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FNIRS اوداسٌ گیزی تغییزات اکسیژوٍی ماَیچٍای حیه يرسش با
 هحوذ ػلی اًصاری ٍ ػسالذیي هْاخراًی، الْام فضلی آرر٬هحسي ضداییفر
 داًطگاُ ضْيذ تْطتی،پصٍّطکذُ ليسر ٍ پالسوا
 میشان اکسیژن اضباع ماَیچٍای میباضد کٍ در،چکیدٌ – یکی اس پارامتزَای مُم در تؼییه آمادگی جسماوی افزاد بٍ يیژٌ يرسضکاران
 ما با ريش طیف سىجی فزيسزخ وشدیک.تؼییه وًع فؼالیت يرسضی جُت کاَص جزاحتَا ي بُبًد فؼالیتَای يرسضی مًثز میباضد
 بؼد يحیه راٌ رفته ي ديیدن٬ وفز( سٍ وفز سالم ي یک وفز با سابقٍ بیماری قبلی) را قبل4  میشان اکسیژوٍ ساق پای،)FNIRS(ػملکزدی
 تفايت قابل مالحظٍ ای بیه سمان باسگطت سطح اکسیژن بٍ حالت استزاحت در فزد با سابقٍ بیماری.ريی تزدمیل اوداسٌگیزی کزدیم
.  بٍ ػىًان ريضی جدید در اوداسٌ گیزی تغییزات اکسیژوٍ استFNIRS قلبی ي سایز افزاد دیدٌ ضد کٍ وطان دَىدٌ قابلیت
 اكسيصى اضثاع خَى٬ FNIRS  عيف سٌدی فرٍسرخ ًسدیک ػولکردی-ُكليذ ٍاش

Measuring muscle oxygenation during exercise by using functional near-IR
spectroscopy(FNIRS)
Mohsen Shojaeifar, Elham fazli Azar, Mohammad Ali Ansari, Ezeddin Mohajerani
Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University
Abstract- The value of muscle oxygenation is an important parameter indicating the physical fitness of athletes, so the type of
physical activities to reduce injury can be determined by measuring this parameter. Functional near-IR spectroscopy (FNIRS)
can be applied to measure the hemodynamic signals of biological tissues. In this study, we use FNIRS to measure the muscle
oxygenation. The muscle oxygenations of four people (three normal persons and one person with heart disease) are
determined by FNIRS during walking and running and also the recovery time of their blood signal are measured.
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در حيي ٍرزش ٍ فؼاليت تذًی ،فطار خَى ٍ هيساى
اكسيصًِ ػضلِ تغيير هیكٌذ كِ ًطاىدٌّذُی ضذت
فؼاليت تذًی است .ترای هثال در افراد ٍرزضکار هؼوَال
تغييرات اكسيصًِ ػضلِ ًسثت تِ افراد ػادی كوتر است ٍ
فطار كوتری تِ سيستن خًَرساًی تذى ٍارد هیضَد.
ػالٍُ تر ایي تا تَخِ تِ راتغِ هستمين سرػت اكسيصى
رساًی ٍ تٌيِ ی للثی-ػرٍلی افراد ،زهاى تازگطت سغح
اكسيصًِی هاّيچِ تِ حالت استراحت هی تَاًذ تِ ػٌَاى
یک ضاخص ترای تغثيك ًَع ٍرزش تا ضرایظ خسواًی
افراد هَرد استفادُ لرار تگيرد .رٍش كًٌَی ترای ارزیاتی
ٍضؼيت استماهتی تذى در ٍرزش ّای َّازی اًذازُگيری
حذاكثر هيساى اكسيصًی است كِ تذى در عَل زهاى یک
دليمِ دریافت هیكٌذ [ .]1از سِ رٍش هختلف ترای
اًذازُ گيری اكسيصى هاّيچِ هیتَاى استفادُ كرد :الف)
رٍش الکترٍضيويایی كِ اكسيصى حل ضذُ در خَى را
اًذازُ گرفتِ ٍ تْاخوی است ،ب) اًذازُ گيری فطار
اكسيصى ػثَری از پَست كِ هيساى اكسيصى حل ضذُ در
پَست را اًذازُ هی گيرد ٍ در ًتيدِ تِ سغح اكسيصى
هاّيچِ دسترسی ًذارد ٍ ج) رٍش  FNIRSكِ یک رٍش
تصَیرترداری غير تْاخوی است ٍ از ًَر فرٍسرخ ًسدیک
ترای اًذازُ گيری غلظت اكسی ٍدی اكسی ّوَگلَتيي
استفادُ هی كٌذ [ .]2تِ كوک رٍش اخير ،سغح اكسيصى
اضثاػی در هَیرگ ّای تافت هاّيچِ اًذازُگيری هیضَد
كِ تا تَخِ تِ ایٌکِ اكسيصى فمظ در هَیرگ ّا استفادُ
هی ضَد ایي ٍیصگی اّويت تسسایی دارد .سيستن FNIRS
تذليل لاتل حول ٍ غيرتْاخوی تَدى ،ػالٍُ تر حَزُّای
پسضکی تِ سادگی در زهيٌِ ٍرزضی ًيسلاتل استفادُ است.

در ضکل ( )1ضواتيکی از رٍش  FNIRSارائِ ضذُ است.
هطاّذُ هیضَد كِ در ایي رٍش از دٍ هٌثغ ًَراًی
هختلف تِ عَل هَج ّای ً 926 ٍ 655اًَهتر استفادُ
ضذُ است .در ًاحيِ فرٍ سرخ ًسدیک اصلی تریي خارب
ّای خَى ،اكسی ّوَگلَتيي ٍ دی اكسی ّوَگلَتيي
هیتاضٌذ .ترای اًذازُگيری تغييرات ایي كرٍهَفَرّا از
راتغِّای زیر استفادُ هیضَد [:]3
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كِ  H b O2 ٍ Hbتِ ترتية تغييرات دیاكسی ٍ
اكسی ّوَگلَتيي هیتاضٌذ  2 ٍ 1 .تِ ترتية عَل
هَخْای ً 926 ٍ 655اًَهتر ّستٌذ  2 ٍ  1 .تِ ترتية
ضریة خاهَضی تغييرات دیاكسی ٍ اكسی ّوَگلَتيي ٍ
 Dػذدی ثاتت تراتر  L ٍ 5فاصلِی هٌثغ ًَراًی تا
آضکارسازّا هیتاضذ .تا اًذازُگيری تغييرات دیاكسی ٍ
اكسی ّوَگلَتيي ،هیتَاى تغييرات اكسيصًِ در تافت را
تررسی كرد .درصذ اكسيصى اضثاع ٍریذی ( )SVO2از
راتغِی زیر تذست هیآیذ:
()3

در ایي هغالؼِ ،سغح اكسيصًِ ػضالت ً 4فر در ٌّگام راُ
رفتي ٍ دٍیذى رٍی تردهيل ٍ ّنچٌيي زهاى تازگطت
اكسيصًِ ػضلِ تِ حالت لثل از فؼاليت تذًی تِ كوک
رٍش  FNIRSاًذازُ گيری هیضَدً .تایح ًطاى هیدٌّذ
كِ ایي زهاى تازگطت تا آهادگی ٍ سالهت خسوی فرد
هتٌاسة است .در ایي هغالؼِ لاتليت استفادُ از FNIRS
ترای تررسی سغح آهادگی خسواًی فرد هَرد ارزیاتی لرار
خَاّذ گرفت.

HbO2
HbO2  Hb
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آزهایص ضاهل چْار هرحلِ اًذازُ گيری هتَالی در 5
دليمِ تَد كِ در هرحلِ اٍل افراد یک دليمِ در حال
استراحت تَدًذ ،در هرحلِ دٍم یک دليمِ تا سرػت 7
كيلَهتر تر ساػت رٍی تردهيل دٍیذًذ ٍ در هرحلِ سَم
یک دليمِ تا سرػت  3/5كيلَهتر تر ساػت تر رٍی
تردهيل راُ رفتٌذ ٍ در هرحلِ چْارم دٍ دليمِ در حال
استراحت تَدًذ.
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 -1مقدمٍ

 -2مًاد ي ريش َا

تيستويي كٌفراًس اپتيک ٍ فَتًَيک ایراى تِ ّوراُ ضطويي كٌفراًس هٌْذسی ٍ فٌاٍری فَتًَيک ایراى

ضکل  :2تغييرات زهاًی اكسی ّوَگلَتيي ػضلِی ساق پا در حيي
دٍیذى ٍ راُ رفتي هرتَط تِ فرد ضوارُ  60( 2ثاًيِ اٍل استراحت
سپس  120ثاًيِ دٍیذى تا سرػت  7كيلَهتر ترساػت در ًوَدار تاال ٍ
راُ رفتي تا سرػت  3/5كيلَهتر تر ساػت در ًوَدار پایيي ٍ در آخر
 120ثاًيِ هدذد استراحت)

 -3وتایج تجزبی

زهاى تازگطت تِ حالت استراحت تغييرات اكسی
ّوَگلَتيي در خذٍل ( )2تياى ضذُ است .تٌا تِ راتغِ()3
تغييرات غلظت اكسی َّگلَتيي تياًگر تغييرات اكسيصًِ
در تافت است .تا تَخِ تِ سالهتی افراد ضركت كٌٌذُ در
آزهایص از ًظر تيواریّای ػرٍق هحيغی ،زهاى تازگطت
ًطاًگر تَاًایی خسوی افراد از لحاػ ظرفيت هاّيچِای
للة ٍلذرت سيستن تٌفسی است .در خذٍل ( )2هالحظِ
هی ضَد تيطتریي هياًگيي زهاى تازگطت  39ثاًيِ هرتَط
تِ فرد ضوارُ  1است كِ تِ دليل تيواری للثی زهاى
تيطتری ترای تازگطت تِ حالت ػادی ًياز دارد .از عرفی
كوتریي هياًگيي زهاى تازگطت هرتَط تِ فرد ضوارُ 3
است كِ ٍضؼيت تٌاسة اًذام تْتری دارد.

در ایي آزهایص از ً 4فر استفادُ ضذ كِ هطخصات افراد
داٍعلة ضركت كٌٌذُ در آزهایص در خذٍل ( )1ارائِ
ضذُ است.

خذٍل :1ضوارُ ،لذٍ ،زى ٍ خٌسيت افراد ضركت كٌٌذُ در آزهایص اًذازُ گيری
تغييرات اكسيصًِ خَى در حيي دٍیذى ٍ راُ رفتي تر رٍی تردهيل
جىسیت

سه

يسن()kg

قد()m

ضمارٌ فزد

مذکز

51

70

1/75

1

مذکز

25

78

1/73

2

مًوث

21

60

1/60

3

مًوث

19

77

1/58

4

تغييرات غلظت اكسی ّوَگلَتيي ایي افراد تَسظ
سيستن FNIRSاًذازُ گيری ضذ .ترای ًوًَِ ًوَدار
تغييرات غلظت اكسی ّوَگلَتيي هرتَط تِ فرد ضوارُ 2
درعی پٌح هرحلِی آزهایص در ضکل( )2لاتل هالحظِ
است كِ در آى ػالٍُ ترهيساى تغييرات غلظت ایي كرهَفَر
در حاالت لثل از ٍرزش ( 1دليمِ اتتذایی) ٍ در زهاى
دٍیذى ٍیا راُ رفتي(تِ هذت  2دليمِ) ٍ زهاى استراحت
( 2دليمِی ًْایی) تر حسة هيلی هَل( )mMتياى ضذُ
است.

 -4وتیجٍگیزی
ًتایح ارائِ ضذُ در ایي همالًِ ،طاى هیدٌّذ كِ ساهاًِ
 FNIRSلادر است تا سغح اكسيصًِ تافت ػضلِ را اًذازُ-
گيری كٌذ .ایي سيستن تِ ػٌَاى رٍضی خذیذ ٍ آساى،
لاتليت خایگسیٌیِ رٍش ّای فؼلی اًذازُگيری اكسيصى
اضثاػی را دارد تِ ػالٍُ هطکالت رٍشّای هرسَم از
خولِ تْاخوی تَدى ٍ یا هحذٍد تَدى تِ سغح اكسيصى
پَست را هرتفغ كردُ ٍ تِ راحتی در حَزُّای ٍرزضی
لاتل استفادُ است.
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ضکل  :1ضواتيکی از ساهاًِ  FNIRSكِ تَسظ دٍ ليسر  L2 ٍL1تافت
را ًَردّی هیكٌذًَ .ر تَسظ دٍ آضکارساز  D2 ٍD1ثثت ٍ اعالػات
تِ رایاًِ ارسال هیضَد F.G.2 ٍ F.G.1 .تِ ترتية دٍ فاًکطي شًراتَر
ترای تَليذ ًَر هذٍالسيَى ضذتی ّستٌذ.
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ٍ  زهاى تازگطت هيساى اكسيصًِ خَى ازحالت راُ رفتي: 2 خذٍل
ُدٍیذى تر رٍی تردهيل تِ حالت استراحت افراد ضركت كٌٌذ
درآزهایص
میاوگیه سمان

سمان باسگطت

بزگطت بیه

میشان

ٌدي حالت را

اکسیژوٍ بؼد

رفته ي

اس ديیدن

)ٍديیدن(ثاوی

)ٍ(ثاوی

39

33

45

1

27/75

33

22/5

2

18/85

22/7

15

3

24

30

18

4

سمان باسگطت
ٍمیشان اکسیژو
ٌبؼد اس را
)ٍرفته(ثاوی

ضمارٌ فزد
مًرد
آسمایص

مزاجغ
[1]

[2]

[3]
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