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■ تسجيل و تحليل االشارة

 يسرع عملية تحليل بيانات 
n

اشارة مخطط كهربية القلب 
الـ ECG الخاصة باالنسان، 

أو الحيوانات الكبيرة 
والصغيرة

  يشمل على خوارزميات 
n

مصممة خاصة لتحليل 
 ECG بيانات اشارة الـ

للجرذان و الفئران 

  يسمح بالقيام بالتحليل 
n

 ECG الحي لبيانات اشارة الـ

 يشمل على ميزة مصنف 
n

الدقات للكشف عن الدقة 
الطبيعية فضال عن الغير 

طبيعية 

 يعرض جداول ورسوم بيانية 
n

لبداية، نهاية، السعة القصوى 
لالشارة (المطال) والفاصل 
PQRST الزمني لمركب الـ

  يسمح باجاد المتوسط 
n

الحسابي ألي عدد من دقات  
ECG الـ

 PQRST تلقائيا بالكشف عن بداية، السعة القصوى لالشارة (المطال) والفاصل الزمني لمركب الـ ECG Module يقوم الـ 

يقلل  القلب.  بتقييم وظيفة  للقيام  االعدادات  تعديل  و  أو تخصيص  (ألنواع محددة)  افتراضي  القلب بشكل  لتقييم وظيفة 

المتوسط الحسابي للـدقات الخاص بالـ Module من تأثير االشارة الغير سليمة والحركة المصطنعة على عملية المقارنة بين 

البيانات المسجلة قبل و بعد التجربة.

 يقوم الـ Module بتصدير البيانات المسجلة، الوقت، الفاصل الزمني ، السعة والرسوم البيانية للمتغييرات التالية:

nQT/RR

nQT/Time

nRR/Time

nWaterfall ECG

سليمة  الغير  االشارات  تحديد  يمكن  التحليل،  من  المزيد  الجراء  و 

فردية  دقة  أي  استبعاد  أيضا  يتيح  الذي  الدقات،  مصنف  خالل  من 

الخامة  البيانات  غير المرغوب فيها. عند اجراء تحفيظ للملف تبقى 

هذه  تحليل  اعادة  يمكن  بحيث  تغيير  أي  دون  هي  كما  المسجلة 

البيانات عدة مرات وفي أي وقت. وكما يمكن أيضا حفظ إعدادات 

التحليل التي أجرية على بيانات الـ ECG و استخدامها في أي وقت 

Analysis Manager بواسطة إدارة التحليل الـ

 ECG وحدة التحليل اخلاصة باشارة الـ
PowerLab® LabChart® لنظام الـ

عرض لمخطط الـ ECG المسجلة من أحد األرانب لمركب الـ PQRST. كما يعرض الدورات الفردية الشارة الـ ECG باللون األخضر أما المتوسط الحسابي فيبدو باللون األسود.

في األسفل: في القناة العلوية عملية تسجيل 
الشارة الـ ECG وفي القناة الثانية عملية حساب 

الفاصل الزمني لمكون الـQT مباشرة خالل 
التسجيل بحيث توضح عملية التغيير في الفاصل 

Dofetilide بعد اضافة عقار الـ QT الزمني للـ

المزايا و الفوائد

ECG مخطط كهربية القلب الـ
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ECG Module وحدة التحليل اخلاصة الـ
تسجيل االشارة

وحدة  على  االشارة  لتسجيل   ADInstruments PowerLab الـ  نظم  تحتوي   

تسجيل تماثلي – رقمي و برنامج الـ LabChart Pro. تعتبر نظم تسجيل االشارة 

الـ PowerLab مثالية اللتقاط االشارات البيولوجية للقلب واألوعية الدموية، بدقة 

16 بت على جميع نطاقات كسب وفالتر األجهزة التي تضمن عدم وجود أي أثر 

للتشويش من البيئة المحيطة، بسرعة تصل الى 200 كيلو هرتز لتسجيل البيانات 

الواجهة  ذات   LabChart Pro الـ  ببرنامج  النظم  هذه  ترفق  وكما  قناة.  لكل 

السيطرة على األجهزة والمحوالت لتسجيل  المستخدم من  البديهية والتي تمكن 

اجراء عملية حساب  المتكررة مثل  اإلجراءات  العرض، وأتمتة  البيانات، وخيارات 

لمعدل دقات القلب المتغيرة من أحدى قنوات التسجيل. وكما يوفر أيضا وحدات 

 LabChart Proمتخصصة لتحليل مجموعة بيانات غير مترابطة. يرفق برنامج الــ

 PowerLab بحيث يقوم نظام الـ ،ECG مع وحدة تحليل خاصة بتحليل بيانات الـ

بالتقاط االشارة التناظرية للـ ECG وتحويلها الى بيانات رقمية بسالسة. وكما توفر 

هذه النظام مجموعة متنوعة من االدوات الفعالة لكشف، التقاط، قياس، تحليل، 

عرض، واستخالص البيانات أو المتغيرات لهذه االشارة. 

ECG Module اعداد وحدة التحليل الـ
أو بعدها لهذه  التسجيل  الحي خالل عملية  بالتحليل  القيام  المستخدم  يستطيع 

االشارة و مكوناتها والمأخوذة من عدة مصادر مثل:

nاإلنسان

nخنزيرغينيا

nالخنزير

nالجرذ

nالكلب

nالفأر

nاألرنب

 و من أجل القيام بالتحليل األمثل فقد تم أعداد هذه الوحدة وتزويدها بمتغيرات 

وخوارزميات للقيام بالكشف عن مكونات هذه االشارة لهذه المصادر بحيث يمكن 

لهذه  أخرى  قيم  ادخال  أو  البحث  طبيعة  مع  لتتناسب  المتغييرات  هذه  تعديل 

المتغييرات لتحليل اشارات األنواع األخرى الغير مدرجة.

أداة الـ ECG لتصنيف النبض:
 isoelectric) تقوم هذه األدات بتصنيف النبضات حسب النشاط والضجيج الكهرساوي

.RR للـ  الفاصل  الفرق  و   QRS الـ  جهد  لتحديد  بيانيا  وعرضها   (noise

عن  ناتج  أثر  لألية  السريعة  باإلزالة  تسمح  بحيث  االستخدام  سهلة  األداة  هذا 

الحركة، أو تدخل الكهربائية أو انجراف األساس، فضال عن استبعاد أي نبضة فردية 

غير المرغوب فيها، مثل اختالف سرعة النبضات بحالتيها التسارع والتباطؤ. 

عرض لعملية تصنيف النبظ 
بواسطة وحدة تحليل اشارة 

الـ ECG بحيث تصنف 
على أساس عامل الضجيج 

والنموذج

ECG قسم اعداد المتغيرات لتحليل اشارة الـ

تسجل اشارة الـ ECG بواسطة نظام تسجيل االشارة الـ PowerLab و تحلل النتائج بواسطة وحدة التحليل الخاصة 
ECG Module الـ
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يعرض البرنامج لعملية التقاط االشارة المثالية للـ ECG (النقطة خضراء) والغير مثالية (النقطة الحمراء) 

ECG عرض المتوسطات الحسابي الشارة للـ
يستخدم المتوسط الحسابي الشارة الـ ECG لتسهيل عملية المقارنة بين مكونات 
هذه االشارة قبل وبعد اجراء التجربة، أو إزالة أثر الحركة، بحيث يعرض متوسط   

للمستخدم  بيانات محدد وتحدد مكوناته   تلقائيا وكما يمكن  لكتلة   PQRST الـ
تعديل مواضع العالمات المحددة لهذه المكونات. و كما تستخدم هذه البيانات 

النشاء رسوم بيانية لمكونات هذه المتوسطات بشكل فردي أو جماعي: 

nPQRST بداية الـ

nPQRST نهاية الـ

n T و S ،R ،Q ،P سعة

nPQRST الفاصل الزمني للـ 

ECG عرض جدول بيانات الـ
وتصديرها   ECG للـ  نبضة  لكل  المتغيرات  وتسجيل  بحساب  األداة  هذه  تقوم 
البرامج  من  وغيرها  البيانية  الرسوم  الى  أو  المرفق  بيانات  جدول  الى  تلقائيا 

اإلحصائية الخاصة.

 حساب وتصدير المكونات التالية:

nRR الفاصل الزمني للـ

nQTc الفاصل الزمني للـ

nPR الفاصل الزمني للـ

nT سعة الـ

nQT الفاصل الزمني للـ

nP سعة الـ

nQRS الفاصل الزمني للـ

nR سعة الـ

تحليل الرسم البياني
والمتغييرات  البيانات  بالتقاط  تلقائيا   ECG Module الـ  التحليل  وحدة  تقوم 
من  بالمزيد  القيام  أجل  من  وعرضها  البيانية  والجداول  الرسوم  من  عدد  إلنشاء 
وحدة  تقوم  عليها،  التحليل  تطبيق  المراد  البيانات  كتلة  تحديد  بعد  التحليل. 

التحليل بعرض التالي:

n مع QT الجراء المقارنة بين الفاصل الزمني للـ QT/RR رسم بياني للـ 
RR الـ

n مع الوقت والتي تعتبرمثالية في أبحاث QT رسم بياني للتغييرفي الـ 
علم األدوية

n مع الوقت والتي توضح الفرق في معدل RR رسم بياني للتغييرفي الـ 
ضربات القلب

n الجراء المزيد من التحليل ECG رسم ثالثي األبعاد الشارات الـ 
لمكونات االشارات

التناسق في سير العمل:
نالحظ في الصورة العلوية ان شاشة برنامج الـ LabChart مقسومة الى قسمين 
القسم  أما   ،ECG الـ التسجيل الحي الشارة  اليمين لعرض  القسم األول من جهة 
اآلخر فهو عبارة عن تسجيل سابق لنفس االشارة بوقت قليل. يستخدم الباحثون 
لمشاهدة  أو  الوقت  مرور  مع  الشارة  هذه  في  التغيير  لمراقبة  المييزة  هذه 
التسجيل  خالل  الميزة  هذه  استخدام  يمكن  االشارة.  مكونات  على  العقار  تأثير 
الـ    التحليل  وحدة  تقوم  الحي  والتحليل  التسجيل  عملية  خالل  بعده.  أو  الحي 
بحث  البيانية  والرسوم  الجداول  بجمع  التسجيل  منطقة  بربط   ECG Module
الجراء  المثالية  لالشارة  البرنامج  التقاط  عملية  نالحط  تلقائيا.  بتحديثها  تقوم 
عملية  من  مثالية  الغير  االشارة  واقصاء  االشارة)  فوق  خضراء  التحليل(النقطة 

التحليل(النقطة الحمراء فوق االشارة) 

عرض جدول المتغيرات الشارة الـ ECG. يمكن تصدير هذه المتغيرات و القيم الى برامج أخرى و بسهولة من أجل 
اجراء المزيد من التحاليل باستخدام أحد برامج االحصاء الخاصة أو لعرض رسوم بيانية لهذه المتغيرات 

ECG Module وحدة التحليل الـ

الـ  الشارة  عرض  األعلى:  في 
نشاهد  بحيث  ألرنب   ECG
أما   .QT للـ  الزمني  الفاصل 
الشارة  عرض  األسفل  في 
نالحظ  بحيث  ECG لفأر  الـ 

.ST غياب قسم الـ

رسم بياني تحليلي 
RR مقابل الـ QT للـ

رسم بياني تحليلي 
للـ RR مقابل الوقت

المتوسط الحسابي 
لمجموعة من اشارات 

ECG المثالية للـ

رسم بياني تحليلي للـ QTمقابل الوقت
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برامج اضافية

لطلب املعلومات

في األعلى تقرير عن التغير 
HRV في دقات القلب  الـ

الرسم  الشمال  جهة  من 
Poincaré البياني للـ

Tachogram في الوسط الـ 

سجل  و   LabChart الـ  لبرنامج  التطبيق  نافذة  إطار  على   GLP للـ  المعلومات  شريط   GLP الـ  عميل  يظيف 
التدقيق (اللوحة اليسرى) بحيث يسجل اسم المستخدم و الميزات التي يتمتع بها، و معلومات حول طبيعة تكوين 

وتسجيل البيانات.

وحدة تحليل التقلب في معدل ضربات القلب 
HRV Module الـ

يحتوي برنامج الـ LabChart Pro على وحدة خاصة بتحليل التقلب في معدل 
ضربات القلب، بحيث تقوم هذه الوحدة بالكشف عن بداية موجة-R وحساب 
الطبيعية من  النبضة  تلقائيا  لتصنيف  المتتاليتين  النبضتين  بين  الزمني  االختالف 
النبض  إشارة  لتحليل  أيضا  الوحدة  هذه  تستخدم  أن  يمكن  وكما  طبيعية  الغير 
لتصنيف الدقات، أو إزالة  الشرياني. يمكن تعديل ميزة التصنيف التلقائي يدوياً 
 R-Rالضوضاء والدقات الفردية الغير مرغوب بها. يمكن حساب متوسط بيانات الـ
أو تصديره في صيغ الـ Poincaré و الـ Tachogram، رسوم بياني للفترة الزمنية 
والـ ΔNN، والتي يمكن استخدامها لتحليل قوة التردد في عرض الطيف لبرنامج 

.LabChart الـ

PowerLab الخاص بنظم الـ GLP الـ
 ,Good Laboratory) الجيدة  المخبرية  الممارسة  نظام  ضمن  يعملون  للذين 
الخادم  و  العميل   ،FDA 21 CFR Part 11 الـ  بيئة  و ضمن   (GLP Practice
لمراجعة  للمستخدم  المطلوبة  PowerLab الواجهة  الـ  نظم  توفر   GLP للـ 

الحسابات والبيانات التوقيع للتأكد من صحة هذه البيانات.

توفر أنظمة الـ PowerLab بالتالزم مع عميل وخادم الـ GLP السمات التالية:

nملفات آمنة غير قابلة للعبث بمحتويات البيانات

nتسجيل لجميع عمليات تسجيل وتدقيق البيانات

nالمحافظة على البيانات الخامة المسجلة

n تسجيل تاريخ ووقت ختم البيانات

nاشارة مرئية لصحة الملف وصدق البيانات

nالتحقق من صالحية المستخدم بشكل مركزي

Software

MLS060/7 LabChart MLS330/7 GLP Client and MLS335 GLP Server

MLS260/7 LabChart Pro  (Includes the modules listed below. Modules are also available for individual purchase.)

MLS390/7 Dose Response (Win) MLS310/7 Heart Rate Variability (Win and Mac) MLS340/7 Cardiac Output (Win)

MLS065/7 DMT Normalization (Win and Mac) MLS240/7 Metabolic (Win and Mac) MLS320/7 Video Capture (Win and Mac)

MLS370/7 Blood Pressure (Win) MLS062/7 Spike Histogram (Win and Mac) MLS395/7 Circadian Analysis (Win)

MLS360/7 ECG Analysis (Win) MLS380/7 Peak Analysis (Win) MLS375/7 PV Loop (Win)

Share your data with colleagues. Free LabChart Reader – download to view and analyze LabChart data.
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