
  اگش جشيبى الكتشيكي هَجَد دسهغضاًؼبى سا ثِ كَست هٌحٌي دس ثيبٍسين، ثِ ايي كبس الكتشٍآًؼفَگشافي هي گَيٌذ.

 .(EEG)دػتگبُ ثجت كٌٌذُ:الكتشٍآًؼفَگشاف                                      هٌحٌي ايجبد ؿذُ:الكتشٍ آًؼفَگشام

EEG ػت هثال ثب ًَاس هغض هيتَاى چك كشد كِ جبيي اص هغض هختل ؿذُ دس تـخيق ثيوبسي ٍ ثشسػي فولكشد هغض كوك كٌٌذُ ا

 اػت يب ًِ؟

جبًَس  ّيچّؼتٌذ.  پش ػلَليجبًَساى  ّوِ. ًذاسًذجبًَساى دػتگبُ فلجي  ّوِديذُ هي ؿَد ٍلي  جبًَساىدس  فمظدػتگبُ فلجي 

 ٍجَد ًذاسد. ػلَليتك 

 ثبؿٌذ. غيش فلجي.يبختِ ّبي ثبفت فلجي هي تَاًٌذ يبختِ ّبي ًيؼتٌذيبختِ ّبي فلجي  فمظيبختِ ّبي ثبفت فلجي 

 

 اػت. يك جؼن ػلَليٍ  يك ّؼتِّؼتٌذ. ثب ّشؽبّشي ّن كِ ثبؿذ داساي  تك ّؼتِ ايّوِ ًَسٍى ّب 

 ػيتَپالػن ثيـتش                           

 ّؼتِ جؼن ػلَلي           هحل لشاسگيشي

 حبٍي اًذاهك                          

دًذسيت ٍجَد داؿتِ ثبؿذ. دًذسيت ّب پيبم فلجي سا  چٌذيب  يكتقذاد دًذسيت ّب ثؼتگي ثِ ًَسٍى داسد. دسيك ًَسٍى هيتَاى 

 دسيبفت هيكٌٌذ ٍ ثِ جؼن ػلَلي ّذايت هي كٌٌذ.

 آى دس ًَسٍى ّبي هتفبٍت فشق هي كٌذ.  عَليك آكؼَى ٍجَد داسد. اهب  فمظًَسٍى ّب   ّوِدس 



ًَسٍى ّب ، چٌذ سؿتِ پبيبًِ آكؼًَي ٍجَد داسد. ٍؽيفِ        اًتمبل)ًِ  ّوِاًتْبي آكؼَى يك پبيبًِ آكؼًَي ٍجَد داسد. دس

 ّذايت(

ٍ دس توبع ثب هبدُ اعشاف اػت سا گشُ ساًَيِ هي گَيين.دس گشُ ساًَيِ پيبم فلجي هي تَاًذ تَليذ  ًذاسدًمغِ اي كِ غالف هيليي 

 ثـَد.

آى ًَسٍى داساي غالف هيليي اػت.هيليي اص جٌغ غـبء اػت.هيليي دس ٍالـ غـبء ػلَل ّبي  لغقب*ٍلتي ّذايت جْـي ثبؿذ ، 

 ًَسٍگليب اػت. 

 ، ػشفت ّذايت پيبم ثبالتش هي سٍد*ّشچِ تقذاد غالف هيليي كوتش ثبؿذ

 .ًوي كٌٌذًَسٍگليبّب غـبء ػبصي  ّوِ*

 *جبيي كِ هيليي ٍجَد داسد،پتبًؼيل فول ًيؼت.

 

 ػبخت پشٍتئيي غـبء                                         

 ؿجكِ آًذٍپالػوي صثش 

 ػبخت فؼفَليپيذ غـبء                                       

 

 هي سٍد. ثبالتشثبؿذ، ػشفت ّذايت پيبم فلجي  كوتش*ّشچِ تقذاد هيليي ّب 

 تك لغجي                                                                                        يبختِ فلجي حؼي                                

 يبختِ فلجي ساثظ              فولكشددٍ لغجي                                                        ثشاػبع               ؽبّشػبع ثش ا

 يبختِ فلجي حشكتي چٌذ لغجي                                                                                                                      



 ًَسٍى ّبي حؼي خَدؿبى گيشًذُ ّؼتٌذ. گبّب*

 ػلَل پيؾ ػيٌبپؼي ، ًَسٍى ًيؼت. گبّب*

 تَاًبيي تَليذ پيبم فلجي سا داسد. لغقب*ػلَلي كِ پيؾ ػيٌبپؼي اػت 

 هيليي هي ػبصد. فلجي هشكضيدس دػتگبُ                                                    

 هيليي ػبص                       

 هيليي هي ػبصد. فلجي هحيغيدس دػتگبُ                                       ًَسٍگليب

 ايجبد داسثؼت ثشاي اػتمشاس                                                                                      

 دفبؿ)ثب ثيگبًِ خَاسي(            ػتبسُ اي ؿكل        كِ داساي ٍؽبيفي چَى                    

 حفؼ ّن ايؼتبي                                                                                      

 تغزيِ ًَسٍى                                                                                      

 اص دػتگبُ فلجي هحبفؾت هي كٌذ.              ثيگبًِ خَاسيٍجَد داسد كِ ثب  هبكشٍفبط*دسدػتگبُ فلجي  

ًَسًٍي اػت كِ ّن  تٌْباػت. يك آكؼَى داسد. عَل دًذسيت ايي ًَسٍى ثيـتش اص عَل آكؼَى آى اػت.  تك دًذسيتحؼي ًَسٍى 

 هيليي داسثبؿذ.  هيتَاًذآكؼَى ٍ ّن دًذسيت آى 

                       1تقذاد ّؼتِ:    تقذاد پبيبًِ آكؼًَي:هتقذد       1تقذاد جؼن يبختِ اي:    1تقذاد آكؼَى:    1تقذاد دًذسيت:

اهكبى ٍجَد هيليي:داسد)دًذسيت ٍ آكؼَى(        اهكبى ٍجَد گشُ ساًَيِ:داسد    ؿكل ّؼتِ:گشد     هحل جؼن يبختِ اي:هحيغي   

ّذايت جْـي:داسد      حضَس دس هبدُ خبكؼتشي دػتگبُ فلجي هشكضي:پبيبًِ  عَل دًذسيت:ثلٌذ     عَل آكؼَى:كَتبُ     اهكبى

 آكؼًَي    

 

 هيليي داؿتِ ثبؿذ. هي تَاًذثظ اص لحبػ فلوي فبلذ هيليي اػت اهب ثشاػبع كتبة ًَسٍى سا



            1ّؼتِ:تقذاد پبيبًِ آكؼًَي:هتقذد     تقذاد       1تقذاد جؼن يبختِ اي:     1تقذاد دًذسيت:هتقذد     تقذاد آكؼَى:

ؿكل ّؼتِ:گشد     هحل جؼن يبختِ اي:هشكضي     اهكبى ٍجَد گشُ ساًَيِ:داسد      اهكبى ٍجَد هيليي:داسد   عَل دًذسيت:كَتبُ       

عَل آكؼَى:ثلٌذ       اهكبى ّذايت جْـي:داسد      حضَس دس هبدُ خبكؼتشي دػتگبُ فلجي هشكضي:هوكٌِ كلؾ

 هيليي داؿتِ ثبؿذ. ًوي تَاًذآكؼَى آى هيتَاًذ هيليي داؿتِ ثبؿذ. دًذسيت آى اكال  فمظ

              1تقذاد پبيبًِ آكؼًَي:هتقذد     تقذاد ّؼتِ:      1تقذاد جؼن يبختِ اي:     1تقذاد دًذسيت:هتقذد     تقذاد آكؼَى:

ؿكل ّؼتِ:ثيضي        هحل جؼن يبختِ اي:هشكضي     اهكبى ٍجَد گشُ ساًَيِ:داسد      اهكبى ٍجَد هيليي:داسد)آكؼَى(          

عَل دًذسيت:كَتبُ       عَل آكؼَى:ثلٌذ       اهكبى ّذايت جْـي:داسد      حضَس دس هبدُ خبكؼتشي دػتگبُ فلجي 

 هشكضي:دًذسيت ٍجؼن يبختِ اي

توبيل داسد اص عشيك پشٍتئيي ّبي غـبء ثِ هبيـ ثيي ػلَلي ثشٍد.  K دس ػيتَپالػن ػلَل ثيـتش اػت ٍ ثِ ّويي فلت Kغلؾت 

همذاس ثيـتشؽ سا دس ػلَل ٍ  Kدس هبيـ ثيي ػلَلي ثيـتش اػت ٍ توبيل داسد كِ ثِ ػيتَپالػن ٍاسد ثـَد اهب ػلَل  Naغلؾت 

سا ثِ هبيـ  Na3)اًتمبل فقبل(  ATPسا دس هبيـ ثيي ػلَلي هيخَاّذ.ثِ ّويي دليل پشٍتئيي ًبلل فـبء ثب هلشف  Naهمذاس ثيـتش 

 ػن پو  هي كٌذ.سا ثِ داخل ػيتَپال K2ثيي يبختِ اي ٍ 

اص يك پشٍتئيي  K اص يك پشٍتئيي هخلَف ثِ خَد ٍ  Naّؼتٌذ. يقٌي  اختلبكي Na  ٍK*پشٍتئيي ّبي غـبء ثشاي ٍسٍد 

 هخلَف ثِ خَد ٍاسد ػلَل هي ؿًَذ.

 ثيـتش اػت. K*ًفَر پزيشي غـبء ًؼجت ثِ 

 است. 70mv-داخل ػلَل ًؼجت ثِ هبيـ ثيي ػلَلي  حبلت آساهؾ*دس 

*لشاس داد كلي : ٍلتي دس حبل ثشسػي اختالف ّؼتين ٍ ركش ًويكٌين ًگبّوبى اص كذام عشف )اص ػيتَپالػن ثِ هبيـ ػلَلي يب 

 اػت. ػيتَپالػن ثِ هبيـ ػلَليثشفكغ( اػت يقٌي ًگبّوبى اص 

 كوي.دس هبيـ ثيي ػلَلي پتبػين داسين ٍدس ػيتَپالػن ّن ػذين داسين اهب ثِ همذاس حبلت آساهؾ *دس

هبيـ ثيي ػلَلي ثبس هٌفي تشي داسد كِ ايي  ًؼجت ثِػيتَپالػن ثبس هثجت ثيـتشي داسد. ػيتَپالػن  ثِ ًؼجتهبيـ ثيي ػلَلي 

 ثبفث اختالف پتبًؼيل الكتشيكي هي ؿَد.



  اػت. بگْبًيًٍ  كَتبُ هذت*پتبًؼيل فول 

  تغييشداسين. mv111*دس پتبًؼيل فول)ّن سفت ٍ ّن ثشگـت(

 دسحبل فقبليت دائندسيچِ ،  فبلذكبًبل ّبي ًـتي: 

 دٌّذ. ٍ كبًبل ّبي ًـتي كبس خَد سا اًجبم هي ػذين پتبػين*دسّشصهبًي پو  

 ػلَليهبيـ ثيي ػذين اص  خشٍج، ػيتَپالػن ػذين ثِ  ٍسٍدكبًبل ًـتي ػذيوي: 

 ػتَپالػنپتبػين اص  خشٍج،  هبيـ ثيي ػلَليپتبػين ثِ  ٍسٍدكبًبل ًـتي پتبػيوي: 

،  ٍسٍد ػذين_ػذيويفقبليت:       كبًبلي ، ثذٍى دسيچِجٌغ:پشٍتئيي     سٍؽ اًتمبل: اًتـبس تؼْيل ؿذُ     ًَؿ:ػشاػشي ، 

 فقبل      دػتَس ػبخت: ّؼتِ    هحل ػبخت: ػيتَپالػن      ثبص ،دسپتبًؼيل آساهؾ:      - :ATPهلشف     ٍسٍد پتبػين_پتبػيوي

 ثبص ، فقبل      : -01+ تب 31اص      ثبص ، فقبل     +: 31ثبص ، فقبل      +:31تب  -01دسحبلت پتبًؼيل فول  اص 

 ثبص هي ؿَد. هبيـ ثيي ػلَليكبًبل دسيچِ داس ػذيوي: دسيچِ دس ثبال ، دسيچِ ثِ ػوت 

پيذا هي  افضايؾ+ 31پيذا هي كٌذ تب ثِ كفش ثشػذ ثقذ اص كفش تب  كبّؾػذيوي اختالف پتبًؼيل اثتذا  ثب ثبص ؿذى دسيچِ كبًبل

 كٌذ.

 + هي سػذ دسيچِ كبًبل ػذيوي ثؼتِ هي ؿَد.31ٍلتي ٍلتبط ثِ 

        - :ATP هلشف     Naٍسٍد فقبليت:       كبًبلي ، دسيچِ داسًَؿ:ػشاػشي ، اًتـبس تؼْيل ؿذُ     جٌغ:پشٍتئيي     سٍؽ اًتمبل: 

 دػتَس ػبخت: ّؼتِ    هحل ػبخت: ػيتَپالػن          ثؼتِ دسپتبًؼيل آساهؾ:

 ثؼتِ:  -01+ تب 31اص       ثؼتِ+: 31     ثبص +:31تب  -01دسحبلت پتبًؼيل فول  اص 

 ثبص هي ؿَد. ػيتَپالػنكبًبل دسيچِ داس پتبػيوي: دسيچِ دس پبييي ، دسيچِ ثِ ػوت 

 هي سػذ دسيچِ كبًبل پتبػيوي ثبص هي ؿَد ٍ پتبػين ّب ثِ خبسج ػلَل هي سًٍذ. +31ٍلتي ٍلتبط ثِ 

 دس للِ )صهبى ثؼيبس كوي(_2،  دس حبلت آساهؾ_1.دٍجب ّشدٍ كبًبل ثبّن ثؼتِ ّؼتٌذ*دس 



 .افضايؾپيذا هي كٌذ ٍ ثقذ  كبّؾكبًبل پتبػيوي اثتذا تب كفش 

        - :ATPهلشف      kجٌغ:پشٍتئيي     سٍؽ اًتمبل: اًتـبس تؼْيل ؿذُ     ًَؿ:ػشاػشي ، كبًبلي ، دسيچِ داس      فقبليت: ٍسٍد 

 ثؼتِ     دػتَس ػبخت: ّؼتِ    هحل ػبخت: ػيتَپالػن      دسپتبًؼيل آساهؾ:

 : ثبص -01+ تب 31+: ثؼتِ      اص 31+: ثؼتِ    31تب  -01دسحبلت پتبًؼيل فول  اص 

        + :ATPهلشف      k2ٍ ٍسٍد  Na3جٌغ:پشٍتئيي     سٍؽ اًتمبل: اًتمبل فقبل       ًَؿ:ػشاػشي ، ًبلل      فقبليت: خشٍج 

 ػن     فقبل      دػتَس ػبخت: ّؼتِ    هحل ػبخت: ػيتَپال دسپتبًؼيل آساهؾ:

 فقبل:  -01+ تب 31+: فقبل       اص 31+:فقبل     31تب  -01دسحبلت پتبًؼيل فول  اص 

 .ًذاسدٍ دس ثميِ ًمبط پتبًؼيل ٍجَد  داسدپتبًؼيل فول ٍجَد  هحل تحشيك. دس ًذاسدًمبط يك ًَسٍى پتبًؼيل فول ٍجَد  ّوِدس

 ٍلتي ًمغِ ثقذي ٍاسد پتبًؼيل فول هي ؿَد ًمغِ لجل ٍاسد هشحلِ ثشگـت هي ؿَد.

 (يك هحل تحشيك ًِهي تَاى ّوضهبى ثبص ثَدى كبًبل دسيچِ داس ػذيوي ٍ پتبػيوي سا هـبّذُ كٌين)دس  ًَسٍى دس يك

 اػت. ؿيويبيياػت. اًتمبل يك فشايٌذ  الكتشيكي*ّذايت يك فشايٌذ 

 گشُ ّبي ساًَيِ تَاًبيي پتبًؼيل فول سا داسًذ. توبم*

MS   كٌٌذ ٍ آًْب  حولِ هي فلجي هشكضياػت ػيؼتن ايوٌي فشد ثِ ًَسٍگليبّبي هيليي ػبص دس دػتگبُ  خَد ايوٌييك ثيوبسي

 سا اص ثيي هيجشًذ.

،                 هبيـ ثيي ػلَليثب  دػتگبُ فلجي هشكضيافضايؾ توبع ًَسٍى ّب دس  -2،  ثخؾ هشكضيتخشيت ًَسٍگليب هيليي ػبص  -1 

)ثخؾ هشكضي( ،        هغض ًٍخبؿػلَل ّبي غيش فلجي دس ثبفت فلجي  تخشيت -4ػشفت پيبم فلجي دس هغض ٍ ًخبؿ ،  كبّؾ -3

 ًخبؿ كٌبسيلؼوت  -2،  هغض هشكضيلؼوت  -1: ثخؾ هشكضيحولِ ثِ ثخؾ ّبي هيليي داس  -5

 تحشيكيدٍ  هْبسيدٍ هذل ػيٌبپغ داسين يك 



 فضبي ػيٌبپؼي = فضبي ثيي ػلَلي

هي ؿًَذ ٍ ثبفث ايجبد پتبًؼيل فول هي  هتلليٌبپؼي ػ. ثِ ػلَل پغ ًوي ؿًَذػلَل پغ ػيٌبپؼي  ٍاسد*ًبلل ّبي فلجي 

 ؿًَذ.

ػلَل پغ ػيٌبپؼي اص چِ ًَفي اػت. اگش ػلَل پغ ػيٌبپؼي سا ًَسٍى دس ًؾش  اػت كِ تحشيكي ٍاثؼتِ ثِ اييپيبهذ ػيٌبپغ 

 دًذسيت -2جؼن ػلَلي ،  -1ثگيشين اص دٍ هكبى هي تَاًذ پيبم فلجي سا دسيبفت كٌذ 

 كبًبل دسيچِ داس ػذيويفي ثبؿذ گيشًذُ اي كِ ًبلل ّبي فلجي ثِ آى هتلل هي ؿًَذ ًَ دٍ ًَسٍىاگش ػيٌبپغ تحشيكي ثيي 

  اػت.

 اػت. كبًبل دسيچِ داس پتبػيوياگش ػيٌبپغ هْبسي ثبؿذ. گيشًذُ اي كِ ًبلل ّبي فلجي ثِ آى هتلل هي ؿًَذ 

 ًخبؿ: هشكضي خبكؼتشي ، كٌبسي ػفيذهغض : هشكضي ػفيذ ، كٌبسي خبكؼتشي                    

 داساي هيليي اػت. ػفيذهيليي ًذاسد. لؼوت  خبكؼتشي*لؼوت 

 لگٌي -4كوشي ،  -3ػيٌِ اي ،  -2گشدًي ، -1ػتَى هْشُ چْبسثخؾ اػت : 

 ًخبؿ داسين. ػِ ثخؾ اٍلدس  فمظ*

 هْشُ داساى پشدُ هٌٌظ داسًذ. وِ*ّ

 جوجِ ٍ ػتَى هْشُ = جٌغ: ثبفت پيًَذي اػتخَاًي -1هغض ػِ ثخؾ هحبفؾتي داسد : 

 ثيشًٍي   -2دسًٍي ، -1ػخت ؿبهِ دٍ ًَؿ: -1پشدُ ّبي هٌظ:  -2

 فٌكجَتيِ -2

 ًشم ؿبهِ : داساي هَيشگ ّبي خًَي فشاٍاى -3

 ّؼتٌذ. ثبفت پيًَذي*پشدُ ّبي هٌٌظ اص جٌغ 

 *ثيي اليِ فٌكجَتيِ ٍ ًشم ؿبهِ ، هبيـ هغضي ًخبفي لشاس داسد.

 ػذ خًَي هغضي: جٌغ = ثبفت پَؿـي ػٌگفشؿي تك اليِ + غـبي پبيِ  -3



 ّؼتٌذ. پيَػتِ*هَيشگ ّبي ػذ خًَي اص ًَؿ 

 *ّوِ پتبًذاساى ايي ػِ فبهل هحبفؾتي سا داسًذ.

 آة ، گلَكض ، اكؼيظى ، آهيٌَاػيذ ، ثشخي داسٍّب ، اٍسُ ، ٍيتبهيي ّب ، CO2ٌذ اص ػذ خًَي هغضي سد ؿًَذ: ّـت هبدُ كِ هي تَاً

 اعالفبت حؼي اص ػوت ساػت ثذى دسيبفت هي كٌذ ٍ حشكبت ػوت ساػت ثذى سا كٌتشل هي كٌذ. -1: ًيوكشُ ّبي چ 

 ًـبط ٍ ؿبدي -4تَاًبيي تكلن        -3تَاًبيي سيبضيبت ٍ اػتذالل        -2

 ثذى سا كٌتشل هي كٌذ. چ ثذى دسيبفت هي كٌذ ٍ حشكبت ػوت  چ اعالفبت حؼي اص ػوت ًيوكشُ ساػت: 

 ًبساحتي ٍ اًذٍُ -3ست ّبي ٌّشي              هْب -2

 

 

 


