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 - 1- 3مقدمه
در این فصل به بررسی انواع سیگنالهای بیولوژیکی که در حوزهی مهندسی پزشکی مورد بررسی قرار میگیرد
پرداخته میشود .این سیگنالهای به طور کلی به سیگنالهای بیوالکتریکی ،امپدانسی ،آکوستیکی ،مکانیکی،
بیومغناطیسی ،بیوشیمیایی و سیگنالهای دوبعدی قابل تفکیک هستند.

 - 2- 3سیگنالهای بیوالکتریکی
 -1- 2- 3پتانسیل عمل))(Action potential (AP

همانطور که اشاره شد پتانسیل عمل توسط غشاء تحریکپذیر یک سلول عصبی یا سلول ماهیچهای تولید
میگردد و بهکمک الکترودهای متناسب قابل اخد و ثبت است .برایثبت پتانسل عمل حاصل از یک سلول ،نیاز به
جداسازی یک سلول و تحریک آن توسط یک میکروالکترود با نوکی به قطر چند میکرومتر است .تحریک به سه صورت
مکانیکی ،شیمیایی و الکتریکی انجام میشود .نمونههایی از این پتانسیل در شکل  1-3نشان داده شده است.

شکل  -1-3نمونههایی از شکل موجهای پتانسیل عمل

اساس تولید این پتانسیل در تغییرات غلظت یونهای داخل و خارج غشاء سلول است به به طور مفصل در
فصل  2توضیح داده شده است .در ثبت داخل سلولی ،میتوان شکل را به صورت نقطه ای بیان کرد( زمان رخدادن
اسپایکها ) و ازفرایند نقطهای استفاده نمود از جمله تکنیکهای پردازشی که برای ثبت داخل سلولی استفاده میشوند
عبارتند از جداکردن اسپایکها و تشخیص موجک ) .(Wavelet Detectionدر ثبت خارج سلولی باداشتن شکل موج
آنها را دسته بندی میکنیم (ازنظراسپایکها) لذا از بازشناسی الگو استفاده میشود ) .(Spike Sortingثبت پتانسیل
عمل همراه با نویز است لذا دراین شرایط از تکنیکهایی همچون متوسطگیری استفاده میشود.
 -2- 2- 3الکترونوروگرام ))(Electroneurogram (ENG

میدان تولید شده توسط یک عصب میتواند بدون نفوذ درون غشاء یک تک سلول اندازهگیری گردد .در این
راستا می توان از یک الکترود سوزنی که به یک مجموعهی عصب وارد میشود و یا حتی الکترودهای سطحی همچون
) (Ag-AgClکه بر روی پوست قرار داده شده است استفاده کرد .بهطور کلی پتانسل ثبت شده جمع آثار پتانسیلهای
عمل مختلفی است که از رسانای حجمی عبور کردهاند .جهت ثبت  ENGیک قسمت از عصب را تحریک کرده و پاسخ
آنرا ثبت میکنند .نحوه ثبت  ENGدر عصب مدین ) (Medianدر شکل  2-2نشان داده شده است.
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شکل  -2-3تحریک و ثبت  ENGاز عصب مدین ،تحریک انگشت اشاره و ثبت در مچ و آرنج

از  ENGبرای محاسبه و بررسی سرعت انتقال اطالعات در اعصاب استفاده میشود .محاسبه سرعت در اعصاب
حسی و حرکتی صورت میگیرد که محدودههای نرمال برای سرعت انتقال داده در اعصاب یک سگ در جدول 1-3
نشان داده شده است.نویزهای موجود در ثبت این سیگنالها بهکمک فیلترهایی همانند فیلترهای وفقی حذف میشود.
جدول  -1-3سرعت انتقال در اعصاب حسی و حرکتی یک سگ

 -3- 2- 3الکترورتینوگرام ))(Electroretinogram (ERG

الکترورتینوگرام پتانسیلی است که توسط شبکیه تولید میگردد .در این روش با تحریک شبکیه بهکمک یک
فلش نوری صورت میگیرد .این پتانسیل در بررسیهای افتالمولوژی کاربرد دارد .در کاربردهای تحقیقاتی از
میکروالکترودها و در کاربردهای کلینیکی از الکترودهای قرینه که در قالب لنزهایی شفاف ساخته شده اند برای ثبت
استفاده میشود .در شکل  4-3موج نمونهی  ERGو عواملی موثر در تولید این شکل موج نشان داده شده است.

شکل  -3-3ثبت
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ERG

شکل  -4-3یک موج نمونه  ERGو عوامل تولید بخشهای موجود در

ERG

محدودهی ولتاژ  ERGبین  0/5تا  1میکروولت در کاربردهای کلینیکی و در کاربردهای تحقیقاتی که از
الکترودهای سوزنی درون بافت استفاده شده است مقادیر بزرگتری را داراست .امواج  c ،b ،aو  dعموما بین  0/25تا
 1/5ثانیه رخ میدهند .پهنای باند این سیگنا بین  0/2تا  200هرتز است .عموما در پردازش این سیگنالها برای کاهش
نویز از میانگینگیری استفاده میشود.
 -4- 2- 3الکترواکولوگرام))(Electro-Oculogram(EOG

 EOGثبت پتانسیل شبکیه-قرنیهای است .این پتانسیل برای اندازهگیری موقعیت چشم در کاربردهای
تحقیقاتی و کلینیکی است .سیگنال با دو جفت الکترود که برروی راست و چپ باال و پایین چشم قرار گیرفته است
ثبت میگردد .دوقطبی دایم شبکیه برای اندازهگیری حرکت چشم به خوبی قابل مدلسازی کردن است و درحالت عادی
این دوقطبی EOG ،حاصل در اینحالت صفر است متقارن بین دو الکترود نصب شده در دو طرف چشم قرار میگیرد و
سیگنال بدست آمده است .وقتی کره چشم به سمت چپ و راست و یا باال و پایین منحرف میشود قرنیه به سمت
الکترودهای چپ و راست (باالو پایین) نزدیک میشود و در نتیجه خروجی  EOGمتناظر با آنها نیز تغییر میکند.
سطح دامنهی سیگنال در محدودهی  10میکرو ولت تا  5میلیولت بوده و پهنای باند سیگنال از  DCتا  100هرتز را
شامل میگردد.

شکل -5-3الکترواوکولوگرام ()http://www.metrovision.fr
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شکل  EOG -6-3و ولتاژهای ثبت شده

از دیدگاه کاربردهای کلینیکی EOG ،روشی برای ثبت حرکت چشم در خواب و رویا میباشد و جهت ارزیابی
خستگی چشم و تاثیر داروها بر عملکرد چشم مورداستفاده قرار میگیرد.

ازآنجاییکه  EOGثبت تغییر جهات میدان الکتریکی دائمی موجود از شبکیه به قرنیه است همانطور که پیشتر
نیز اشاره شده دارای محتوای فرکانسی  DCنیز میباشد .ازاینرو جهت تقویتسیگنالهای حاصل یک تقویتکنندهی
 DCمورد نیاز است .همچنین نویز اصلی در ثبت این سیگنال نویز برق شهر و  EEG ،EMGو پلک زدن اصلیترین
آرتیفکتهای موجود در ثبت این سیگنالها محسوب میگردند.
 -5- 2- 3الکتروانسفالوگرام ))(Electroencephalogram(EEG

ثبت فعالیتهای الکتریکی مغز با عنوان الکتروانسفالوگرافی نامیده میشود .این سیگنالها بهطور وسیعی برای
برای اهداف کلینیکی و تحقیقاتی استفاده میشود .این سیگنالها به سه طریق ثبت میشوند:
 . 1ثبت عمقی که به کمک ورود الکترودهای سوزنی به بافت نورونهای مغزی انجام میگردد.
 . 2الکتروکورتیکوگرام که با قرارگیری الکترودها برروی سطح آشکار مغز ثبت میگردد(.دامنهی بیشتر از
 100میکروولت)
 . 3روش غیر تهاجمی مرسوم که از روی سطح جمجمه و با الکترودهای سطحی صورت میگیرد
(دامنهی کمتر از  100میکروولت) .قرارگیری الکترودهای ثبت این نوع از سیگنالهای  EEGبراساس
استاندارد  20-10همانطور که در شکل  7-3نشان داده شده است انجام میگیرد .الزم بهذکر است
این سیگنالها براساس فعالیت سلولهای پیرامیدال کورتکس مغز است.
پهنای باند  EEGاز حدود  DCتا  100هرتز میباشد بهنحوی که بیشترین انرژی در محدودهی فرکانسی 0/5
تا  60هرتز قرارگرفته است .محدودهی دامنهی این سیگنال نیز بین  2تا  100میکروولت است.
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شکل  -7-3استاندارد 20-10

بررسی فعالیتهای مغزی در دو مد مختلف انجام میگردد .مد اول که حاصل فعالیتهای خود به خود مغز
بوده و نتیجهی حاصل از میدان الکتریکی مغز بدن وجود وظیفه و عملکردی خاص ثبت شده است و در مد دوم
سیگنال تولید شده توسط مغز نتیجهی یک تحریک مشخص است که به این نوع از سیگنالهای مغزی پتانسیلهای
برانگیخته( )Evoked Potentialsمیگویند.
بخش عمدهای از سیگنالهای مغزی براساس پهنای باند به چهار اصلی تقسیم میگردند:
امواج دلتا :امواجی بین  0/5تا  3/5هرتز که در نوزادان ،خواب عمیق و در برخی از بیماریهای مغزی
مشاهده میگردد .این امواج همچنین در قشر مغز حیواناتی که در اثر قطع عرضی زیر قشری ،قشر مغزشان از تاالموس
جدا شده است ،مشاهده میشود .در حقیقت مشاهده امواج دلتا در بزرگساالن غیر طبیعی است.
امواج تتا :امواجی با فرکانسهایی بین  4تا  7هرتز که در نواحی آهیانهای و گیجگاهی مغز و بیشتر در اطفال
مشاهده می گردد البته در بزرگساالنی که دچار افسردگی هستند و یا تحت فشار روانی قراردارند نیز این نوع از
سیگنالها قابل ثبت است.
امواج آلفا :امواجی در محدودی فرکانسی  8تا  13هرتز و ریتمیک هستند که در افراد طبیعی و در حالت
هشیاری با چشمان بسته و در شرایط آرامش قابل ثبت است .این امواج بیشتر در ناحیهی پسسری ثبت میگردد .اما
این امواج را از نواحی آهیانهای و پیشانی نیز میتوان ثبت نمود.
امواج بتا :امواج بتا در فعالیتهای شدید مغزی ایجاد شده و در نواحی پیشانی و آهیانهای قابل ثبت هستند
دارای فرکانسهایی از  14تا  50هرتز را شامل میشوند.این امواج به دو گونهی بتا  Iو بتا  IIتقسیم میگردند .امواج بتا
 Iمعموال تا دارای فرکانسی تا دو برابر امواج آلفا هستند .امواج بتا  IIنیز در زمان فعالیت شدیدسیستم اعصاب مرکزیو
در شرایط فشار روحی ایجاد میگردد .در حقیقت با تولید نوعی از سیگنال بتا نوع دیگر از بین میرود.
نمونههایی از امواج مذکور در شکل  8-3نشان داده شده است .برای نمونههای بیشتر به کتاب کوهن مراجعه
شود.
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شکل  -8-3انواع اصلی امواج مغزی )(EEG

 ECGدر کاربردهای متعددی مورد استفاده قرار میگیرد:
 برای بررسی و تشخیص اختالالت خواب ،سرع و زوال عقل


برای طراحی یک واسط مغز-کامپیوتر )(Brain computer Interface

 مرگ مغزی


دروغ سنجی )(Lie detection

 -6- 2- 3واسط مغز-کامپیوتر ))(Brain computer interface (BCI

واسط مغز-کامپیوتر یا  BCIسامانهی ارتباطی است که در آن پیغامها یا دستوراتی از شخص به دنیای بیرون
ارسال میگردد که از مسیر طبیعی مغز که اعصاب و در نهایت ماهیچههاست عبور نکردهاند .بهعنوان مثال در BCI

مبتنی بر  EEGپیغامها در قالب فعالیتهای مغزی کدگذاری شدهاند.
روشهای  BCIبه دو نوع وابسته و مستقل تقسیم میگردند .نوع وابستهی  BCIاز مسیرهای طبیعی خروجی
مغز برای انتقال پیام استفاده نمیشود اما فعالیتهای موجود در این مسیر برای تولید فعالیت مغزی مانند  EEGالزم
است تا پیام مذکور را حمل نماید .بهعنوان مثال در یک  BCIوابسته ،توسط جدولی از حروف را به کاربر ارایه میدهد
که چشمک میزنند و کاربر با نگاه مستقیم به حرفی خاص این حرف را انتخاب مینماید و بنابراین Visual Evoked

) Potential (VEPمربوط به این حرف بزرگتر ازدیگر حروف خواهد بود .در این روش کانال خروجی مغزی  EEGاست
اما هدف تشخیص خیرهشدن چشمان فرد به مکانی خاص است و ماهیچههای چشم و اعصاب قرنیه در این فعالیت
دخیل هستند .در روش غیروابسته بههیچ وجه از مسیرهای مغزی طبیعی بههیچ وجه استفاده نمیشود .و بنابراین
هیچیک از فعالیتهای موجود در این مسیرها مورد نیاز نیست تا فعالیت مغزی الزم مانند  EEGرا تولید نماید .بهعنوان
مثال در آزمون اشاره شده در باال برای انتخاب حرف مورد نظر از پتانسیل عمل  P300تولید شده با فعالیت مغزی فرد
برای تعیین حرف انتخاب شده استفاده میگردد .در این آزمون کانال خروجی مغزی EEG ،است و از هیچ دادهی دیگر
در انتخاب حرف مذکور استفاده نمیگردد.
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شکل  -9-3سیستم

BCI

 -7- 2- 3پتانسیلهای برانگیخته ))(Evoked Potentials (EP

فعالیت الکتریکی مغز که بهدلیل اعمال یک تحریک مشخص حسی برانگیخته شده است پتانسیل برانگیختهی
و یا پاسخهای برانگیخته ) (Evoked Responsesنامیده میشود .محل ثبت این نوع از سیگنالهای بیولوژیکی بر روی
مغز با توجه به تحریک حسی اعمال شده انتخاب میگردد .اعمال یک تحریک حسی موجب ایجاد دو نوع سیگنال
 EEGمیگردد .نوع اول پاسخ غیراختصاصی و گذاریی است که بیشترین پاسخ را در ورتکس ) (Vertexایجاد میکند
این پاسخ که در اکثر انواع تحریکات شکلی تصادفی و تکرارشوند دارد .با تکرار تحریکات و بکارگیری فیلترهای ویژه و
میانگینگیری) (Average evoked potentialsبین آنها بخش تصادفی سیگنال از بین میرود و پاسخ اختصاصی و
اصلی قابل مشاهده میگردد(شکل  .)10-3پاسخ اختصاصی معموال دارای یک تاخیر است و بیشترین پاسخ را در
ناحیهی کورتیکال و براساس نوع مودالیتهی اعمالی ایجاد مینماید .سیگنالهای  EPدارای دامنهی بسیار کم در
محدوده  0/1تا  10میکروولت است و معموال فاصلهی زمانی تحریک تا پاسخ ثابت است .انواع  EPبهشرح زیر است:
 :Visual evoked potential (VEP) . 1از جمجمه و لوب اوکسیپیتال ثبت میشود .تحریک میتواند
نور فلش و یا الگوهای تصویری (شکل  )11-3باشند .دارای دامنهای بین  1تا  20میکروولت و پهنای
باندی بین  1تا  300هرتز است و تقریبا  200میلیثانیه بهطول میانجامد .برای تشخیص
اسکلروسیس چندگانه (آسیب عصب بینایی) ،مشکالت تشخیص رنگ و تشخیص بینایی مورد استفاده
قرار میگیرد( .شکل )10-3
 :Somatosensory evoked potential (SEP, SSEP) . 2با الکترودهای سطحی که برروی کورتکس
حرکتی قرار گرفته ثبت میگردد .تحریک میتواند مکانیکی یا الکتریکی باشد .بین  25تا 50
میلیثانیه بهطول میانجامد و پهنای باندی بین  2تا  3000هرتز راداراست و برای بررسی مسیرهای
بین اعصاب محیطی و و کورتکس بکارمیروند.
 AEP :Auditory evoked potential (AEP) . 3با قراردادن الکتروهایی برروی ورتکس ثبت میشوند.
تحریک صوتی میتواند کلیک ،tone burst ،نویز سفید و موارد دیگ باشد AEP .دارای پهنای باند
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 100تا  3000هرتز است Brainstem auditory EP .دارای دامنهی بسیار کوچک در حد 0/5
میکروولت است AEP .برای بررسی افت شنوایی بهویژه در کودکان مورد استفاده قرار میگیرد.
 :Other evoked potential (VEP) . 4پتانسیلهای برانگیختهی ثبت شده با محرکهایی همچون درد
و دما میتواند از دیگر  EPهایی باشد که میتوان ثبت نمود.
در مجموع برای پردازش سیگنالهای  EEGو  EPروشهای پردازشی متنوع و پیچیدهای بکاربرده میشود تا
اطالعات مورد نظر از سیگنالهای مذکور استخراج گردد.

شکل  VEP-10-3و میانگینگیری

شکل -11-3نمونهای از الگوهای بکاررفته در VEP

 -8- 2- 3الکترومایوگرام ))(Electromyography (EMG

 EMGثبت فعالیتهای الکتریکی ماهیچه است .این سیگنال را می توان با استفاده از الکترودهای سطحی که
برروی پوست قرار میگیرد ثبت نمود .این ثبت حاوی اطالعات مربوط به فعالیت الکتریکی تولید شده بهواسطهی
انقباض ماهیچه است .همچنین بهکمک الکترودهای سوزنی میتوان فعالیت الکتریک یک واحد حرکتی را ثبت نمود.
انتقال پشت سر هم پتانسیلهای عصبی به نرونهای حرکتی یک عضله باعث تحریک واحدهای حرکتی (کوچکتری
نواحد عضالنی است که از نرون و عصب حرکتی مربوط و تمامی فیبرهای عضالنی که توسط آن تحریک میشوند)
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میشود .پتانسیل دریافتی از تحریک یک واحد حرکتی به نام  SMUAPنامیده میشود .سیگنالهای  3 SMUAPتا
 15میلیثانیه طول میکشد و دامنهای بین  100تا  300میکروولت داشته و پهنای باند  6تا  30هرتز را شامل میشود.
با افزایش شدت نیروی انقباضی ،شکلی تداخلی از سیگنالهای واحدهای حرکتی متعدد به صورت جمع آثار فضایی-
زمانی ثبت میگردد که موجب شکلگیری الگوی تداخلی  EMGمیگردد (شکل .)12-3

شکل  -12-3شکل موجهای  SMUو الگوهای تداخلی

EMG

نوع دیگری از  EMGتوسط الکترودهای سطحی ثبت میشود که میدان دید وسیعتری نسبت به الگوی
تداخلی  EMGایجاد مینماید .از این رو این نوع از ثبت  Surface electromyogram (SEMG) EMGنامیده میشود.
این روش ،اخذ  EMGبهصورت غیرتهاجمی محسوب میشود .تغییر پتانسیلهای عمل ) (APدر زمان بیماری تغییر
میکند (میوپاتی و نوروپاتی) که موجب تغییر شکل در شکل موج  EMGنیز میگردد .با بررسی الگوهای  APو EMG

بیماریهای ایجاد شده تشخیص داده میشود.
سیگنال  EMGیک سیگنال تصادفی است و مشخصهی آماری آن با زمان تغییر میکند بنابراین غیرایستاست.
در حقیقت سیگنالهای مختلف از نظر فاز و دامنه متقاوتند .جهت ایجاد شرایط ایستایی پنجرههای زمانی 0/2-0/3
ثانیه قطعهبندی شده و ایستا فرض میشود .با این پنجرهگذاری با تقریب خوب میتوان این گونه از سیگنالهای
بیولویژیکی را گوسی فرض کرد .دامنهی  SEMGبا توجه به ماهیچهی مورد بررسی و الکترودهای بکارگرفته شده
میتواند بین  50میکروولت تا  5میلیولت تغییر کند .برای ماهیچههای اسکلتی پهنای باند  2تا  500هرتز و برای
ماهیچههای صاف  0/01تا  1هرتز مورد نیاز است .با تغییر حالت ماهیچه (میزان انقباض و یا خستگی) مشخصات
زمان-فرکانس تغییر میکند .همچنین توجه به این نکته ضروری است که در صورت تحریک الکتریکی خارجی ماهیچه
) (Electrically stimulated EMGچون همهی واحدهای حرکتی با هم تحریک میگردند  .در نتیجه با هم فعال
میشوند پس  EMGخاصیت تصادفی ندارد.
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 -9- 2- 3الکتروکاردیوگرام ))(Electrocardiography (ECG

الکتروکاردیوگرافی ) (ECGثبت فعالیت الکتریکی قلب است .این فعالیت الکتریکی با فعالیت مکانیکی قلب در
ارتباط مستقیم است .ازاینرو این سیگنال نقش بسزایی در تشخیص و مطالعه عملکرد قلب دارد.
از دیدگاه آناتومیکی قلب دارای چهار حفره ( دهلیز و بطن راست و دهلیز و بطن چپ) است که خون را به
اندام و ششها میرساند .عملکرد مکانیکی قلب که موجب جابجایی خون میگردد منشایی الکتریکی دارد .این فرآیند
الکتریکی دورهای و تکرارشونده است و موجب ارسال جریان الکتریکی در سرتاسر بدن میگردد .دورهی الکتریکی قلب
از گره سینوسی )) (Sino Atria (SAکه فرمانده بدن بوده و مجموعه رشتههای عصبی قرار گرفته برروی دهلیز راست،
آغاز میگردد .این مجموعه رشتهها همانند یک نوسانساز آاستابل عمل میکنند .این گره است که قلب را تحریک
میکند .گره سینوسی ) (SAموجب انقباض دهلیزها میگردد و موجب  Pرا در سیگنال  ECGتولید میکند (60-80
میلیثانیه و 0/2-0/3میلیولت) .پالسهای تحریک از طریق فیبرهای هدایت درون دهلیز به گره دهلیزی-بطنی
)) (Atria-Ventricular (AVمیرسد که این گره کنترلکنندهی پالسهای انتقالی بین دهلیز و بطن است .یک
سامانهی هدایتی ویژه که شامل مجموعهی هیس و پورکینژه ) (Bundle of His and Purkinjeپالسها را به بخشهای
پایینی و خارجی بطنها منتقل مینماید .انقباض بطنها موجب پمپاژ خون در بدن شده و کمپلکس  QRSرا در موج
 ECGتولید میکند ( 80میلیثانیه در حدود  1میلیولت) .در حدود  150میلیثانیه بعد بطنها رپالریزه شده و
موجب تولید موج  Tمیگردد ( 160-120میلیثانیه و  0/2-0/3میلیولت) .رپالریزه شدن دهلیزها عموا در سیگنال
 ECGدیده نمیشود .این سیگنال در برخی موارد و بهندرت بین امواج  Pو  Qرخ میدهد و موج  TAنامیده میشود.
بعضی اوقات موج دیگری به نام  Uبعد از موج  Tرخ میدهد .اعتقاد دانشمندان بر این است که این موج بهدلیل رپالیزه
شدن ماهیچههای پاپیالری ) (Papillaryبطنها است (شکل  .)13-3مجموعهی موج سیگنال  ECGدر بررسیهای
کلینیکی پهنای باند  0/05-100هرتز و در بررسیهای تشخیص تا  250یا  500هرتز میتواند افزایش یابد .سیگنال
نمونهی  ECGو نقش هریک از بخشهای قلب در تولید این سیگنال در شکل  14-3نشان داده شده است.

شکل  -13-3مسیرهای انتقال تحریک از گره سینوسی به سرتاسر قلب
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شکل  -14-3سیگنال  ECGو نقش هریک از بخشهای قلب در تولید این سیگنال

ریتم قلبی و یا نرخ ضربان قلب یک فرآیند تصادفی است که معموال به صورت دورهی زمانی  R-Rمحاسبه میگردد.
این نرخ با خواب کاهش ) (Bradycardiaو با ورزش ،استرسهای عاطفی و یا طب افزایش ) (Tachycardiaمییابد.
همچنین برخی از آریتمیهایی همچون آکتوپیک ) ،(Actopicانقباض پریونتریکوالر ) ،(PVCفیبریالسیون بطنی و
دهلیزی نیز در شکل موج  ECGرخ میدهد.
همچنین آرتیفکتهایی نیز میتواند شکل موج  ECGرا دچا اعوجاج نماید .نمونههایی از این سیگنالها در شکل 15-3
نشان داده شده است.

شکل  -15-3برخی از آریتمیها و آرتیفکتها

پردازش سیگنالهای  ECGعموما در حوزههای زیر انجام میگیرد:
11



تعیین نرخ ضربان با آشکارسازی موج  Rو محاسبه دورههای زمانی R-R

 تشخیص یک قطعه از سیگنال ،مدلسازی ،اعمال تبدیلهای خطی ،استخراج ویژگی و طبقهبندی با
هدف تشخیص بیماری و آریتمی
 جداسازی  ECGجنین از مادر
 حذف نویز و فشردهسازی
در ثبت سیگنالهای قلبی ثبت دست آمده از دو سر جفت الکترودهای مختلف به شکل موجها و دامنههای
مختلفی منتج میشود؛ این ( Viewطرز نگاه به پتانسیل) به نقاط مختلف ( Leadلید) نامیده میشود .هر لید حاوی
اطالعات ویژهای است که در لیدهای دیگر نیست.
 6لید استاندارد عبارتند از ثبتهای دوقطبی ( III-II-I :)bipolarو لیدهای اضافی ) (Augmentedو تک قطبی
( AVL- AVF-AVR :)Unipolarو  6لید سینهای ( )Pericordial or chest leadsعبارتند از  ... V2 ،V1و  V6که به
صورت تک قطبی و نسبت به گره ویلسون ثبت میگردند .این چیدمان ثبت سیگنالهای قلبی بر مبنای مثلث
آیندهوفن ) (Einthovenهمانند آنچه در شکل -16-3الف نشان داده شده است صورت میگیرد .همچنین محل
قرارگیری الکترودها ،زاویه قرارگیری بردار اندازهگیری هریک و ارتباط هریک از لیدها با بخشهای قلب به ترتیب در
تصاویر -16-3ب تا -16-3د نشان داده شده است.
همچنین روابط ریاضی حاکم بین لیدهای اصلی ،اضافی و سینهای در شکل  17-3بیان شده است .در حقیقت
با اتصال  10الکترود که در سمت چپ شکل  16-3نشان داده شده است  12لید مورد بررسی بهدست میآید.

(الف)

(ب)
(ج)

(د)
شکل ( - 16-3الف) مثلث آیندهوفن )( ،(Einthovenب) محل قرارگیری الکترودهای  12لید ( ،ECGج) زوایای قرارگیری بردارها و (د)
ارتباط لیدها و بخشهای قلب
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شکل  -17-3روابط ریاضی حاکم بر لیدها ()http://www.medteq.info/med/ECGLeads
 -10- 2- 3الکتروگاستروگرام ))(Electrogastrogram (EGG

معده همانند قلب در قالب یک ضربانساز زنجیرهای از پتانسیلهای الکتریکی را تولید میکند .پتانسیلهای
متناوب درون فیبرهای ماهیچهای صاف انتقال مییابد موجب یک حرکت مکانیکی آرام و ریتمیکی میگردد (در حدود
 0/05هرتز) .این حرکات مسئول مخلوط کردن ،خرد کردن و حرکت به جلوی غذای هضم شده است .پتانسیلهای
تولید شده توسط معده بهوسیلهی االکترودهای سطحی ثبت میگردد .فرکانس حاکم بر این سیگنال بافرکانس فعالیت
کنترل الکتریکی معدهای )) (Gastric electrical control activity (ECAبرابر بوده و در انسان در حدود  0/05است.
پهنای باند این سیگنال  0/01تا  0/5هرتز است .تحقیقات فراوانی در زمینه محل قرارگیری الکترودها صورت گرفته
است .در این سیگنالها تداخالت مربوط به الکترودها ،آرتیفکتهای مربوط به حرکت و تنفس پردازش و بهبود سیگنال
را ضروری می نماید .از این سیگنالها جهت تشخیص فرکانس و جهت بررسی انقباضات معده و همچنین تشخیص
بیماریها و اریتمیها کاربرد دارد.
 -11- 2- 3پاسخ گالوانیک پوست )) ،(Galvanic Skin Refex (GSRپاسخ الکترودرمال )(EDR

شاخههای سمپاتی سیستم اعصاب خودکار در پاسخ به محرکهای احساساتی فعالیت غدد عرقی را تغییر
میدهد .در روشهای مرسوم با اندازهگیری تغییرات مقاومت (امپدانس) پوست تغییرات احساسی فرد مورد بررسی و
پایش قرار میگیرد .این پتانسیل بهوسیلهی یک جفت الکترود یکی روی کف دست (محل تمرکز غدد) و دیگری برروی
پشت دست (که غدد عرقی وجود ندارد) و یا دو عدد الکترود بر روی دو انگشت دست ثبت میشود .سیگنال GSR

برای پایش حاالت احساسی (مانند تشخیص دروغ) و برای کاربردهای بیوفیدبک استفاده میشود.
در تجهیزات  GSRعالوهبر اینکه میتوان پتانسیل بین دو الکترود نصب شده را که براساس تغییرات احساسی
تغییر میکند را با عنوان ) Galvanic Skin Potential (GSPثبت کرد .این سیگنال کمتر از  1میلیولت بوده و دارای
محتوای فرکانسی بین  DCو  5هرتز است.
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شکل GSR-18-3

 - 3- 3امپدانس
 -1- 3- 3بیوامپدانس
بافتهای بیولوژیکی در چگالیهای زیر  1میلیآمپر بر سانتیمترمربع از قانون اهم تبعیت مینماید .امپدانس
بافت با زمان و به دلیل پدیدههای گوناگونی همچون تغییر حجم خون ،غییر توزیع خون ،تغییر امپدانس خون با تغییر
سرعت ،فشار تغییر میکند .همچنین امپدانس بافت با فعالیت سیستم اعصاب مرکزی تغییر میکند.
 -2- 3- 3پلهتیسموگرافی امپدانس )(Impedance Plethysmography

بکارگیری امپدانس برای ثبت پالسهای حجم محیطی با عنوان پلهتیسموگرافی امپدانس شناخته میشود .این
روش در بررسی تغییرات حجم در اندام مختلف چون انگشت ،دست ،پا ،سر ،قفسهی سینه و  ...استفاده میشود.
Rheoencephalography -3- 3- 3

اندازهگیری امپدانس بین الکترودهای قرارگرفته بر روی جمجمه  Rheoencephalographyنامیده میشود.
فرکانس بکاررفته برای این ثبت  1تا  500کیلوهرتز است و امپدانسی در حدود  100اهم ایجاد میکند .تغییر پالسی
این مقاومت در مرتبهی  0/1اهم است.
 -4- 3- 3نوموژرافی امپدانس )(Impedance Pneumography

الکترودهایی که بر روی سطح قفسهی سینه برای پایش تنفس در محدودهی فرکانسی  50تا  600کیلوهرتز
بکارمیرود .مقاومت بین دو الکترود مقداری در حدود  20اهم دارد .تغییر حجم هوای درون ششها موجب تغییر این
امپدانس میگردد .این روش برای پایش تنفس ،و تشخیص توقف تنفس مورد استفاده قرار میگیرد.
 -5- 3- 3اوکولوگرافی امپدانس )(Impedance Oculography

موقعیت چشمها توسط امپدانسمتری و با قراردادن الکترودهایی در اطراف چشمها امکان پذیر میگردد.
 -6- 3- 3الکتروگلوتوگرافی )(Electroglottography

اندازهگیری امپدانس در عرض گردن الکتروگلوتوگرافی نامیده میشود .در این روش تغییرات ابعاد حنجره و
نوسانات تارهای صوتی موجب تغییرات امپدانس میشود.
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 - 4- 3سیگالهای آکوستیک
 -1- 4- 3فونوکاردیوگرافی ))(Phonocardiography (PCG

فونوکاردیوگرافی ثبت صداهای تولید شده توسط قلب و دریچههای اصلی قلب است .سیگنال  PCGرا میتوان بهوسیله
میکروفونهای داخلی که به درون قبل و دریچهها وارد میشود به صورت تهاجمی و همچنین بهصورت غیرتهاجمی
بهوسیلهی قراردادن میکروفون بر روی سطح بدن ثبت کرد .نمونهای از این سیگنالهای آکوستیکی و صداهای در شکل
نشان داده شد است.

شکل  -19-3نمودارهای فشار تغییرات دریچهها و نمودار الکتروکاردیوگرام و فونوکاردیوگرام متناظر
)(http://www.everipedia.com/Phonocardiogram/

 -2- 4- 3سیگنالهای گوشی )(Auscultation

پایش صداهای قلبی از روی ریواره قلبی را  Auscultationمینامند.
 -3- 4- 3صداهای گفتاری )(Voice or Speech

صداهایی که از با عبور هوا از تارهای صوتی تولید ایجاد میگردد.
 -4- 4- 3صداهای کوروتکوف )(Korotkoff Sounds

یکی از روشهای اندازهگیری غیرمستقیم بهکمک ابزار اسفیگومانومتر و گوشی پزشکی انجام میشود .در این
روش از بررسی صداهای کوروتکوف برای تشخیص باز و بسته بودن مسیر عبور خون استفاده میگردد.

15

شکل  -20-3صداهای کوروتکوف و اندازهگیری فشار

 - 5- 3سیگنالهای مکانیکی
عمده سیگنالهای مکانیکی موجود در حوزه پزشکی عبارتند از:
 سیگنالهای فشار
 اپکسکاردیوگرافی
 پنوموتاکومتری
 رقیقسازی رنگی و گرمایی
 حرکتهای جنینی

 - 6- 3سیگنالهای بیومغناطیسی
عمده سیگنالهای بیومغناطیسی موجود عبارتند از:


مگنتوانسفالوگرافی ))(Magnetoencephalography (MEG
ثبت تغییرات میدان مغناطیسی تولید شده توسط مغز مگنتوانسفالوگرافی است .سیگنالهای MEG

دارای اطالعات بیشتری در مقایسه با  EEGهستند.


مگنتوکاردیوگرافی ))(Magnetocardiography (MCG

ثبت تغییرات میدان مغناطیسی تولید شده توسط قلب مگنتوکاردیوگرافی است.


مگنتوپنوموگرافی ))(Magnetopneumography (MPG

پایش میدانهای مغناطیسی موجود در اطراف ششها مگنتوپنوموگرافی است.
 روشهای تشدید مغناطیسی
ویژگی روش های بیومغناطیس عدم محدودیت در قراردادن تعداد باالیی از آشکارسازها و همچنین
عدم نیاز به تماس با پوست و بدن برای ثبت سیگنالهای مغناطیسی مورد نظر است.
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 - 7- 3سیگنالهاش بیوشیمیایی
اندازهگیریهای بیوشیمیایی عموما در آزمایشگاههای تشخیص طبی انجام میگیرد .نمونهای از این این گونه
سیگنالها ،اندازهگیری گازهای خونی و اندازهگیریهای مبتنی بر اسید است که برای اندازهگیری فشار جزیی اکسیژن
) ،(pO2فشار جزیی  (pCO2)، CO2و غلظت یونهای هیدروژن یا همان  pHاست .این اندازهگیریها عموما به کمک
الکترودهایی انجام میگیرد .روشهایی همچون کروماتوگرافی ،الکتروفورز ،نورسنجی ) (Photometryو نورسنجی شعله
) (Flame-photometryگسیل اتمی ) (Atomic emissionو دیگر روشهای موجود از این دسته آزمونها و ابزاری
هستند که در حوزه پزشکی و برای بررسی مواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.

 - 8- 3سیگنالهای بیواپتیک
سیگنالهای بیواپتیکی حاصل از اندازهگیریهایی مبتنی بر ویژگیها و اندازهگیری های اپتیکی بافت و یا مواد
بیولوژیکی است .در این میان میتوان به روشهایی همچون پالساکسیتری ،فوتومتری و طیفسنجی اشاره کرد.

17

