توانید یاد بگیرید که به طور داوطلبانه گروهي از ماهیچه ها را آرام کنید.
زماني که ماهیچه ها منقبض مي شوند ،مجموعه ای از امواج الکتریکي به فیبرهای عضالني هدایت مي شوند .با کاهش فعالیت
الکتریکي ،آرامش ماهیچه ها بیشتر مي شود .با بیوفیدبک ، EMGفعالیت الکتریکي ماهیچه با استفاده از الکترودهای موجود بر
روی پوست که مستقیما در باالی ماهیچه ها قرار گرفته اند ،اندازه گیری مي شود .سپس اطالعات به شما بازخورد مي شوند .هدف
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شما کاهش (یا افزایش) این فعالیت الک تریکي و در نتیجه یادگیری کنترل تنش ماهیچه ای است .این کار به ویژه برای سردرد،
اضطراب ،ترس و بي خوابي مفید است.

بیو فیدبک الکتروانسفالوگرام).(EEG
 بازخورد عصبي' یا نوروفیدبک در اصل ،نوعي بیوفیدبک است که با استفاده از ثبت امواج الکتریکي مغز و دادن بازخورد
به فرد تالش ميکند که نوعي خودتنظیمي را به آزمودني آموزش دهد .بازخورد ،بهطور معمول از راه صدا یا تصویر به فرد
ارائه ميشود و از این طریق ،فرد متوجه ميشود که آیا تغییر مناسبي را در فعالیت امواج مغزی خود ایجاد کردهاست یا
خیر.
 در نوروفیدبک ،حسگرهایي که الکترود نامیده ميشوند ،بر روی پوست سر بیمار قرارميگیرند .این حسگرها ،فعالیت
الکتریکي مغز فرد را ثبت و در قالب امواج مغزی (دراغلب موارد به شکل شبیهسازی شده در قالب یک بازی کامپیوتری یا
فیلم ویدئویي) به او نشان مي دهند .در این حالت ،پخش فیلم یا هدایت بازی کامپیوتری بدون استفاده از دست و تنها با
امواج مغزیِ شخص انجام ميشود .
 به این شکل ،فرد با دیدن پیشرفت یا توقف بازی و گرفتن پاداش یا از دست دادن امتیاز یا تغییراتي که در صدا یا پخش
فیلم به وجود مي آید ،پي به شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج مغزی خود برده و سعي ميکند تا با هدایت بازی یا فیلم،
وضعیت تولید امواج مغزی خود را اصالح کند .
ال بستگي به مشکل هر فرد دارد و درمانگر آن را در طول
 اینکه چه امواجي در مغز افزایش و چه امواجي کاهش یابند ،کام ً
جلسه تنظیم مينماید .از این روش ميتوان به منظور بهبود اختالالتي چون بیشفعالي/کمبود توجه ،ناتوانيهای یادگیری،
صرع ،هراس و اختالالت اضطرابي ،اختالالت مربوط به سوء مصرف مواد ،افسردگي ،مدیریت استرس ،میگرن ،سندرم تورت
و اختالالت خواب استفاده کرد .این روش تحت عنوان  EEGبیوفیدبک ،نوروفیدبک و آموزش مغز نیز شناخته ميشود.
واکنش پوستي گالوانیک( .)GSR1نشان دهنده فعالیت غده تعریق و تغییرات در سیستم عصبي سمپاتیک است .در مواقع
اضطراب میزان تعر یق باال مي رود .این رطوبت ،رسانایي الکتریکي بین دو نقطه روی پوست را افزایش مي دهد .یک بیوفیدبک
 GSRاین تغییرات را تشخیص مي دهد و آن ها را از طریق سیگنال بصری یا شنوایي به شما مي دهد .این نوع از بیوفیدبک برای
درمان اضطراب و فشار خون ،مفید است.
آزمایش پاسخ گالوانیکي پوست .ابتدا آزمودني را در شرایط آرامش در فاصله و پشت به دستگاه مي نشانیم .توجه داشته باشیم
که دست آزمودني و سطح فلزی الکترودها نیز قبالً با الکل یا هر پاک کننده دیگری کامالً تمیز شده باشند (در صورت لزوم از ژله
مخصوصي نیز استفاده مي شود) .دست آزمودني را روی یک میز یا سطح صاف دیگری قرار مي دهیم که حرکت نداشته باشد ،زیرا
با هر حرکت و یا صحبت کردن آزمودني سطح مقاومت گالوانیکي پوست تغییر مي کند .قبل از انجام آزمایش بایستي به دو نکته
توجه داشته باشیم :یکي در فاصله زماني هر دو ثانیه یک تحریک هیجاني ایجاد کنیم و دیگر این که پس از هر محرک منتظر بمانیم
تا سطح مقاومت گالوانیکي پوست ازمودني به حالت اول قبل از تحریک باز گردد ،با توجه به این که در این سطح در جهت افزایش
پیش مي رود این آزمایش را مي توانیم در چهار موقعیت به ترتیب زیر انجام دهیم:

Galvanic Skin Response
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موقیت اول( :حساب ذهني) .در این موقعیت از آزمودني مي خواهیم تا یک یا چند عمل ریاضي ضرب یا تقسیم را به طور ذهني
انجام دهد .چنان چه آزمودني حداکثر تالش خود را در این کار ذهني داشته باشد ،مي توان شاهد یک پاسخ گالوانیکي باشیم.
موقعیت دوم( :ایجاد صدای قوی و ناگهاني).در این موقعیت بدون این که آزمودني متوجه شود ،یک صدای قوی یا ناگهاني (با
انداختن یک شیئي ف لزی یا حلبي خالي به زمین ،به هم زدن شدید دست ها ،در کردن یک تپانچه دستي) ایجاد مي کنیم و انتظار
داریم با توجه به غیر منتظره بودن این صدای قوی واکنش گالوانیکي پوست آزمودني تغییر کند.
موقعیت سوم( :ایجاد حالت فشار رواني و تشویق).در این موقعیت به آزمودني مي گوییم که مي خواهیم آستانه درد و تحمل
ال سوزن را به او نشان مي دهیم .با تماس واقعي سوزن به گردن آزمودني پاسخ گالوانیکي
شما را با این سوزن مطالعه کنیم و عم ً
تغییر مي کند.
موقعیت چهارم( :تداعي آزاد) .در این موقعیت یک آزمون تداعي آزاد کلمات را به کار مي بریم .در این لیست  25کلمه ای تعداد
 18کلمه ظاهراً خنثي مانند هویج ،کتاب ،صندلي و تعداد هفت کلمه دیگر که بار عاطفي دارند مانند بوسه ،مادر ،نوازش ،امتحان،
خودکشي و  ...در نظر مي گیریم .پس از ادای هر کلمه زمان سنج را به کار مي اندازیم و به محض پاسخ آزمودني این مدت زمان را
یادداشت مي کنیم و به همین ترتیب  25کلمه را با آرامش و با فاصله زماني مناسب ،یعني پس از دریافت پاسخ آزمودني ،یک به
یک ارایه مي دهیم .به طور هم زمان برای هر کلمه تغییر نور در پاسخ گالوانیکي پوست را نیز یادداشت مي کنیم.
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