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CHƢƠNG 1  

CƠ SINH HỌC 

BÀI 1 

MỞ ĐẦU 
 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày đƣợc tầm quan trọng của vật lý đối với các môn khoa học khác, đối với y 

học lâm sàng và bảo vệ sức khỏe cộng đồng 

- Dùng đúng các đơn vị đo lƣờng của nhà nƣớc Việt Nam trong công việc hằng ngày. 

- Giải thích đƣợc sự biến đổi năng của cơ thể, nhu cầu năng lƣợng của cơ thể. 

 

1. Định nghĩa và nội dung lý sinh 

Vật lí học là một ngành khoa học tự nhi n nghi n cứu nh ng d ng vận động cơ bản 

nh t của vật ch t rồi tìm cách ứng dụng chúng phục vụ đời sống   Trong quá trình phát triển , 

các ngành khoa học đan xen vào nhau làm nảy sinh các ngành khoa học mới, thí dụ nhƣ lý 

sinh, h a sinh  

                       

Nh ng phát minh lớn trong vật lý  các định luật bảo toàn , tính ch t lƣợng t    , 

nh ng thuyết vật lý v  bản ch t của vật ch t c  đ c tính chung và trong một mức độ khác 

nhau, c  tác dụng đối với giới sống c ng nhƣ kh ng sống, cho n n c  thể coi vật lý là cơ sở 

của mọi khoa học tự nhi n 

Lý sinh  vật lý v  sự sống   quan hệ mật thiết với y học hiện đ i là do: 

- Sự ứng dụng của nh ng qui luật vật lý để nghi n cứu nh ng quá trình sống, để hiểu 

và giải thích nh ng hiện tƣợng xảy ra tr n cơ thể con ngƣời, tr n quần thể sống  
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- S  dụng nh ng phƣơng pháp vật lý, nh ng máy m c thiết bị trong việc ch n đoán 

bệnh, trong đi u trị bệnh, trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong việc bảo vệ m i trƣờng 

sống  

- S  dụng nh ng phƣơng pháp suy ngh  đƣợc th a nhận trong vật lý cho việc x y 

dựng thế giới quan khoa học của ngƣời thầy thuốc  

Khi nghi n cứu hiện tƣợng vật lý xảy ra tr n vật thể sống ho c kh ng sống, phƣơng 

pháp phổ biến là t o n n một hoàn cảnh thí nghiệm tƣơng tự nhƣ sự kiện đ  xảy ra ho c t o 

n n một m  hình tƣơng đối giống nhƣ hiện tƣợng đƣợc khảo sát, tr n cơ sở đ  mà hoàn ch nh 

dần các đi u kiện  th ng số  của hiện tƣợng   Thí dụ để nghi n cứu v  tim và hệ tuần hoàn, 

ngƣời ta c  thể chế t o n n một hệ th ng ống d n kín mà thành ống c  tính đàn hồi một máy 

bơm với c ng su t xác định, ho t động lien tục  

Cho đến nay, các hiện tƣơng vật lý xảy ra đƣợc giải thích bằng 4 lo i tƣơng tác sau: 

Tƣơng tác h p d n: tƣơng tác này đƣợc di n tả cơ bản bằng định luật v n vật h p d n 

của Newton  Hai vật b t kì hút nhau bằng một lực t  lệ thuận với khối lƣợng của chúng và t  

lệ nghịch với bình phƣơng khoảng cách gi a chúng  

Tƣơng tác điện t  : tƣơng tác này đƣợc di n tả cơ bản bằng định luật Coulomb c  d ng tƣơng 

tự định luật h p d n:   Hai điện tích hút  ho c đ y  nhau bằng một lực t  lệ thuận với các 

điện tích của chúng và t  lệ nghịch với bình phƣơng khoảng cách gi a chúng  

Tƣơng tác h t nh n m nh: tƣơng tác này xảy ra  r t đáng kể trong ph m vi kích thƣớc 

h t nh n, khoảng 1 
-15
m, n  đảm bảo sự tồn t i h t nh n nguy n t   

Tƣơng tác h t nh n yếu: tƣơng tác này g n li n với sự phát x    của h t nh n nguy n 
t   

Thời gian gần đ y, nhi u ngƣời n i đến sự tồn t i của trƣờng sinh học tƣơng ứng với 

n  là sự tƣơng tác của trƣờng sinh học nhƣng bản ch t của trƣờng sinh học v n chƣa đƣợc 

chứng minh r  rệt 

2. Đo lƣờng và đơn vị đo  

2.1.  ệ                      ệ                         ệ      

M i thuộc tính của một đối tƣợng vật lý đ c trƣng bằng một hay nhi u đ i lƣợng vật 

lý  Một trong nh ng v n đ  cơ bản của vật lý học là v n đ  đo lƣờng các đ i lƣợng vật lý  Đo 

một đ i lƣợng vật  tức là chọn một đ i lƣợng cùng lo i làm m u (gọi là đơn vị) rồi so sánh đ i 

lƣợng phải đo với m u  đơn vị  đ   Trị số đo của đ i lƣợng đ  phải bằng t  số:             

     
                 

                
 

Muốn định ngh a đơn vị của một đ i lƣợng, ngƣời ta phải chọn trƣớc một số đơn vị 

làm m u gọi là đơn vị cơ bản  Các đơn vị khác đƣợc suy ra t  các đơn vị cơ bản gọi là đơn vị 

d n xu t  Tùy theo các đơn vị cơ bản chọn trƣớc sẽ suy ra nh ng đơn vị d n xu t khác. Tập 

hợp các đơn vị đ  chọn và các đơn vị d n xu t tƣơng ứng gọi là hệ đơn vị  Các đơn vị thƣờng 

đƣợc chọn sao cho thõa mãn một số yêu cầu: Các đơn vị phải tiện lợi khi tính toán; các công 

thức vật lý có nh ng hệ số đơn giản và hợp lý; số liệu khoa học đƣợc thống nh t gi a các 

nƣớc để tiện trao đổi  

Trong quá khứ, ngƣời ta dùng: 

- Hệ CGS: đơn vị cơ bản là xăngtimét  cm , gam  g  và gi y  s   

- Hệ MKS: đơn vị cơ bản là mét (m), kilogram (kg) và giây (s) 
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Năm 196 , nhi u nƣớc trên thế giới đ  họp và chọn một hệ đơn vị thống nh t gọi là 

hệ SI (international) – hệ quốc tế   Năm 1965, chính phủ Việt Nam đ  ban hành  Bảng đơn vị 

đo lƣờng hợp pháp của nƣớc Việt Nam  dựa tr n cơ sở hệ SI. Trong hệ SI 6 đơn vị cơ bản là: 

- Đơn vị chi u dài: mét (m) 

- Đơn vị khối lƣợng: kilogram (kg) 

- Đơn vị thời gian : giây (s) 

- Đơn vị cƣờng độ dòng điện: Ampe (A)  

- Đơn vị cƣờng độ sáng: Candela (cd) 

- Đơn vị nhiệt độ: độ Kelvin (
0
K) 

T  các đơn vị cơ bản đ , ngƣời ta có thể định ngh a các đơn vị d n xu t. Thí dụ đơn 

vị SI cho công su t, gọi là oát (viết t t là W  đƣợc định ngh a  theo các đơn vị cơ bản của 

khối lƣợng, độ dài và thời gian. 

1oat=1W=1kg.m
2
/s

3 

Bảng 1.1. Các tiền t  c a hệ   m thập phân 

Ti    ầu ngữ Ký hiệu Thừa s   Ti    ầu ngữ Ký hiệu  Thừa s  

Đe ca 

Hecto 

Kilo 

Mega 

Giga 

Tera 

 

da 

ha 

k 

M 

G 

T 

 

10
1 

10
2 

10
3
 

10
6
 

10
9
 

10
12 

Đ xi 

Xăngti 

Mili 

Micro 

Nano 

Pico 

d 

c 

m 

           

n 

p 

 

10
-1 

10
-2 

10
-3

 

10
-6

 

10
-9

 

10
-12

 

 

Để di n tả các số đo lớn ho c nhỏ, ngƣời ta có thể bổ sung vào các đơn vị đo các ti n 

tố của hệ đếm thập phân bảng 1.1. 

Do th i quen, ngƣời ta hay dùng các đơn vị sau: 

- 1Angstron (1
o

A ) = 10
-10

m = 10
-8

cm 

- 1 phút = 60s 

- 1 giờ = 3600 s = 60 phút 

2.2. Đạ         ô   ớ       ạ         e  ơ 

Một số đ i lƣợng vật lý ngoài các đơn vị đo ra c  thể đ c trƣng bằng một số liệu một 

cách đơn trị, đ  là đ i lƣợng v  hƣớng. Thí dụ khoảng thời gian, năng lƣợng, nhiệt độ, thể 

tích   

Các đ i lƣợng khác, chẳng h n tốc độ, gia tốc, lực, cƣờng độ điện trƣờng, cƣờng độ t  

trƣờng  kh ng nh ng đ c trƣng bằng một trị số nào đ  mà còn cần ch  r  hƣớng của chúng 

trong kh ng gian, đ  là đ i lƣợng vectơ  Các đ i lƣợng này có thể biểu di n và tuân theo quy 

luật của đ i số vectơ  
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2.3. Độ lớn về kh      ng, chiều dài, th i gian, c a một s         ng. Các hằng s  vật lý 

thông dụng. 

Bả   1.2. Độ lớn c a kh      ng một s         ng vật lý 

 

Đ      ng Kh      ng (kg) 

Điện t  

Proton 

Phân t  AND 

1 lit nƣớc 

Con ngƣời trƣởng thành 

Ô tô 

Tàu thủy 

Trái Đ t 

M t trời 

0,9.10
-30 

1,67.10
-27

 

10
-15

 

1 

0,5 – 0,8.10
2 

10
3
 

10
7
 

6.10
24 

2.10
30 

 

Bảng 1.3. Độ lớn chiều dài một s         ng vật lý 

 

Đ      ng Chiều dài 

Giới h n v  trụ (khoảng đƣờng ánh sáng đi đƣợc t  

Big Bang tới nay – khoảng 15 t  năm  

Một năm ánh sáng 

Khoảng cách Trái Đ t – M t Trời 

Khoảng cách Trái Đ t – M t Trăng 

Chi u cao con ngƣời 

Một số virus 

Phân t  lớn 

Kích thƣớc nguyên t  

Kích thƣớc h t nhân nguyên t   

Cận tr n bán kính điện t  

~10
26

 

 

~10
15

 

~10
12

 

~10
9
 

1,5~1,9 

~10
-6

 

~10
-9

-10
-8 

~10
-10

 

10
-15

 

10
-18 
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Bảng 1.4. Khoảng cách th i gian một s  quá trình vật lý. 

Quá trình Khoảng th i gian (s) 

Thời gian ánh sáng đi qua một nucleon 

Chu kỳ dao động h t nhân 

Chu kỳ dao động nguyên t  

Chu kỳ dao động sóng vô tuyến truy n hình 

Chu kỳ dao động sóng âm 

Nhịp tim 

1 năm 

Đời ngƣời 

Xu t hiện ngƣời tr n Trái Đ t 

Tuổi của v  trụ 

10
-24

 

10
-21 

10
-14

 

10
-8

 

10
-3 

1 

10
8
 

10
10

 

10
14

 

10
18 

Bảng 1.5. Các hằng s  vật lý thông dụng 

Tên hằng s  Ký hiệu Giá trị 

Tốc độ ánh sáng trong chân không 

Số Avogadro 

Hằng số Boltzmann 

Hằng số h p d n v  trụ 

Gia tốc trọng trƣờng 

Hằng số Coulomb 

Khối lƣợng electron 

Điện tích nguyên tố 

Khối lƣợng proton 

Khối lƣợng notron 

Hằng số Rydberg 

Bán kính Bohr 

Đơn vị khối lƣợng nguyên t  

Hằng số Planck 

c 

NA 

k 

G 

g 

K 

m0 

e 

mp 

mn 

RB 

a0 

uma 

h 

3.10
8
ms

-1
 

6,023.10
23

phân t .mol
-1 

1,381.10
-23

JK
-1

 

6,672.10
-11

m
3
kg

-1
s

-2
 

9,81ms
-2

 

9.10
9
N.m

2
C

-2
 

9,109.10
-31

kg 

1,602.10
-19

C 

1,673.10
-27

kg 

1,675.10
-27

kg 

1,097.10
-7

m
-1 

5,29.10
-11

m 

1,66.10
-27

kg 

6,63.10
-34

J.s 

 

3. Các dạng năng lƣợng và sự biến đổi năng lƣợng trong cơ thể sống 

Các hệ thống sống trong quá trình tồn t i c ng nhƣ duy trì mọi ho t động nh t định 

phải thực hiện trao đổi vật ch t và năng lƣợng với m i trƣờng xung quanh  Nhƣ vậy trong cơ 

thể lu n tồn t i hai quá trình quan trọng kh ng thể tách ròi nhau mà bổ sung cho nhau, t o 

đi u kiện cho nhau, đồng thời ta c ng th y đƣợc mối quan hệ đ c biệt của chúng  với m i 

trƣờng  
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Năng lƣợng là đ i lƣợng đ c trƣng cho mức độ vận động của vật ch t  Một vật ở tr ng 

thái xác định thì có một năng lƣợng xác định. Khi vật không cô lập, ngh a là c  tƣơng tác với 

các vật bên ngoài . Sự trao đổi năng lƣợng này có thể thực hiện bằng cách sinh công ho c 

truy n nhiệt. 

Đối với Lý sinh và đ c biệt là Lý sinh y học thì v n đ  quan tâm là các d ng năng 

lƣợng và sự biến đổi của chúng ở cơ thể sống. 

Năng lƣợng là số đo chung của chuyển động vật ch t trong các hình thức chuyển động 

khác. M i hình thức vận động cụ thể tƣơng ứng với một d ng năng lƣợng  Cơ thể đƣợc c u 

t o t  các nguyên t , phân t  vật ch t luôn vận động và biến đổi, vì vậy trong cơ thể c ng c  

đầy đủ các d ng của năng lƣợng 

3.1. C    ạ                     ơ   ể 

Trong cơ thể tùy lúc, tùy nơi mà c  thể tồn t i các d ng năng lƣợng sau đ y: 

3.1.1.Cơ      

- Cơ năng là năng lƣợng của chuyển động cơ học và tƣơng tác cơ học, gi a các vật ho c các 

phần t  của vật  Cơ năng của hệ vật bằng tổng của động  năng và thế năng của hệ  y. 

- Động năng là số đo phần cơ năng do vận tốc của n  quyết định. 

Trong cơ thể động năng g p nh ng nơi nào đang c  sự chuyển động: sự di chuyển của 

cả cơ thể, sự vận chuyển máu trong hệ tuần hoàn, sự vận chuyển khí trong đƣờng hô h p, sự 

vận chuyển thức ăn trong ống tiêu hóa, sự vận chuyển vật ch t qua màng tế bào  

- Thế năng là phần cơ năng của hệ quy định bởi tƣơng tác gi a các phần với nhau và với 

trƣờng lực ngoài. Thế năng bằng công mà các lực thế thực hiện đƣợc khi di chuyển hệ t  vị 

trí (c u hình  đang xét tới vị trí (c u hình) có thế năng quy ƣớc bằng 0 

 Đối với cơ thể, xét v  toàn bộ, do tồn t i trong trƣờng h p d n của trái đ t nó có một 

thế năng  Gi a t ng cơ quan, bộ phận trong cơ thể c ng tồn t i thế năng do chúng ta di 

chuyển vị trí tƣơng đối đối với nhau, ho c thay đổi  c u hình trong quá trình thực hiện các 

chức năng của cơ thể sống. 

3.1.2. Đ ệ       

Điện năng là năng lƣợng liên quan tới chuyển động của các phần t  mang điện  điện 

tích), trong nhi u trƣờng hợp đ  là các electron  

Trong cơ thể, điện năng c  trong sự vận chuyển thành dòng của các  ion qua màng tế 

bào, trong sự phát các lo i s ng điện t  vào kh ng gian xung quanh  Điện năng làm cho hƣng 

ph n đƣợc d n truy n ra cả tế bào, đảm bảo cho sự ho t động của tế bào  Kh ng c  n  cơ thể 

không thể tồn t i đƣợc  

3.1.3.  ó       

Hóa  năng là năng lƣợng gi  cho các nguyên t , các nhóm hóa chức có vị trí không 

gian nh t định đối với nhau trong một phân t   Năng lƣợng sẽ đƣợc giải phóng khi phân t  bị 

phá vỡ  Độ lớn của năng lƣợng đƣợc giải phóng tùy thuộc t ng liên kết 

H a năng g p ở b t cứ nơi nào  c  các ph n t  hóa học, do đ  n  c  ở kh p cả cơ thể. 

H a năng của cơ thể tồn t i dƣới nhi u hình thức: h a năng của các ch t t o hình, h a năng 

của các ch t dự tr   nhƣ glycogen, lipid, protid , h a năng của các ch t đảm bảo các ho t 

động chức năng, h a năng của các hợp ch t giàu năng lƣợng  

3.1.4. Q          
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Quang năng là d ng năng lƣợng li n quan đến ánh sáng  Cơ thể tiếp nhận năng lƣợng 

t  các lƣợng t  ánh sáng, s  dụng nó trong các phản ứng quang hóa nhằm t o năng lƣợng cho 

cơ thể, tiếp nhận và x  lý thông tin, thực hiện quá trình sinh tổng hợp  

3.1.5. Nhiệ       

Nhiệt năng là d ng năng lƣợng g n với chuyển động nhiệt hổn lo n của các phân t  

c u t o nên vật ch t. Vì vậy nhiện năng còn c  t n gọi là năng lƣợng chuyển động nhiệt. 

Sự biến đổi t  các d ng năng lƣợng khác sang nhiệt năng và ngƣợc l i đ ng một vai 

trò quan trọng trong tự nhiên. 

Nhiệt năng tồn t i trong toàn bộ cơ thể. Nhiệt năng đảm bảo cho cơ thể có một nhiệt 

độ bên trong cần thiêt cho các phản ứng chuyển hóa di n ra bình thƣờng  Để duy trì ho t 

động của cơ thể và gi  cho cơ thể ở tr ng thái cân bằng, trong cơ thể lu n đồng thời tồn t i 

hai quá trình : t o ra nhiệt năng cần thiết cho cơ thể và lo i một phần nhiệt năng ra khỏi cơ 

thể.  

3.1.6.         ng hạt nhân. 

Năng lƣợng h t nh n đƣợc dự tr  trong h t nhân nguyên t , khi bị phá vỡ năng lƣợng 

này đƣợc giải phóng. Ở cơ thể, có thể kể đến năng lƣợng này khi xét tƣơng tacs của bức x  

h t nh n, tia v  trụ với cơ thể trong cuộc sống bình thƣờng hằng ngày ho c khi phải tiếp xúc, 

s  dụng chúng với li u lƣợng cao hơn nhằm các mục đích khác nhau. 

3.2. S        ổ           ạ                    ơ   ể      

Các cơ thể sống và các tế bào c u t o nên chúng không phải là nh ng cái máy nhiệt 

mà là nh ng máy chuyển hóa, chúng biến đổi năng lƣợng của thức ăn thành nhiệt năng, cơ 

năng, h a năng  mà ở d ng  y tế bào, m  hay cơ thể các sinh vật có thể s  dụng đƣợc. Nhiệt 

năng để duy trì thân nhiệt và gi  cho nó ít biến đổi. Sự thay đổi lớn của thân nhiệt gây nên 

nhi u rối lo n bệnh lý  Cơ năng do hệ cơ xƣơng khớp t o n n, đảm bảo các tƣ thế cần thiết và 

ho t động chức năng của cơ thể duy trì sự sống, đ c biệt đảm bảo khả năng lao động của con 

ngƣời  H a năng r t quan trọng trong tổ chức sống  N  đảm bảo các c u trúc năng lƣợng cho 

vật ch t chuyển động nhƣ cho hiện tƣợng th m th u, khuếch tán, trao đổi ch t  

Xét theo sự biến đổi năng lƣợng tr n cơ thể ta có thể chia thành ba phần: năng lƣợng 

vào cơ thể - năng lƣợng chuyển h a trong cơ thể - năng lƣợng rời cơ thể. 

- Năng lƣợng vào cơ thể: Chủ yếu là h a năng của thức ăn, c  ba ch t chính cung c p 

năng lƣợng cho cơ thể là protid, lipid, glucid  Ngoài ra còn c  năng lƣợng nhiệt, năng lƣợng 

của  s ng điện t   

- Chuyển h a năng lƣợng trong cơ thể: Không giống với các chức năng khác, cơ  thể 

không có riêng bộ máy chuyển h a năng lƣợng chung cho cả cơ thể. Các ch t h p thụ đƣợc 

vận chuyển tới các tế bào, ở đậy, các ch t này tham gia vào các phản ứng chuyển hóa phức 

t p. Cùng với nh ng biến đổi hóa học này, h a năng của các ch t h p thụ c ng chuyển hóa 

thành các d ng năng lƣợng cần thiết cho cơ thể. 

Trong t t cả các phản ứng chuyển hóa bao giờ c ng c  một phần năng lƣợng của các 

ch t tham gia phản ứng biến đổi thành nhiệt năng   

- Năng lƣợng rời cơ thể: Năng lƣợng rời cơ thể dƣới các d ng h a năng của các ch t 

bài tiết, động năng, điện năng  và nhiệt năng  

Sự sống là sự tồn t i  của vật ch t, năng lƣợng và sự trao đổi, biến đổi của chúng theo 

nh ng quy luật ch t chẽ và ít biến động. Nhiệm vụ của y học là duy trì bồi bổ và tìm biết các 

rối lo n xảy ra để bổ cứu, s a ch a mà Lý sinh y học có một vai trò r t quan trọng vì các hiện 
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tƣợng sinh học ngoài các quy luật của các ngành khoa học khác c ng tu n theo các quy luật 

chung của vật lý học. 

Câu  hỏi (bài tập) củng cố: 

1  Xác định sơ lƣợc quan hệ gi a môn học Lý sinh với một số môn học gần khác. Phân tích 

tác dụng của kiến thức Lý sinh với công việc của bản thân. 

2. T i sao l i phải c  đơn vị đo và s  dụng chúng đúng đ n? 

3  N u định ngh a và kể tên các d ng năng lƣợng c  trong cơ thể. 

4. Giải thích sự biến đổi các d ng năng lƣợng trong cơ thể. Cho một ví dụ và phân tích vai trò 

tác dụng của sự biến đổi đ   
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BÀI 2   

CHUYỂN ĐỘNG CỦA CHẤT LỎNG VÀ SỰ VẬN CHUYỂN MÁU TRONG CƠ THỂ 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Vận dụng đƣợc các quy luật vật lý để giải thích chuyển động của máu. 

 

Quá trình trao đổi và vận chuyển vật ch t di n ra không ng ng trong cơ thể các sinh 

vật. Chúng ta có thể quan sát đƣợc quá trình vận chuyển đ  ở d ng v  m  nhƣ chuyển động  

của  máu trong hệ tuần hoàn, chuyển động của không khí ở hệ hô h p. Thực ch t là có các 

d ng chuyển động vi mô phức t p của các phân t  t o nên các chuyển động v  m  đ   Vật thể 

đƣợc c u t o t  các nguyên t , phân t  . Tr ng thái r n, lỏng, khí đƣợc quyết định bởi mật độ 

phân t  và lực tƣơng tác gi a các phân t  với nhau. Các phân t  luôn luôn chuyển động hổn 

lo n. Tuy các phân t  chuyển động hổn lo n, nhƣng gi a chúng có nh ng lực tƣơng tác xác 

định .  Lực tƣơng tác này ch  tác dụng trong ph m vi  kích thƣớc phân t  (khoảng 10
-8

cm), là 

lực hút khi các phân t  ở xa nhau, là lực đ y khi các phân t  quá gần nhau. Trong ch t khí, 

lực tƣơng tác gi a các phân t  yếu nên phân t   chuyển động hoàn toàn hổn lo n. Trong ch t 

lỏng, lực tƣơng tác gi a các phân t  m nh hơn, các ph n t  dao động quanh vị trí cân bằng 

đồng thời vị trí cân bằng này l i có thể dịch chuyển. Ch t khí và ch t l ng đƣợc gọi chung là 

ch t lƣu  Ở ch t r n do lực tƣơng tác gi a các phân t  ch t r n là khá m nh nên phân t  ch  

dao động quanh vị trí cân bằng mà thôi, vì thế ch t r n d  c  hình dáng xác định 

1. Dịch trong cơ thể sinh vật 

Các dung dịch trong cơ thể sinh vật đ ng vai trò r t quan trọng. Chúng vận chuyển 

vật ch t t  nơi này đến nơi khác của cơ thể, chúng là m i trƣờng để thực hiện hang lo t các 

phản ứng hóa sinh, chúng bao bọc và bảo vệ các tổ chức, chúng thực hiện các quá trình trao 

đổi ch t, chúng d n truy n các xung điện sinh vật 

Trong cơ thể có hai lo i dung m i chính là nƣớc và lipid, t  đ  chia ra làm bốn lo i 

dung dịch: dung dịch hòa tan kh ng điện ly, dung dịch hòa tan điện ly, dung dịch keo và 

dung dịch đ i phân t . 

 Dung dịch hòa tan kh ng điện ly: là một hệ đồng nh t gồm hai hay nhi u ch t và các 

ch t này không có khả năng phân ly thành ion. Khi nghiên cứu lo i dung dịch này ta quan 

t m đến t  lệ ch t tan trong dung dịch (nồng độ) bởi vì mọi tính ch t của dung dịch đ u phụ 

thuộc vào nồng độ của nó. 

 Dung dịch hòa tan ch t điện ly: khác với dung dịch trên ở ch  các ch t hòa ta có khả 

năng ph n ly thành các ion dƣơng và  m  Độ điện ly phụ thuộc vào dung môi, nhiệt độ, nồng 

độ ch t điện ly. Dung dịch kh ng điện ly và dung dịch điện ly đƣợc gọi chung là dung dịch 

thực. 

 Dung dịch keo: là một hệ phân tán dị thể, chúng gồm một pha liên tục  m i trƣờng) và 

các phân t  chia nhỏ với kích thƣớc và hình dáng cơ thể khác nhau (pha phân tán). Trong môi 

trƣờng này, các phân t  chia nhỏ trong dung dịch keo hay còn gọi là tiểu phần kep (h t keo) 

c  kích thƣớc t  1 1  nm  Khi m i trƣờng phân tán là ch t lỏng thì dung dịch keo đƣợc gọi 

là sol lỏng. Nếu m i trƣờng ph n tán là nƣớc thì gọi là sol nƣớc. Nếu là ch t  lỏng h u cơ thì 

đƣợc gọi là sol h u cơ  Đối với cơ thể ta quan tâm chủ yếu đến sol lỏng. 

 Dung dịch đ i phân t : các đ i phân t  có khối lƣợng lớn (cỡ hành chục nghìn đến 

hàng chục triệu Daltin  nhƣ protein, polymer cao ph n t  kích thƣớc lớn  Do vậy, dung dịch 
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đ i phân t  c ng là một d ng của dung dịch keo và c ng c  tính ch t chung nhƣ dung dịch 

keo. 

2. Các định luật về chuyển động của chất lỏng 

Để khảo sát các định luật v  sự chuyển động của ch t lỏng, ngƣời ta đƣa ra khái niệm 

ch t lỏng lý tƣởng và ch t lỏng thực. Ch t lỏng lý tƣởng là ch t lỏng tuyệt đối không nén 

đƣợc và bên trong ch t lỏng kh ng cơ ma sát  Tuy nhi n, vơi mức độ khá chính xác ta có thể 

xem ch t lỏng là lý tƣởng với đi u kiện áp su t và nhiệt độ bình thƣờng 

2.1. P  ơ     ì         ụ : 

 

   

 

Hình 1.1. M     ọ     ơ     ì         ụ . 

 

 Khảo sát chuyển động d ng trong một ống dòng  hình vẽ 1.1) , ta th y, lƣợng ch t lỏng 

dm chảy vào ống  qua tiết diện S1  và chảy ra khỏi ống  qua S2  trong cùng thời gian dt là 

nhƣ nhau, ta viết đƣợc phƣơng trình sau: 

     dm = 1(dV)1 = 2(dV)2 

     với: dV1 = S1v1dt  

       dV2 = S2v2dt 

 1 S1v1dt =  2S2v2dt 

 1 S1v1     =  2S2v2  (1.1) 

Đối với ch t lỏng lí tƣởng  kh ng nén  thì khối lƣợng ri ng của n  là hằng số  

(2 = 1 =  , phƣơng trình  1.1  đƣợc viết l i là:  

   S1v1     =    S2v2   =  hằng số   (1.2) 

Các phƣơng trình  1.1), (1.2  là phƣơng trình li n tục của ch t lỏng  Chứng tỏ rằng ở tiết diện 

ngang của ống dòng càng bé  đƣờng dòng khít  thì vận tốc của ch t lỏng càng lớn  

2.2. P  ơ     ì   Be     : 

 Khảo sát chuyển động d ng trong một ống dòng của một ch t lƣu đồng ch t  hình vẽ , 

ngƣời ta x y thiết lập đƣợc phƣơng trình: 
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hangsopghvhay
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2
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2
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2

2

2

1

2

1

2

1

  (1.3) 

 Phƣơng trình  1.3  gọi là phƣơng trình Becnuli do D  Becnuli thiết lập năm 1738  Trong 

đ : 

 +  Đ i lƣợng :
2

1 2v gọi là áp su t thủy động gây ra bởi vận tốc dòng chảy 

 + p : là áp su t thu  t nh 

 + Tổng :
2

1 2 pv  là áp su t toàn phần 

Trƣờng hợp ống dòng nằm ngang thì t i mọi điểm trong ống đ i lƣợng gh là nhƣ 

nhau, phƣơng trình Becnuli trở thành: 

   
hangsovp  2

2

1
   (1.4) 

Nếu ống có tiết diện nhƣ nhau thì vận tốc v t i mọi điểm là nhƣ nhau và lúc đ  áp su t 

t nh p = hằng số. 

2.3.   ệ          ớ . Ứ    ụ   

 )K      ệ       ộ                ò     ấ   ỏ   

Khi ch t lỏng chảy với vận tốc nhỏ, nó sẽ chảy thành lớp. Giả s  có một dòng ch t 

lỏng chảy theo một hƣớng xác định Ox. 

      

 

Hình 1.2. Khảo sát hiệ     ng nhớt 

M i lớp ch t lỏng có tốc độ lần lƣợt là v1, v2, v3, ..., vn (các h t ch t lỏng trong cùng 

một lớp có vận tốc nhƣ nhau   
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Do ma sát, các lớp tác dụng lên nhau. Lớp có v lớn hơn c  xu hƣớng kép lớp có v 

nhỏ  Ngƣợc l i, lớp chuyển động chậm chậm kìm hãm lớp chuyển động nhanh. Xu t hiện lực 

ma sát nội (lực nhớt) Fms 

Độ lớn của lực nội ma sát gi a hai lớp thứ i và j ở một nhiệt độ nh t định sẽ phải: 

- T  lệ thuận với dS là phần diện tích tiếp xúc gi a hai lớp i và j 

- T  lệ thuận với dv = vi – vj  Trong đ  vi, vj là vận tốc thứ i và j. 

- T  lệ nghịch với khoảng cách gi a hai lớp (dz) 

- Tuỳ thuộc vào bản ch t của ch t lỏng đƣợc đ c trƣng bằng hằng số t  lệ. 

Gọi là hệ số nhớt của ch t lỏng η (eta). 

Theo Niutơn:        
  

  
             (1.5) 

  

  
  gọi là gradiêng vận tốc. Cho th y mức độ thay đổi của vận tốc khi đi t  lớp này qua lớp 

khác. 

Nếu dS = 1 đơn vị diện tích và 
  

  
          Thì Fms = η 

Ý nghĩa vật lý của η : hệ số nhớt của ch t lỏng chính bằng lực ma sát nội xu t hiện 

gi a hai lớp ch t lỏng có diện tích là 1 đơn vị và gradiêng vận tốc của chúng bằng 1. Lúc đ  

hệ số nhớt η ch  phụ thuộc vào bản ch t của ch t lỏng và nhiệt độ của ch t lỏng.    ở 20
0
C là 

một hằng số vật lý cùng với các hằng số vật lý khác dùng để định tính các ch t.. 

Chú ý: hệ số nhớt phụ thuộc vào nhiệt độ là vì lực nội ma sát gây ra do các phân t  

ch t lỏng chuyển động tƣơng đối với nhau. Khi nhiệt độ thay đổi thì tr ng thái chuyển động 

của các phân t  c ng thay đổi. Hệ số nhớt đƣợc xác định bằng thực nghiệm, c  ý ngh a trong 

y học. Chẳng h n xác định hệ số nhớt của máu, huyết thanh cho ta biết tình tr ng bệnh lý của 

cơ thể. 

Đơn vị của η : N.s/m2 hay kg/m.s, gọi là poadơi 

 

Bảng 2.1. Hệ s  nhớt c a một s  chất ở 20
0
C 

Tên chất η (N.S/m2) η / η 0 

Nƣớc 0,01 1 

Rƣợu êtylic 0,012 1,2 

Glycerin 8,5 850 

Máu ngƣời 0,038 - 0,045 3,8 - 4,5 

 

Hệ số nhớt của máu phụ thuộc vào cả huyết thanh và hồng cầu. Theo Anhstanh, 

hệ số nhớt của một dung dịch chứa nh ng h t r t nhỏ phụ thuộc vào hệ số η của riêng ch t 

lỏng và thể tích V của t t cả các h t trong 1cm3 dung dịch. 

Nhƣ vậy lƣợng hồng cầu ảnh hƣởng r t nhi u đến η của máu  Ngƣời thiếu máu và 

ngƣời bình thƣờng có hệ số η khác nhau. 
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Ngoài ra hệ số η c ng cho ta biết tình tr ng của cơ thể  Bình thƣờng η của huyết thanh 

t  1,64 - 1,69 ở 20
0
C. Khi ốm có thể t  1,5 - 3. Do t  lệ và ch t lƣợng của các albumin trong 

huyết thanh thay đổi. 

b) Công thứ  P   ơ  (    euille) 

Khi ch t lỏng nhớt chảy trong một ống d n hẹp phải tính đến lực nội ma sát tức là tính 

đến độ nhớt. Dòng chảy ch t lỏng nhớt qua ống trụ r t hẹp đƣợc Poiseuille khảo sát r t kỹ với 

mục đích chính là để nghiên cứu dòng chảy của máu trong các động m ch và t nh m ch. 

Trong các huyết quản dòng chảy của máu thành lớp nhƣ trong ống trụ hẹp. Do tính ch t đối 

xứng của ống trụ ta d  th y rằng tốc độ dòng chảy t i trục ống là lớn nh t và giảm dần theo 

hƣớng xa tâm và b  m t lòng ống tốc độ dòng chảy bằng 0. Poiseuille đ  chứng minh đƣợc 

công thức biểu di n sự phụ thuộc của tốc độ dòng chảy của lớp ch t lỏng và vị trí x của lớp 

ch t lỏng đ   

  
     

   
 

Trong đ  v là vận tốc của lớp ch t lỏng, η là hệ số nhớt,    là độ chênh lệch áp su t 

gi a hai đầu ống, x là khoảng cách t  thành ống đến lớp ch t lỏng đ  cập đến và L là chi u 

dài ống. 

T  đ  c  thể tính đƣợc lƣu lƣợng ch t lỏng chảy qua một ống trụ nằm ngang trong 

một giây theo hiệu áp su t gi a hai đầu ống, chi u dài ống, bán kính ống và hằng số nhớt ch t 

lỏng.  

          
     

   
 (1.6) 

Ở đ y chúng ta cần lƣu ý là ống trụ nằm ngang, do đ  ch t lỏng chuyển động ch  nhờ 

chênh lệch áp su t gi a hai đầu ống, trọng lực không cần xét tới  Trƣờng hợp ống không nằm 

ngang phải xét đến cả trọng lực, thí dụ nhƣ tim bơm máu l n đầu thì kh  hơn bơm máu xuống 

chi dƣới khi ngƣời đang đứng. 

Đ i lƣợng  
   

   
  còn đƣợc gọi là sức cản thủy động lực của ống trụ hẹp đối với ch t 

lỏng c  độ nhớt η 

3. Sự vận chuyển máu 

3.1. Sơ    c về tính chất vật lý c a hệ tuần hoàn: 

Hệ tuần hoàn máu có hai vòng khép kín: vòng tiểu tuần hoàn và đ i tuần hoàn: 

Vòng tiểu tuần hoàn chuyển máu t  phần tim phải đến phổi. Ở đ  máu h p thụ O2 và đào thải 

CO2 rồi chảy v  tim. 

Vòng đ i tuần hoàn đƣa máu t  tim trái qua hệ thống động m ch xuống t t cả các phủ 

t ng, tổ chức, cơ quan của cơ thể. Ở đ  máu cung c p O2, l y CO2 và trao đổi các vật ch t cần 

thiết rồi cuối cùng qua hệ t nh m ch v  tim phải. 

Nhƣ vậy máu ra khỏi tâm th t trái, qua hệ thống động m ch, mao m ch, t nh m ch rồi 

đổ vào t m nh  phải. Trong buồng tim, máu theo chi u nh t định nhờ sự cơ b p của tim, tính 

đàn hồi của thành m ch, các van trong buồng tim và trong lòng m ch máu.     
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                          Hình 1.3. Mô hình hệ tuần hoàn    

a) Tim          ơ  

Quả tim là một cơ r ng đƣợc vách ngăn chia thành hai n a: tim phải và tim trái. Ở 

m i ngăn l i đƣợc phân thành tâm th t và t m nh  nhờ van. Van làm cho máu ch  chuyển 

động theo một chi u t  t m nh  xuống tâm th t mà không có chi u ngƣợc l i  Cơ tim c  c u 

t o đ c biệt bao gồm nh ng sợi cơ v n li n kết với nhau thành một m ng  Cơ tim ch  co khi 

nào cƣờng độ kích thích đ t quá   ngƣỡng  và khi đ  lực co của tim tăng nhanh để đ t giá trị 

cực đ i ngay.Ngoài ra, trong cơ tim c  c u t o tổ chức đ c biệt với chức năng phát động và 

d n truy n xung động để kích thích cơ tim co b p đ u đ n. Tổ chức đ  bao gồm: 

- Nút Kett – Flack nằm ở nh  phải  Chính đ y là nơi xu t phát các kính thích nhịp co 

đ u của tim. Nút Kett – Flack còn đƣợc gọi là nút xoang nh   

-  Nút Tawara còn gọi là nút nh  th t  Xung động truy n t  nút Kett – Flack  dọc theo 

cơ nh  đến nút Tawara.     

Bó Hiss gồm hai nhánh phân ra hai tâm th t  Đ y là đƣờng độc nh t để xung động 

truy n sang tâm th t. Nó có hai nhánh lớn và phân chia thành nhi u nhánh nhỏ gọi là nhánh 

Pourkinger  Xung động theo nhánh Pourkinger tới kh p tâm th t và xuống tới mỏm tim. 

Tuy vậy phần nào tim v n chịu sự đi u hòa của cơ thể qua hệ thần kinh trung ƣơng và 

qua các nội tiết tố, các ion kim lo i hiếm trong cơ thể  

Ngƣời ta phân biệt vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ: 

- Ở vòng tuần hoàn lớn: máu chảy t  tâm th t trái qua động m ch chủ, tiểu động 

m ch, mao m ch, t nh m ch chủ rồi v  t m nh  phải. 

- Ở vòng tuần hoàn nhỏ: máu chảy t  tâm th t phải qua động m ch phổi, tính m ch 

phổi v  t m nh  trái  

b)         í        ồi c a thành mạch máu 

* Cấu tạo của thành mạch  

C u t o của hệ thống m ch máu trong cơ thể dày đ c và phân phối tƣơng đối đồng 

đ u kh p cơ thể. 
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Động m ch chủ, t nh m ch chủ c  đƣờng kính lớn nh t còn đƣờng kính mao m ch là 

nhỏ nh t. C u t o của các thành m ch chủ yếu là các cơ li n kết, cơ sợi đàn hồi và các thớ cơ 

trơn  Sự co gi n cơ trơn để thay đổi tiết diện lòng m ch đƣợc đi u khiển bằng hệ thần kinh 

thực vật và các nội tiết tố. 

Trong lòng m ch còn chứa các hệ thống van, làm cho máu ch  chảy theo một chi u 

nh t định. 

* Tác dụng đàn hồi của thành mạch 

Thành động m ch đ ng vai trò quan trọng để duy trì dòng chảy liên lục và tăng th m 

áp su t dòng chảy ta tiến hành thí nghiệm để th y vai trò của ống đàn hồi mô tả thí nghiệm 

nhƣ hình vẽ :    

 

                 

Hình 1.4. Mô tả thí nghiệm về  í        ồi c a thành mạch 

Cho kẹp tháo nƣớc liên tục ta th y ở ống cứng nƣớc chảy ng t quãng theo nhịp kẹp 

đ ng mở. Còn ở ống cao su nƣớc chảy thành dòng liên tục và lƣu lƣợng lớn hơn  Trong thành 

ống xu t hiện sóng đàn hồi có thể quan sát đƣợc. 

M i lần mở kẹp ch t lỏng đƣợc cung c p một áp su t để chuyển động, đồng thời c ng 

nhận đƣợc một phần năng lƣợng để giãn rộng ra, nhƣ vậy sự biến d ng đàn hồi của các thành 

ống đ  đ ng vai trò quan trọng của ch t lỏng chuyển động trong ống cao su và chuyển động 

của máu trong thành m ch c ng vậy. 

Lực đ t lên thành m ch t i một điểm đƣợc xác định bởi hệ thức:   
   

 
   

Trong đ : ℓ là chi u dài vật và   ℓ là sự biến d ng theo chi u dài của vật; E 

là m  đun đàn hồi hay m  đun Young của vật. 

Công thực hiện do sự biến d ng này sẽ đƣợc tính theo giá trị trung bình F. 

A = F.   ℓ= 
 

 

   

 
    

Công này t o ra thế năng Et của biến d ng đàn hồi với 
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Vậy thế năng của thành m ch t  lệ với bình phƣơng của độ biến d ng (  l
2
 ).Ta th y 

m ch giãn càng rộng (  ℓ càng lớn) thì thế năng dự tr  càng lớn. Thế năng này r  ràng c  giá 

trị biến thiên tùy thuộc vào   ℓ ở t ng thời điểm. Ở thời kỳ tim không co bóp áp su t dòng 

chảy giảm xuống dần. Thế năng ở thành m ch sẽ cung c p áp su t cho dòng chảy liên tục và 

đi u hòa trong suốt cả thời kỳ t m trƣơng  

Kèm theo sự lan truy n áp su t dọc theo thành m ch là sóng m ch. Sóng m ch có thể 

cảm giác đƣợc dƣới tay. Tốc độ sóng m ch ở động m ch chủ là 4m/s - 5m/s tức là sau một co 

bóp của tim (tâm thu) kéo dài tới 0,3s sóng m ch đ  lan truy n đƣợc 1,2 - 1,5m. Tốc độ lan 

truy n của sóng m ch kh ng li n quan đến tốc độ chảy của máu trong lòng m ch. ở ngƣời lớn 

tuổi, do các thay đổi v  thành phần và c u t o của thành m ch, tính đàn hội bị giảm đi và do 

vây tốc độ lan truy n của sóng m ch c ng tăng l n  

Vì vậy việc gi  cho thành m ch đảm bảo đàn hồi là v n đ  quyết định giải quyết v n 

đ  v  bệnh tim m ch. Nếu uống rƣợu, hút thuốc, ho c s  dụng các ch t kích thích sẽ làm sơ 

cứng, sơ v a động m ch làm giảm khả năng đàn hồi gây các bệnh tim m ch. 

 ) S                  ệ  ạ  : 

Nhìn chung, áp su t dòng chảy bị giảm dần khi xa tim. Nếu không kể đến nội lực ma 

sát do độ nhớt gây ra thì nguyên nhân chính của sự hao hụt áp su t là lực nội ma sát xu t hiện 

gi a thành m ch và máu chảy trong lòng m ch. Hình 2.5 minh họa v  sự giảm áp su t do ma 

sát.  

Bình A đựng đầy nƣớc đến độ cao h, ống BD nối vào đáy bình và c  các ống nhánh 1, 

2, 3, 4,  c  tiết diện giống nhau. Ở độ cao h, nƣớc trong bình A có một thế năng nh t định. 

Thế năng này t o cho nƣớc ở đáy bình một áp su t. Nếu vòi D kh a kín, nƣớc trong bình A 

không chảy đƣợc vì thế năng kh ng chuyển sang d ng động năng của dòng chảy, mực nƣớc 

trong các ống 1, 2, 3, 4 sẽ bằng mực h ở bình A. 

Nếu vòi D mở cho nƣớc chảy ra thì mực nƣớc trong các ống 1, 2, 3 sẽ  giảm dần. 

Nhƣ vậy là đ  c  một sự giảm thế năng của nƣớc thể hiện ở các độ cao h1, h2, h3  th p dần 

so với  độ cao h. Thế năng hao hụt đ  dùng để t o nên tốc độ chảy và để th ng lực cản của 

thành ống,  trong đ  phần lớn năng lƣợng dùng để th ng lực cản, còn phần r t nhỏ để t o tốc 

độ cho dòng chảy. Sức cản càng lớn thì sự hao hụt thế năng càng lớn thể hiện ở mức nƣớc 

càng xuống th p dần  Đ c biệt mức nƣớc ở cột 3 th p hơn mức nƣớc ở cột 2 nhi u do eo th t 

E đ  làm tăng sức cản của thành ống lên. Qua đ  ta th y sự phân nhánh càng nhi u, lực ma 

sát của thành m ch càng tăng làm cho áo su t chảy  của máu trong hệ tuần hoàn càng giảm. 

 

    

Hình 1.5. S  phân nhánh hệ mạch 
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 Nếu gọi    là độ giảm áp su t gi a hai đầu một đo n m ch và R là sức cản của đo n 

m ch, V là thể tích máu chảy qua đo n m ch trong một đơn vị thời gian  Ngƣời ta chứng 

minh đƣợc rằng:  

                    

 Áp su t ở đầu hệ thống tuần hoàn tức là trong tâm th t trái khoảng 130 Torr, ở cuối 

tức là trong t m nh  phải khoảng 5 Torr. Thể tích máu lƣu th ng bình thƣờng khoảng 5l/phút 

(tức 83ml/s   Nhƣ vậy, sức cản R của toàn hệ m ch là: 

   R=(130-5)/83 1,5 đơn vị. 

Khi g ng sức, áp lực ở động m ch chủ có thể tăng l n đến 15  Torr và lƣu lƣợng tăng 

lên g p 3  Lúc đ  sức cản của ngo i vi: 

   R=(150-5)/83 x 3    ,5 đơn vị 

Nhƣ thế ngh a là khi cần thiết, do ho t động của tim nhanh lên và ảnh hƣởng của 

nhi u yếu tố m ch máu, lƣu lƣợng máu tăng l n đ  làm cho sức cản ngo i vi của hệ m ch ch  

còn 1/3 giá trị lúc bình thƣờng. Ở bệnh nhân cao huyết áp, áp lực ở động m ch chủ có thể 

tăng l n đến 2   Torr, nhƣng lƣu lƣợng máu l i kh ng tăng l n đƣợc vì giá trị của sức cản 

ngo i vi tăng l n đến 2,3 đơn vị. Do đ , tim làm việc kh  khăn hơn nhi u. 

Theo công thức Poadơi ta c    
   

   
       mà       

  

 
 

 

 Do đ                       
   

   
 

 

Công thức này cho th y sức cản chung của m ch ngo i vi phụ thuộc vào các yếu tố 

hình học (r và l) của hệ m ch và phụ thuộc vào hệ số nhớt của máu ngo i vi. Công thức này 

c ng đƣợc vận dụng để giải thích ảnh hƣởng của yếu tố hình học của m ch máu lên áp su t 

và tốc độ chảy của máu. 

3.2. S     y  ổi c a áp suất và t    ộ chảy c                   ạn mạch 

 ) S     y  ổ       ấ   

Trong hệ tuần hoàn, độ chênh lệch áp su t gi a 2 đầu đo n m ch sẽ tùy thuộc vào 

đo n m ch đ  là động m ch, mao m ch hay t nh m ch. Lòng m ch có bán kính r càng bé làm 

cho áp su t chảy ngày càng giảm xuống. Ở ngƣời bình thƣờng chi u dài tổng cộng các m ch 

lên tới trên 100.000km. Hình 1.6 cho th y sự thay đổi của áp su t và tốc độ chảy của máu 

trong các đo n m ch. Một trong nh ng nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi đ  là sự phân 

nhánh của các m ch máu. Hệ thống m ch máu trong cơ thể đi t  tim gồm động m ch chủ, các 

động m ch lớn, động m ch nhỏ rồi đến mao m ch, t nh m ch nhỏ, t nh m ch lớn và t nh 

m ch chủ. M ng động m ch càng xa tim càng phân nhánh nhi u. Vì vậy áp su t dòng chảy 

ngày càng giảm. 

Áp su t máu ở động m ch chủ khoảng 130 – 150 Tor rồi giảm dần theo chi u dài của 

hệ m ch. Ở các động m ch nhỏ áp su t máu là 70 – 8  Tor, khi đến các mao m ch  ch  còn 

20 – 30 Tor. Áp su t ở t nh m ch khoảng  8 -15 Tor, còn trƣớc khi đổ v  tim, ở t nh m ch 

chủ, áp su t máu có giá trị âm so với áp su t khí quyển. Tóm l i hệ m ch đ  c  một sức cản 

đáng kể đối với chuyển động của máu làm cho áp su t máu giảm dần  Ngƣời ta đ  tính toán 

th y nếu coi sức cản của t t cả các hệ m ch là 1  % thì các đo n m ch đ  đ ng g p nh ng t   
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lệ nhƣ sau: T  động m ch chủ đến động m ch nhỏ là 20% (15 – 20%), hệ t nh m ch là 10% 

(5 – 15%), hệ động m ch nhỏ và mao m ch chiếm nhi u nh t và là 70% (60 – 80%) , trong 

đ  mao m ch chiếm 20%  

 

      

 

Hình 1.6. A: Động mạch lớ ; B: Động mạch nhỏ; C: Mao mạ  ; D:Tĩ   mạch; 

E: Tĩ    ạch ch   ơ       ổ về tim 

 

 ) S     y  ổ       ộ   ảy 

 

    

 

 

 

    

 

    

 

Hình 1.7. T ơ          a t    ộ chảy c a máu (1) và tổng ti t diện c a lòng mạch (2) 

A:  ộng mạch lớn  B:  ộng mạch nhỏ 

C: mao mạch  D:  ĩ    ạch   E:  ĩ    ạch ch   ơ   ổ về tim 

Các thực nghiệm cho th y máu chảy với tốc độ không giống nhau ở các nơi  Tốc độ 

dòng chảy, áp su t chảy của máu phụ thuộc vào tiết diện lòng m ch: tốc độ chảy của máu ở 

động m ch chủ là 10 - 2 m/s, động m ch cổ là 5,2m/s. Lúc xuống mao m ch ch  còn là 

5mm/s. 

Theo định luật Bernoulli, chúng ta hiểu rằng ở mao m ch, do tốc độ chảy r t chậm 

nên khả năng trao đổi thể dịch gi a máu và tổ chức xung quanh đ  tăng l n vì ở đ y áp su t 

A  B        C              D               E 

1 

2 
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thủy lực tăng l n nhi u và tốc độ chảy giảm xuống th p nh t. Tuy vậy khi v  đến t nh m ch 

đùi, tốc độ chảy của máu là 4,5cm/s, t nh m ch cổ là 14,7cm/s. 

Nhƣ vậy tốc độ chảy của máu giảm dần t  động m ch lớn đến mao m ch rồi l i tăng 

dần t  mao m ch đến t nh m ch.  

Ta biết khối lƣợng máu chảy qua các đo n m ch đ u giống nhau, ngh a là ở các đo n 

m ch đ  v n đảm bảo quy luật tích số gi a vận tốc máu chảy và tiết diện lòng m ch là không 

đổi  Do đ  vận tốc chảy của máu nơi c  tiết diện nhỏ cao hơn nơi c  tiết diện lớn. Cần lƣu ý ở 

đ y là tiết diện của các m ch không phải là tiết diện của một m ch riêng biệt mà là tổng tiết 

diện của t t cả các m ch ở t ng phần. Tuy tiết diện của một tiểu động m ch nhỏ hơn động 

m ch chủ nhƣng do ph n thành nhi u nhánh nên tổng tiết diện của tiểu động m ch lớn hơn 

của động m ch chủ và ngƣợc l i tổng tiết diện của tiểu động m ch l i nhỏ hơn của mao m ch. 

Các đo đ c cụ thể cho th y tổng tiết diện tăng dần t  động m ch chủ đến mao m ch 

rồi giảm dần t  mao m ch đến t nh m ch chủ. Tổng tiết diện của mao m ch lớn g p 400 - 800 

lần tiết diện của động m ch chủ và bằng 200 - 400 lần tổng tiết diện của các t nh m ch nhỏ. 

Do đ  tốc độ chảy máu không giống nhau ở các đo n m ch. 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Các lo i dung dịch trong cơ thể và đ c điểm của m i lo i? 

2  N u ý ngh a của hệ số nhớt.Viết công thức Poiseuille?Ảnh hƣởng độ nhớt của máu trong 

hệ tuần hoàn? Dùng các kiến thức vật lý đ  biết để giải thích nh ng sự thay đổi đ ? 

3. Sự thay đổi áp su t dòng chảy và vận tốc máu trong hệ tuần hoàn? Dùng các kiến thức vật 

lý đ  biết để giải thích nh ng sự thay đổi đ ?. 
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BÀI 3  

KHÍ VÀ SỰ VẬN CHUYỂN KHÍ TRONG CƠ THỂ NGƢỜI 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày đƣợc sự vận chuyển của khí trong cơ thể ngƣời. 

- Vận dụng các quy luật khuếch tán khí để hiểu đƣợc sự vận chuyển của khí trong cơ 

thể. 

- Giải thích đƣợc sự trao đổi và vận chuyển khí xảy ra trong cơ thể. 

 

1. Hoạt động hô hấp 

Ho t động và hô h p thực hiện ở cơ quan hô h p, tuần hoàn máu, mô và tế bào trong 

cơ thể  Cơ quan h  h p bao gồm, m i, hầu, khí phế quản phổi  Đƣờng hô h p thông suốt t  

m i xuống tận phế nang  Xƣơng sƣờn, cột sống và xƣơng ức t o thành lồng ngực chứa đựng 

tim, phổi  Các cơ ở ngực, bụng, lƣng và cơ hoành bảo đảm c  động hô h p. Phổi là tổ chức 

xốp tiếp giáp vào lồng ngực qua các màng phổi. Nhờ đ  phổi có thể co l i ho c dãn ra theo 

lồng ngực. 

 Thành phần c u trúc cơ bản của phổi là phế nang. Phế nang là nh ng túi nhỏ, r ng, có 

khả năng chứa đầy kh ng khí và đƣợc c u t o bởi một lớp tế bào mỏng. Vì vậy khối khí trong 

phế nang  d  dàng tiếp xúc với lớp mao m ch xung quanh. 

Ho t động thở bao gồm động tác hít vào và thở ra một cách đi u hòa. Ở ngƣời bình 

thƣờng, khoảng 5  ml kh ng khí đƣợc trao đổi sau m i lần hít thở th ng thƣờng. Ở nh ng 

ngƣời đ  đƣợc luyện tập ho c cố ý thở s u, lƣợng kh ng khí lƣu th ng sẽ lớn hơn  Trong phổi 

luôn luôn tồn t i một lƣợng khí dự tr  để làm cho phổi không xẹp xuống dƣới tác dụng của 

áp su t khí quyển lên thành ngực  Lƣợng khí này chiếm khoảng 1000ml ở cả hai lá phổi. 

 Trung tâm hô h p của hệ thần kinh trung ƣơng đi u khiển ho t động hô h p  Cơ chế 

đi u ch nh r t phức t p. Tùy theo nhu cầu cơ thể và các nguyên nhân khác nhau, nhịp độ thở, 

độ nông sâu và số lƣợng phế nang ho t động   đƣợc đi u ch nh qua nh ng xung động thần 

kinh xu t phát t  trung tâm hô h p. 

1.1. Cơ     hít vào 

 

Hình 1.8. Các khoang và giá trị áp suất c a chúng 
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Pa: Áp suất không khí và trong phế nang; Pp: Áp suất do tính đàn hồi của mô; 

Pop: Áp suất giữa hai lá của màng phổi 

Trong lồng ngực, phổi ở tr ng thái d n căng do tổ chức c  tính đàn hồi. Màng phổi 

ngăn cách phổi và lồng ngực bao gồm hai lá: lá thành và lá t ng. C u t o đ  t o nên khoang  

màng phổi nằm gi a hai lá  Trong đi u kiện cân bằng, áp su t ở phế nang pn cân bằng với 

tổng áp su t khoang màng phổi pk và áp su t  co l i g y ra do tính đàn hồi của phổi pp. 

   popn ppp   

 Suy ra:  pnop ppp   

 Tức là áp su t khoang pop nhỏ hơn áp su t khí quyển  và trong phế nang Pa một giá trị 

bằng sức căng của lồng ngực Pp  Do đ  áp su t khoang đƣợc xem nhƣ c  giá trị âm nếu coi 

áp su t khí quyển bằng 0. Áp su t âm của khoang làm cho lồng ngực c  xu hƣớng co l i, 

ngh a là c  xu hƣớng ngƣợc với sức căng của phổi. 

Động tác hít vào thực hiện đƣợc là nhờ tăng thể tích lồng ngực bằng cách nâng các 

xƣơng sƣờn lên và h  cơ hoành xuống  Cơ hoành r t quan trọng cho hô h p vì bảo đảm cho  

2/3 việc thông khí ở phổi  Xƣơng sƣờn n ng l n đƣợc nhờ các cơ li n sƣờn ngoài. Thể tích 

lồng ngực tăng l n, trƣớc hết làm giảm áp su t khoang màng phổi, nhờ đ  phổi có thể dãn ra 

và do vậy  theo định luật Boyle-Mariotte) áp su t trong các phế nang giảm xuống. Sự xu t 

hiện hiệu áp su t gi a khí quyển và phế nang làm cho không khí di chuyển thành dòng t  môi 

trƣờng vào phổi. 

Lƣu lƣợng khí V đƣợc tính theo công thức: 
R

p
V


  

Trong đ  V l/s , còn  p là hiệu áp su t gi a khí quyển và phế nang. R là sức cản động học 

gây ra bởi sự ma sát gi a dòng khí chuyển động với thành đƣờng hô h p và lực nội ma sát 

bên trong lòng ch t khí. 

Sức cản động học của ch t khí tăng theo chi u tăng của lƣu lƣợng khí khi chuyển 

động t  dòng lớp sang dòng xoáy. 

Sự t o thành dòng xoáy khi tr n đƣờng đi chuyển của dòng khí g p các chƣớng ng i 

vật: nhƣ dị d ng, khối u nhỏ trên thành ống, các dịch nhày cản trở sự chuyển động. 

Khi bị hen suy n sức cản này có thể tăng l n 7-8 lần so với ngƣời bình thƣờng. 

1.2. Cơ     thở ra 

Không khí t  phổi đƣợc đ y ra ngoài do thể tích lồng ngực bị giảm xuống. Đi u đ  

làm tăng áp lực khoang màng phổi các phế nang co l i, làm cho áp su t không khí trong phế 

nang tăng l n cao hơn áp su t khí quyển. Do vậy dòng không khí t  phổi ra ngoài. 

Cơ chế làm cho thể tích lồng ngực giảm xuống khi thở ra nhƣ sau: 

Khi trƣơng lực cơ hít vào giảm đi do tác dụng của các lực đàn hồi của lồng ngực, của các cơ 

quan trong lồng ngực b t đầu giảm xuống  Đ  là một quá trình tự nhi n kh ng đòi hỏi phải 

g ng sức. Ngoài ra còn có một số cơ  cơ li n sƣờn trong, cơ bụng   Khi co làm cho thể tích 

lồng ngực giảm xuống  Cơ hoành n ng l n c ng làm cho thể tích lồng ngực hẹp l i rõ rệt. 

Ngoài ra động tác thở ra còn có vai trò của lực đàn hồi do phủ t ng trong bụng bị cơ hoành 

dồn ép xuống tối đa khi hít vào  Khi lực đàn hồi của phổi cân bằng với áp su t khoang màng 

phổi thì động tác thở ra kết thúc. Vì vậy trong phổi còn một lƣợng kh ng khí chƣa đƣợc đ y 

ra ngoài. 
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Nhìn chung tác động của các cơ h  h p lên phổi thực hiện thông qua gián  tiếp sự thay 

đổi của áp su t khoang, đi u đ  ảnh hƣởng tới áp su t trong các phế nang. Nếu lồng ngực bị 

thủng, ho c bị tràn khí màng phổi sẽ bị xẹp l i, quá trình hô h p không xảy ra bình thƣờng 

n a d n đến tình tr ng suy hô h p. 

1.3. Công hô hấp 

 Đ y là c ng đƣợc thực hiện qua các cơ h  h p để th ng t t cả các lực cản khi thông 

khí. Vai trò của các cơ ri ng biệt (ho t động của chúng ở các giai đo n khác nhau của chu kỳ 

hô h p và ở các đi u kiện khác nhau  đƣợc nghiên cứu bằng phƣơng pháp ghi điện cơ  Việc 

đo trực tiếp công của các cơ h  h p là không thực hiện đƣợc, vì vậy ngƣời ta thƣờng dùng 

phƣơng pháp gián tiếp để đo c ng h  h p. Công có trị bằng tích số của lực và quảng đƣờng đi 

đƣợc theo hƣớng của lực. Ở hệ hô h p c ng đƣợc tính bằng tích số áp su t và giá trị của thể 

tích thay đổi tƣơng ứng. Vì áp su t trong hệ hô h p là một đ i lƣợng biến đổi nên việc xác 

định công A thực hiện bằng phƣơng pháp tích ph n:  

      dVpA .  

 Trong đ  p là áp su t tổng hợp đ t vào hệ hô h p ở m i thời điểm của chu trình hô 

h p, dV là số tăng thể tích của hệ. 

 Trong thực tế muốn đo c ng h  h p cần có phế dung kế. Theo kết quả thu đƣợc ngƣời 

ta dựng đƣờng cong biểu di n sự phụ thuộc áp su t vào thể tích và t  đ  mà tính toán  

 Kết quả thu đƣợc cho biết ở tr ng thái t nh  th ng khí dƣới 10l/phút), công hô h p 

khoảng 0,1 – 0,59J/l hay 0,98 – 4,9J/phút  Khi tăng thể tích thể trong một phút công hô h p sẽ 

tăng nhƣng kh ng t  lệ vì đi u đ  li n quan đến sự tăng sức cản động học  Ngƣời ta th y rằng 

có thể kết hợp thở sâu và tần số thở thích hợp tức là làm sao cho công thực hiện cho 1l không 

khí nhỏ nh t  Đi u đ  c  thể thực hiện đƣợc nhờ hệ thống đi u khiển quá trình hô h p và nhờ  

tập luyện. 

2. Các quy luật khuếch tán khí 

 Sự vận chuyển của các khí trong hô h p trƣớc hết tuân theo nh ng quy luật vật lý, 

nh t là quy luật v  khuếch tán khí. 

 Theo định luật Henry, lƣợng khí thâm nhập (khuếch tán  đƣợc vào ch t lỏng t  lệ với 

áp su t riêng phần của ch t khí đ  tr n b  m t ch t lỏng  Chúng ta đ  biết là hệ số khuếch tán 

của khí phụ thuộc vào bản ch t khí thành phần trong h n hợp khí  nhƣ kh ng khí chẳng h n).  

M t khác, theo định luật Dalton ta có: 

     



n

i

ipp
1  

P: là áp su t của h n hợp nhi u khí thành phần, pi là áp su t của thành phần  thứ i. 

 Máu chứa r t nhi u thành phần vì vậy sự thâm nhập của khí vào máu không ch  đơn 

thuần phụ thuộc vào đ c điểm ch t khí.  

Cécénov khi nghiên cứu sự th m th u của khí CO2 vào dung dịch th y lƣợng khí hòa 

tan vào dung dịch t  lệ nghịch với nồng độ muối và các ch t hòa tan trong đ   protein, lipid     

 Tác giả đ  tìm đƣợc biểu thức liên hệ gi a nồng độ C của ch t điện ly trong dung dịch 

và lƣợng khí hòa tan S là: 
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     Ck
S

S
.lg 0   

 S0 là lƣợng khí hòa tan vào nƣớc nguyên ch t; S là lƣợng khí hòa tan vào dung dịch 

có ch t điện ly ở nồng độ C; k là hằng số. 

3. Sự vận chuyển khí trong cơ thể 

Thành phần ch t khí trong kh ng khí thƣờng là N2, O2 và CO2  ngƣời ta đ  đo đ c 

th y áp su t trung bình trong phế nang lúc hít vào tƣơng đƣơng với áp su t khí quyển tức là 1 

atmosphere. Tuy nhiên, ở nhiệt độ 37
0
C của cơ thể với đi u kiện b o hòa hơi nƣớc, hơi nƣớc 

trong phế nang luôn luôn có một áp su t riêng phần khoảng 47 Tor. Vì vậy áp su t tổng cộng 

của N2, O2 và CO2 trong phế nang ch  còn: 

   760 – 47 = 713 Tor 

 Các khí thành phần có trong phế nang v n chiếm một t  lệ nhƣ trong không khí bên 

ngoài là 80,7%; 13,8% và 5,5% cho nên áp su t riêng phần p của chúng trong phế nang là: 

  TorpN 575%7,80713
2

  

  TorpO 98%8,13713
2

  

  TorpCO 38%5,5713
2

  

Nếu xét hệ số khuếch tán đơn thuần, thể tích khí V đƣợc tính theo công thức: 

 
p

p
kV n ; k là hệ số, pn là phân áp khí thành phần, p là áp su t khí quyển. 

Bảng 1.6. Hệ s  khu ch tán c a các khí thành phần c a không khí ở 37
0
C 

Dung dịch 
Hệ số khuếch tán 

CO2 O2 N2 

Nƣớc nguyên ch t 0,545 0,023 0,013 

Huyết thanh 0,510 0,021 0,012 

Máu 0,470 0,023 0,013 

Hồng cầu 0,440 0,026 0,016 

  

Do hiện tƣợng khuếch tán đơn thuần và các hiện tƣợng sinh học khác, các ch t khí 

thành phần O2, CO2, N2 thâm nhập vào các nơi trong cơ thể với các giá trị khác nhau. Kết quả 

đo đ c áp su t riêng phần của các khí trong cơ thể đƣợc trình bày ở bảng 1.7 dƣới đ y: 

Bảng 1.7. Áp suất riêng phần c a O2, CO2, N2 ( ơ   ị là Tor) 

Chất khí Ph  nang 
Máu ở 

 ộng mạch ch  
Máu ở phổi Ở tổ chức 

O2 99,8 99 38 20 - 40 

CO2 39 39,6 45 - 48 53 - 76 

N2 575 550 550  



Tài liệu giảng dạy Môn Vật lý và Lý sinh  26 

 

 Dựa vào định luật Henry ta có thể hiểu đƣợc chi u vận chuyển của O2 và CO2 trong 

cơ thể. Do chênh lệch áp su t, O2 đƣợc khuếch tán t  phế nang  ph n áp là 99,8 Tor  đến máu 

ở mao m ch và t nh m ch ở quanh đ   ph n áp  38 Tor   Máu sẽ trở thành máu đỏ chứa nhi u 

O2 và chuyển đến các mô, tế bào kh p cơ thể. Ở mô, O2 t  máu động m ch (phân áp là 99 

Tor) sẽ chuyển vào dịch gian bào (phân áp là 20 Tor), ở đ y ph n áp của CO2 r t cao (53 – 76 

Tor) nên CO2 khuếch tán t  dịch gian bào vào máu động m ch (39,6 Tor). Quá trình s  dụng 

O2, sản sinh CO2 và vận chuyển các khí đ  ở mô và tế bào r t phức t p. Nhìn chung t i đ y 

O2 đƣợc s  dụng để oxy hóa các ch t h u cơ, cung c p năng lƣợng cho cơ thể và t o ra CO2. 

Đ  là một dãy các phản ứng liên tiếp xảy ra dƣới tác dụng của các men sinh học. 

 Cho đến nay có nhi u giả thiết v  sự hô h p tế bào và m   Do lƣợng O2 giảm và lƣợng 

CO2, máu động m ch sẽ chuyển t  màu đỏ sang màu đen theo t nh m ch v  tim. Ở máu t nh 

m ch, áp su t O2 ch  còn 38 Tor và áp su t của CO2 là 45 – 48 Tor, cho n n khi đƣợc đƣa đến 

phổi, CO2 thoát ra khỏi phế nang (phân áp CO2 ở phế nang là 39 Tor  để ra ngoài cơ thể nhờ 

ho t động thở. Chu kỳ mới đối với O2 l i đƣợc l p l i. 

 Chúng ta có thể tính đƣợc khối lƣợng khí trao đổi trong một đơn vị thể tích của máu 

nếu biết đƣợc hệ số khuếch tán và áp su t riêng của khí đ  theo c ng thức 
p

p
kV n . 

 Ví dụ:  mlVCO 0241,0
760

3947,0
2




  

   mlVO 0030,0
760

99023,0
2




  

   mlVN 0098,0
760

575013,0
2




  

 Cần lƣu ý rằng thể tích phế nang còn thay đổi tùy theo nhịp thở. Dãn ra khi hít và xẹp 

l i khi thở ra  Laplace đ  chứng minh đƣợc áp su t khuếch tán p của các khí t  phế nang ra 

xung quanh còn tùy thuộc vào lực căng m t ngoài T của phế nang. 

     









Rr
Tp

11
 

 r và R là bán kính cực tiểu  và cực đ i của phế nang khi thở ra và hít vào  Hơn n a 

lƣợng khí khuếch tán còn t  lệ thuận với diện tích m t tiếp xúc S . Vì vậy có thể đi u ch nh 

phần nào tốc độ trao đổi khí thông qua việc tăng hay giảm diện tích ho t động (số lƣợng ho t 

động) của các phế nang. 

 Các khí trong cơ thể thƣờng phải khuếch tán qua các màng sinh học ngăn cách gi a 

hai m i trƣờng. Quá trình đ  đƣợc đi u ch nh theo nh ng cơ chế phức t p th ng qua các đ c 

tính của màng c ng nhƣ các yếu tố khác. 

4. Những yếu tố ảnh hƣởng tới sự trao đổi khí trong cơ thể ngƣời 

 Ho t động hô h p hay quá trình trao đổi khí trong cơ thể liên quan mật thiết với các 

ho t động chức năng khác  Do đ  c  nhi u yếu tố b n trong và b n ngoài cơ thể ảnh hƣởng 

trực tiếp ho c gián tiếp đến sự trao đổi khí. 

4.1. Y u t  bên trong 
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 Mọi yếu tố ảnh hƣởng đến ho t động thở, sự lƣu th ng khí, ho t động cả các phế nang 

đ u ảnh hƣởng đến hô h p  Ta c ng th y vai trò to lớn của tuần hoàn máu đối với ho t động 

hô h p, các thay đổi khối lƣợng và ch t lƣợng máu (kể cả hồng cầu và huyết tƣơng  ảnh 

hƣởng trực tiếp đến sự vận chuyển O2 và CO2. Ho t động chuyển hóa ở tế bào, mô làm cho 

tốc độ s  dụng O2 và sản sinh CO2 khác nhau. T t cả các yếu tố đ  ảnh hƣởng trực tiếp đến 

hô h p  Con ngƣời là một thể hoàn ch nh cho nên mọi ho t động chức năng khác đ u liên 

quan ch t chẽ với hô h p  Cơ thể đi u khiển mọi ho t động chức năng đ  qua hệ thần kinh, hệ 

thống tuyến nội tiết, các men  

4.2. Y u t  bên ngoài 

4.2.1. Ả     ởng c a trọ       ng 

 Khi thở xảy ra sự thay đổi vị trí lồng ngực và các cơ quan trong ổ bụng  Lúc đ  lực 

cản có liên quan đến trƣờng h p d n của trái đ t sẽ thay đổi tùy theo giai đo n của chu trình 

hô h p và vị trí của cơ thể  trong kh ng gian và trong  v  trụ. 

 Ở đi u kiện tr n trái đ t, khi hít vào, trọng lƣợng lồng ngực sẽ gây ra lực cản các cơ 

hít vào và khi thở ra, chính nhân tố này sẽ làm giảm thể tích lồng ngực. Trọng lực của cơ 

quan trong ổ bụng  đ c biệt ở tƣ thế đứng) sẽ tác động l n cơ hoành và c  xu hƣớng kéo nó 

xuống dƣới  Đi u đ  t o đi u kiện thuận lợi cho động tác hít vào và cản trở động tác thở ra. 

Ảnh hƣởng của nhân tố trƣờng h p d n lên quá trình hô h p có thể xác định đƣợc khi so sánh 

các ch  số cơ học  và thông khí khi hô h p ở các tr ng thái nằm và đứng. 

4.2.2. Ả     ởng c a tỷ lệ khí thành phần 

 Nhƣ ta đ  r  oxy r t cần cho cơ thể  Cơ thể bình thƣờng đ  thích nghi với m i trƣờng 

không khí chứa oxy có phân áp khoảng 1   Tor  Chúng ta đ  biết rằng CO2 có tác dụng kích 

thích hô h p. Do vậy, cơ thể đòi hỏi kh ng khí c  hàm lƣợng O2 và CO2 bình thƣờng  Cơ thể 

còn chịu đựng đƣợc không khí có thể tích oxy lên tới 5 % nhƣng sẽ có rối lo n nghiêm trọng 

nếu ch  thở thuần khí oxy. T t cả nh ng xúc vật thí nghiệm đ u chết nếu đ t trong nh ng 

lồng kín chứa oxy với phân áp trên 2 atmotphe. 

4.2.3 Ả     ởng c a áp suất khí quyển 

 Lên trên cao áp su t khí quyển h  th p và phân áp các khí thành phần c ng giảm, đi u 

đ  đƣa đến tình tr ng thiếu oxy trong cơ thể  Để đáp ứng l i, ho t động hô h p cơ thể tăng l n 

ho c bị rối lo n tùy theo mức độ và thời gian thiếu oxy. Sự thay đổi đột ngột áp su t c ng c  

thể xảy ra các biến chứng n ng chết ngƣời 

Vì vậy, biện pháp quan trọng là phải giảm áp su t t  t  bằng cách ngoi lên dần dần 

ho c dung các thiết bị để làm giảm dần áp su t khí xung quanh cơ thể m c dầu đ  l n đến bờ. 

Tóm l i Sự trao đổi khí trong cơ thể tuân theo các quy luật động học ch t khí và chịu 

tác dụng trực tiếp  của nhi u quy luật sinh học phức t p. Chức năng h  h p lien quan ch t chẽ 

với các chức năng khác và chịu ảnh hƣởng trực tiếp của các đi u kiện ở bên ngoài. 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Trình bày ho t động hô h p, cơ chế hít vào và cơ chế thở ra của ho t động hô h p? 

2  Các định luật li n quan đến trao đổi khí trong cơ thể? Dùng các định luật đ  để giải thích 

sự biến đổi nồng độ O2 và CO2 trong hệ tuần hoàn? 
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BÀI 4  

CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC TRONG CƠ THỂ 

 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Giải thích đƣợc tr ng thái cân bằng của các vật.  

- Giải thích đƣợc sự cân bằng của cơ thể con ngƣời đối trong y học. 

 

 1. Trạng thái cân bằng của một vật 

1.1. Trọng l c và trọng tâm 

Mọi vật rơi tự do trong chân không gần Trái Đ t sẽ có gia tốc c  phƣơng thẳng đứng 

và vuông góc với m t đ t và hƣớng vào t m Trái Đ t. Gia tốc đ  đƣợc gọi là gia tốc trọng 

trƣờng g hay gia tốc rơi tự do  Theo định luật thứ hai của Niutơn ta c : 

F = mg = p 

Trong đ  p là trọng lƣợng của vật 

Niutơn là ngƣời đầu ti n vào năm 1687 đƣa ra định luật h p d n v  trụ:  Hai ch t 

điểm (vật) có khối lƣợng m1 và m2 cách nhau một khoảng r sẽ hút nhau một lực c  phƣơng là 

phƣơng của đƣờng thẳng nối hai ch t điểm  c  độ lớn t  lệ với tích hai khối lƣợng m1 và m2 

và t  lệ nghịch với bình phƣơng khoảng cách gi a chúng  

Khối tâm hay trọng tâm của vật là điểm mà ta có thể đ t lực h p d n (trọng lực) toàn 

bộ vật t i đ y, thay cho toàn bộ lực h p d n đ t trên t ng phần nhỏ của vật. Trọng tâm của 

các vật phẳng đồng nh t trùng với tâm hình học của chúng. Với các d ng đ c biệt ho c sự 

phân phối khối lƣợng kh ng đồng đ u, trọng tâm có thể ở ngoài vật. 

                  
              Hình 1.9. Trọng tâm c a vật 

1.2. Trạng thái cân bằng c a vật 

Tr ng thái của vật mà tổng hợp t t cả các lực và momen lực tác động lên vật ch t 

bằng 0, gọi vật ở tr ng thái cân bằng. Nếu lúc đ , tác động vào vật một lực làm phá bỏ tr ng 

thái cân bằng, tức là tổng hợp lực sẽ khác 0, làm cho vật trở l i tr ng thái cân bằng c  ta gọi 

đ  là tr ng thái cân bằng b n(a), nhƣng nếu lực đ  càng lớn lên làm cho vật tiếp tục chuyển 

động thì ta gọi là tr ng thái cân bằng không b n(b)  Nhƣng nếu vật chuyển dịch một đo n rồi 

trở vào tr ng thái cân bằng nhƣ c  thì ta gọi là tr ng thái cân bằng ổn định(c). 
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V  phƣơng diện năng lƣợng ta có thể nói do tác dụng của trọng trƣờng, mà vật có một thế 

năng nh t định ứng với tr ng thái của nó Ep = m.g.h 

 

Hình 1.10. Trạng thái cân bằng c a vật: a) Bền; b) Không bền; c) Ổ   ịnh 

Ở tr ng thái cân bằng b n thì Ep là nhỏ nh t. Khi có lực tác dụng, trọng tâm vật di 

chuyển và thế năng Ep tăng l n đến giá trị cực đ i ứng với lực tác dụng. Sự chuyển động làm 

cho thế năng giảm đi  T i tr ng thái cân bằng b n thì giá trị thế năng đ  kh ng thay đổi  Nhƣ 

thế ngh a là vật đ t tr ng thái cân bằng khi thế năng của n  đ t giá trị cực đ i ho c cực tiểu. 

Ngƣời ta th y tr ng thái cân bằng ổn định của vật ( hay của một hệ thống hình ch n đế) khi 

vectơ trọng lực của n  đ t t i trọng tâm của vật v n rơi vào trong hình chiếu của nó trên m t 

đ t. Nếu ra ngoài thì vật sẽ di chuyển vào tr ng thái mới thỏa mãn yêu cầu nêu trên. 

2. Đòn bẩy và chuyển động cơ học trong cơ thể sống 

Đòn b y là lo i vật r n chịu tác dụng của 2 lực là lực cản và lực phát động, có một 

điểm tựa là trục quay  Đi u kiện cân bằng của đòn b y là tổng mômen của lực cản và lực phát 

động phải bằng 0. Theo sự phân chia ba lo i đòn b y ta có: 

Mp + MF  = 0 và P.Lp  + F.LF  = 0 hay Lp/LF  = -F/P 

 

1.11. Ba loạ   ò   ẩy 

Chuyển động quay tr n cơ thể: Chuyển động quay tr n cơ thể chủ yếu là chuyển động 

của xƣơng do tác dụng của các bộ cơ xƣơng  Giả s  có một đầu bám vào xƣơng A, một đầu 

bám vào xƣơng B  Khi cơ này co l i, có thể làm cho xƣơng A chuyển động lài gần xƣơng B 



Tài liệu giảng dạy Môn Vật lý và Lý sinh  30 

ho c ngƣợc l i, ho c làm cho cả hai xƣơng tiến l i gần nhau. Trong cả ba trƣờng hợp đ u có 

trục quay xuyên qua ổ khớp. 

Trong mọi chuyển động của xƣơng do tác dụng của cơ, chúng ta c  thể coi hệ thống 

xƣơng – cơ nhƣ một đòn b y: xƣơng là tay đòn, lực phát động là lực một hay nhi u cơ bám 

vào xƣơng, lực cản là lực mà cơ phải th ng ( phần lớn là trọng lực  còn điểm tựa nằm trong ổ 

khớp. Ta có thể th y cả ba lo i đòn b y tr n cơ thể: 

+ Lo i đòn b y thứ nh t: điểm tựa nằm ở gi a điểm đ t của lực cản và lực phát 

động Trƣờng hợp đầu (họp sọ  đƣợc gi  cân bằng trên cột sống là một ví dụ đơn giản v  lo i 

khớp này : điểm tựa là điểm nằm ở trong khớp ch m – cột sống (t o bởi lồi cầu của xƣơng 

ch m và hõm khớp của đốt sống cổ thứ nh t), lực phát động F là lực của cơ gáy, còn lực cản 

P là trọng lực của đầu  c  khuynh hƣớng gục ra phía trƣớc ( hình 1.12)  

                  

Hình 1.12. Loạ   ò   ẩy thứ nhất       Hình 1.13. Loạ   ò   ẩy thứ 2 

+ Lo i đòn b y thứ hai: điểm đ t của lực cản nằm gi a điểm tựa và điểm đ t của lực 

phát động  Trƣờng hợp chúng ta đứng một chân và nhón cao gót chân là ví dụ của lo i đòn 

b y này. Khi  y điểm tựa là đầu nút của xƣơng bàn ch n, lực cản P là trọng lƣợng của cơ thể 

tác dụng qua cán xƣơng cẳng ch n đ t ở trƣớc điểm đ t của lực phát động F; lực phát động 

này do các cơ dép và cơ sinh đ i sinh ra đ t ở điểm mà g n Asin bám vào xƣơng g t   hình 

1.13). Trong lo i đòn b y này, điểm đ t của lực phát động xa điểm tựa nên nó có thể cân 

bằng với một lực cản lớn, do đ  lo i đòn b y này gọi là đòn sức. 
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Hình 1.14. Loạ   ò   ẩy thứ ba: phân tích tác dụng c a s      ơ        y   ải 

+ Lo i đòn b y thứ ba: điểm đ t của lực phát động F ở gi a điểm tựa và điểm đ t của 

lực cản. Lo i đòn này khá phổ biến trong cơ thể  Trƣờng hợp g p cẳng tay vào cánh tay là 

một ví dụ v  lo i này: điểm tựa là một điểm ở trong khớp khu u, lực phát động F là lực do cơ 

nhị đầu và cơ cánh tay trƣớc sinh ra, còn lực cản P là trọng lƣợng của cánh tay, bàn tay và vật 

n ng cầm ở bàn tay. Ở đ y, điểm đ t của lực phát động ở gần điểm tựa hơn điểm đ t của lực 

cản, khi g p tay điểm đ t lực cản đi đo n đƣờng dài hơn điểm vật lực phát động, do đ  đòn 

b y này gọi là đòn vận tốc. 

T i hình vẽ 1.14 ta th y sơ đồ c u t o và ho t động của cánh tay phải. Tâm của 

chuyển động nằm ở khớp khu u tay(d). Vật n ng Q nằm trong lòng bàn tay t o ra mômen lực 

Qb  Cơ nhị đầu cánh tay B dịch vào cẳng tay với một khoảng cách a đến tâm chuyển động d. 

Th ng thƣờng t  lệ đ  là a/b=1/12. 

Nhƣ vậy muốn nâng một vật Q lên, lực P do cơ nhị đầu t o ra phải lớn hơn 12 lần giá 

trị Q. T  lệ đ  t o ra một lợi thế cao là độ co rút ng n của cơ kh ng lớn. 

Khi các lực phát động hay lực cản không thẳng góc với tay đòn, muốn tìm đi u kiện 

cân bằng của các lo i đòn trên ta phải tính mômen lực của các thành phần vuông góc với 

cánh tay đòn của các lực trên.  

Trong các lo i đòn kể trên ta phải chú ý đến vai trò của các đầu xƣơng  Ví dụ trong 

trƣờng hợp g p cẳng tay vào cánh tay, nếu kh ng c  đầu xƣơng phình ra để các cơ bám vào 

thì chúng sẽ bám vào ch  xƣơng ngay sát điểm tựa, nhƣ thế mômen của lực phát động sẽ hết 

sức nhỏ và không thể g p cánh tay l i đƣợc  C ng cần chú ý là m i động tác cần phải s  dụng 

một số cơ: trong quá trình cơ co l i, d  sinh ra lực phát động còn có một số cơ đối kháng giãn 

ra. Khi một lực phát động nhanh m nh s p ch m dứt, các cơ đối kháng co l i để giảm bớt vận 

tốc di chuyển. 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Trọng tâm là gì? Nêu các tr ng thái cân bằng của một vật. 

2. Đi u kiện cân bằng của đòn b y là gì? Trình bày sự chuyển động cơ học trong cơ thể sống 
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BÀI 5  

HOẠT ĐỘNG CO CƠ 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Vận dụng đƣợc các kiến thức v  chuyển động ch t r n, ph n tích đƣợc quá trình co 

cơ, tính m m dẻo của hệ xƣơng khớp và vai trò tác dụng của chúng trong cuộc sống. 

 

1.Tác dụng của co cơ 

Trong cơ thể có ba lo i cơ: cơ v n bám vào hệ xƣơng, cơ trơn c  ở thành m ch máu, 

các cơ quan trong cơ thể và tim. Hệ thống cơ v n c  gần 3   cơ với khối lƣợng r t lớn và 

không nh ng đảm bảo cho cơ thể gi  thể trọng cân bằng trong kh ng gian, đi lai, thực hiện 

một số chức năng sinh lý quan trọng nhƣ thở, ăn  mà còn làm cho con ngƣời có khả năng 

lao động, góp phần cải thiện thi n nhi n, m i trƣờng và phát triển thể lực, sức khỏe của con 

ngƣời. Ho t động chủ yếu của các cơ là sự co gi n hay do tính đàn hồi của cơ  Ho t động co 

cơ đ c trƣng bằng các tính ch t đàn hồi của cơ, lực co cơ, độ rút ng n của cơ và c ng của cơ  

Đ i lƣợng đ c trƣng cho tính đàn hồi của một vật là mối quan hệ gi a độ dài biến d ng và lực 

tác dụng lên vật đ   Trong thực tế, khi co cơ mới sinh ra lực tác dụng, ngh a là cơ đ  thực 

hiện một công. Rõ ràng rằng ho t động của cơ sinh ra lực, ngh a là lực xu t hiện khi chi u dài 

của cơ co ng n l i. Tr n cơ thể chi u dài của cơ ch  có thể biến thiên t  giá trị l0 lúc ngh  đến 

giá trị lmin lúc co rút tối đa  Giá trị lực do cơ t o ra khi co l i ở chi u l i lx nào đ   lmin < lx <l0) 

tƣơng ứng với chi u dài lx  

Độ co của cơ    là hiệu số pha của chi u dài l0 của cơ lúc ngh  tr  đi giá trị lx khi cơ 

co:      l0-lx 

Khi khảo sát giá trị    đ , ngƣời ta dùng nh ng thiết bị điện t  đ c biệt để ghi đo   

Giá trị    biến thiên trong suốt chu kỳ co của cơ  Chu kỳ co là thời gian t  lúc cơ b t 

đầu co đến lúc co ng n nh t, ngh a là lúc đ  giá trị    đ t cực đ i (  max). Cho nên chúng ta 

có thể tính đƣợc giá trị của    phụ thuộc vào t . Ch  sau một khoảng thời gian T/2, giá trị co 

rút cơ đ  đ t 3/4 giá trị cực đ i  Đi u đ  cho biết là giai đo n đầu của co cơ tốc độ r t lớn. Sự 

co cơ t o nên lực F đƣợc gọi là trƣơng lực cơ  Nhƣ vậy ngƣời ta đo c ng thực hiện của cơ 

gián tiếp qua trƣơng lực cơ, giống nhƣ đo c ng của tim gián tiếp qua áp su t dòng máu đƣợc 

tống ra t  tim hay lƣợng khí lƣu th ng khi thở trong một đơn vị thời gian. Lực mà khi cơ co 

tối đa t o ra là lực co tuyệt đối của cơ  Ngƣời ta đo n  bằng trọng lƣợng nhỏ nh t làm cho cơ 

không co l i đƣợc m c dù cơ đ  nhận đƣợc xung kích thích tối đa  T t nhiên, lực đ  trƣớc hết 

phụ thuộc vào số lƣợng sợi cơ, tức là vào thiết diện c t ngang của cơ  Vì vậy, ngƣời ta đƣa ra 

khái niệm co cơ P = F/S. 

T  đ  đánh giá đƣợc khả năng của các lo i cơ ở các loài vật khác nhau. Khả năng di 

chuyển của một cơ thể ngoài yếu tố lực còn phụ thuộc vào ch t lƣợng của hệ xƣơng khớp, sự 

phản x  của hệ thần kinh. 

C ng cơ học của sự co cơ: c ng sản su t ra càng lớn thì sự mệt mỏi càng sớm xu t hiện. 

Ví dụ: công của ngƣời đi xe đ p là 120kGm/phút trong nhi u giờ và 1800kGm/ phút trong 1 

giờ đầu nhƣng l n đến 2400kGm/phút trong nh ng gi y đầu ti n  Đổi l i, tốc độ đ t đƣợc 

c ng phụ thuộc vào công sinh ra.  

30km/giờ ch  trong vòng 3  gi y đầu; 15 18 km/giờ trong vòng 1 2 giờ đầu 
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Con ngƣời nhìn chung có thể sản sinh ra một c ng l n đến 1,5 mã lực ( gần 

11 kGm/s  trong vòng vài gi y đầu ti n  Kéo dài nhƣ vậy là không thể đƣợc. Nhìn chung, 

trong một ngày đ m con ngƣời có thể hoàn thành một công thể lực kh ng vƣợt quá giới h n 

100.000 200.000kGm 

Năng lƣợng cho sự co cơ: 

- Phân hủy glycogen acid s a giải phóng 350 500kcal cho 1g acid s a. 

- Phân hủy Phosphocreatin  thành creatine và phosphoric (AMP) 

- Phân hủy ATP  ADP và phosphoric (AMP) 

T t cả quá trình đ  xảy ra do men và không cần oxy  Lƣu ý rằng khi ho t động nhƣ 

vậy, 7 % năng lƣợng đƣợc giải ph ng ra dƣới d ng nhiệt năng  Ví dụ: 

- Một ngƣời n ng 6 kg đi đƣợc qu ng đƣờng 7m trong vòng 1 s, các cơ của hai chân 

đ  phải thực hiện một c ng cơ học là 420kGm. Giá trị đ  gần bằng 1kcal. Ta biết hiệu su t 

công cơ học ch  khoảng 25%  Ngh a là thực ra cơ đ  cần một năng lƣợng gần 4kcal. 

- Cơ s  dụng 1 lít oxy để t o ra khoảng 4,8kcal  Nhƣ thế, để thực hiện đƣợc việc đi 

7m trong vòng 1 s tr n, ngƣời đ  đ  dùng khoảng 800ml oxy (tức là khoảng 80ml/giây). Lúc 

ngh  ngơi tốc đ  s  dụng oxy ch  khoảng 3,5ml/giây. Tốc độ thay đổi t  3,5 đến 80ml trong 

vòng 1s là r t lớn, tim và phổi không thể đáp ứng ngay đƣợc. Vì vậy, quá trình cung c p năng 

lƣợng cho co cơ bằng cách phân hủy glucose yếm khí c  ý ngh a r t quan trọng. Sau giai 

đo n đ  cơ phải cung c p đủ oxy để thi u đốt glucose. Sự thi u đốt glucose bằng các phản 

ứng với oxy d n đến axid pyruvic rồi acid này tham gia vào chu kỳ Krebs để giải phóng tiếp 

năng lƣợng. Sản ph m cuối cùng của quá trình là nƣớc và acid carbonic  Năng lƣợng đƣợc 

tiếp tục giải ph ng ra lúc này đƣợc dùng để bù l i năng lƣợng ATP và Phosphocreatin đ  s  

dụng. Giá trị năng lƣợng do quá trình chuyển quá hiếu khí oxy  c  đủ oxy) lớn hơn nhi u giá 

trị năng lƣợng tỏa ra trong quá trình yếm khí (thiếu oxy   Đi u này đƣợc đ  cập k  hơn ở môn 

học hóa sinh. 

2. Tính mềm dẻo (đàn hồi của các mô) 

Khi tác dụng một lực lên một vật ta có thể làm cho hình d ng và kích thƣớc của vật 

thay đổi  Tùy theo độ lớn của lực, vật có thể bị kéo căng, bị nén, bị bẻ cong ho c xo n v n. 

Tính đàn hồi của một vật  là khả năng của nó trở v  hình d ng ban đầu sau khi ng ng tác 

dụng lực. Tuy nhiên nếu lực tác dụng đủ lớn thì vật sẽ bị biến d ng và hình d ng ban đầu của 

vật không thể phục hồi khi ng ng tác dụng lực. Một lực tác dụng quá lớn có thể làm vật đứt 

gãy. 

Bảng 1.8. Mô dun Young và giới han bền c a một s  vật liệu (1dyncm
2
=0,1Pa) 

Vật liệu Mô     Y     

*10
10

(dyn/cm
2)

 

Giới hạn bền *10
7
(dyn/cm

2
) 

Thép 

 

200 450 

Nhôm 69 62 

Xƣơng  0,1-10 100(biến d ng nén)  

83(biến d ng giãn) 

Gân  0,1 27,5(biến d ng xo n) 

Cơ 0,00001 68,9(biến d ng giãn) 

Thành m ch 0,00001-1,001 0,55(biến d ng giãn) 
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Đối với một vật đàn hồi thƣờng có ba giá trị ứng su t (lực tác dụng trên một đơn vị diện 

tích tiết diện) quan trọng: 

 Giới h n đàn hồi: Giá trị ứng su t mà vật có thể chịu đƣợc mà không biến d ng v nh 

vi n. 

 Giới h n b n: Ứng su t cực đ i mà vật có thể chịu đƣợc (vật bị biến d ng đàn hồi 

ho c v nh vi n) 

 Giới h n đứt gãy: Ứng su t t i điểm đứt g y tr n đƣờng cong ứng su t – biến d ng. 

 

Bảng 1.9. Giới hạ       ồi và giới hạn bền c a một s  vật liệu 

 

Vật liệu Giới hạ       ồi 

(MPa) 

Giới hạn bền 

(MPa) 

Mậ   ộ (g/cm
3
) 

Thép không g  520 860 7,9 

Hợp kim Titan 830 900 4,51 

Xƣơng  tứ chi) 17 130 1,8 

G n đầu gối  60 0,8-2,7 

Ngà răng 17  2,1-3 

Men răng 67   

Polypropylene 12-43 19,7-80 0,89-0,93 

 

Vật đàn hồi c ng c  thể biến d ng trƣợt (hay biến d ng lệch , khi đ  hình d ng của 

vật thay đổi mà thể tích của nó v n gi  nguy n  M  đun trƣợt G cho ta biết khả năng của vật 

lệch đi dƣới tác dụng của lực, đƣợc xác định bởi t  số gi a ứng su t trƣợt và độ biến d ng 

trƣợt  Xƣơng thƣờng c  m  đun trƣợt G  nhỏ hơn m  đun đàn hồi E  Do đ  các trƣờng hợp 

g y xƣơng thƣờng xảy ra khi xƣơng bị uốn cong ho c xo n v n do chịu một ứng su t trƣợt 

lớn  Trong khi đ  thì g n thƣờng đứt gãy do ứng su t căng  

Tính ch t cơ học của các vật liệu s  dụng trong việc chế t o các cơ quan thay thế 

trong cơ thể nhƣ các chi, m ch máu, van tim,  đ c biệt quan trọng vì chúng xác định mức 

độ an toàn và thời gian s  dụng. 

Độ cứng của xƣơng gi  cho xƣơng kh ng bị biến d ng, giá trị đ  phụ thuộc vào t ng 

lo i xƣơng  Ví dụ: so với xƣơng đùi, xƣơng mác c  m  đun Young lớn hơn18%, còn xƣơng 

chày lớn hơn khoảng 7%. Sự khác nhau này liên quan ch t chẽ với c u trúc mô học của 

xƣơng  Các vật liệu sinh học thƣờng có tính dị hƣớng ngh a là ứng su t khác nhau theo các 

hƣớng khác nhau  Xƣơng c ng c  tính đàn hồi dị hƣớng, đi u này không giống nhƣ thép, 

nhôm và các ch t dẻo, nhƣng l i tƣơng tự nhƣ g . Ví dụ: xƣơng đùi ngƣời c  m  đun Young 

theo phƣơng dọc là 135 MPa, nhƣng phƣơng vu ng ch  có 53 MPa. Các tổn thƣơng nghi m 

trọng ở g n thƣờng kéo theo sự giãn m n tính. Biến d ng đứt gãy xảy ra khi độ biến d ng của 

gân ch  khoảng 10% chi u dài lúc ngh . 

Các mô m m nhƣ da, g n, d y chằng và sụn là tổ hợp của các protein và ch t dịch 

lỏng . Chức năng của gân là nối cơ với xƣơng và là nơi chịu tác dụng của tải đ t vào hệ. Gân 

cần đủ khỏe để hổ trợ chuyển động của cơ thể trong khi đ  l i phải c  đủ độ đàn hồi để bảo 

vệ các mô khỏi tổn thƣơng  D y chằng nối xƣơng này với xƣơng khác do đ  cứng hơn g n 

nhƣng c ng c  giới h n b n gần với gân. Sụn trƣớc hết phải chịu tải khi bị nén và có tác dụng 
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nhƣ cái đệm trong khớp để phân bố tải gi a các xƣơng  Tuổi tác làm các vật liệu sinh học trở 

n n giòn hơn và độ b n c ng giảm đi  M  đun Young c  ý ngh a quan trọng đối với t t cả  

các lo i bộ phận đƣa vào cơ thể ngƣời nhƣ stent, ống, d y, van tim, tim nh n tao,  c ng nhƣ 

vật liệu răng và ch n tay giả. 

Ngƣời ta thƣờng t o ra vật liệu composite để khai thác nh ng tính ch t mong muốn ở 

t ng thành phần t o nên composite. Ví dụ: khai thác độ cứng và độ b n của các c u trƣc sợi 

trong n n m m hơn  C u trúc sợi thƣờng c  độ b n và độ cứng lớn hơn nhƣng giòn hơn và d  

tác động, các vết r n thƣờng lan r t nhanh trong nh ng c u trúc nhƣ vậy. Khi nh ng c u trúc 

này đƣợc hình thành trên n n đàn hồi (elastic), vật liệu tổ hợp kh ng c  độ b n nhƣ các sợi 

riêng biệt  nhƣng l i không nh y với tác động b n ngoài  Cơ thể sống s  dụng đúng nh ng 

nguyên t c này trong việc xây dựng c u trúc xƣơng và m   

Đa số các vật liệu composite có tính dị hƣớng. Ví dụ: vật liệu gồm các sợi thủy tinh 

định hƣớng theo một phƣơng nào đ  trong n n  epoxy sẽ r t b n theo phƣơng của sợi nhƣng 

theo phƣơng vu ng g c thì tính ch t của nó sẽ hầu nhƣ  do vật liệu n n quyết định. Với vật 

liệu nhƣ vậy, độ b n và độ cứng của nó sẽ phụ thuộc định hƣớng của tải so với định hƣớng 

của sợi c u trúc  Đi u này c ng đúng với xƣơng và m   V  nguyên t c có thể xu hƣớng định 

hƣớng các sợi của một c u trúc trùng với phƣơng tác dụng của tải lên c u trúc này. Ví dụ các 

xƣơng dài sẽ có các sợi định hƣớng dọc theo trục  Cơ chế này c ng chi phối quá trình tổ chức 

l i (tu bổ  xƣơng khi các sợi collagen có thể định hƣớng l i  nếu tải thay đổi theo phƣơng tác 

dụng. 

+ Xƣơng là vật liệu composite bao gồm thành phần v  cơ và h u cơ  Các thành phần 

h u cơ chiếm 1/3 khối lƣợng xƣơng bao gồm các tế bào: nguy n bào xƣơng, tế bào giống 

xƣơng  osteoid  và  osteocytes   Thành phần v  cơ là các muối khoáng, trƣớc hết là phosphat 

canxi. 

+ Osteoid chứa collagen protein d ng sợi có trong t t cả các mô liên kết. Nó có mô 

đun đàn hồi th p (E khoảng 1,2 GPa  thƣờng làm n n cho các ch t khoáng có nhiệm vụ t o ra 

các vật liệu cứng hơn và dẻo dai hơn  Collagen đảm bảo phần lớn độ b n cho xƣơng  Xƣơng 

nghèo protein thƣờng cứng, giòn và yếu khi bị kéo căng  

+ Các muối khoáng làm cho xƣơng c  độ cứng và độ b n nén  Độ cứng cúa các tinh 

thể muối khoảng 165 GPa gần bằng thép  Xƣơng nghèo ch t khoáng thƣờng m m và d  uốn, 

d  kéo. 

Biết đƣợc năng lƣợng cực đ i mà một bộ phận cơ thể có thể chịu đƣợc dƣới tác dụng 

của lực (chính là thế năng dự tr  dƣới tác dụng của lực) chúng ta có thể đánh giá khả năng 

gây tổn thƣơng cho bộ phận đ  trong nh ng tình huống xác định. Ví dụ: Năng lƣợng đủ làm 

gãy một xƣơng c  thiết diện A và chi u dài l, có giới h n b n    của một ngƣời khi nhảy t  

độ cao nào đ , ho c một ngƣời đang ch y bị ngã và chống tay xuống n n. 

Tính m m dẽo của tổ chức đ ng vai trò quan trọng trong cơ thể ngƣời bởi vì t t cả các 

mô ở mức độ khác nhau luôn luôn bị biến d ng đàn hồi do bị ép, kéo, gập ho c xo n v n. 

Nhờ sự đàn hồi của sụn sƣờn mà lồng ngực trở v  đƣợc vị trí ban đầu sau khi thở ra  Tính đàn 

hồi của các đ a đệm gi a các đốt sống mà cơ thể gi  đƣợc tƣ thế thẳng đứng  Tính đàn hồi 

của các tổ chức liên kết cùng với trọng lực của cơ thể và trƣơng lực của một số cơ mà cơ thể 

gi  đƣợc thế thăng bằng  Tính đàn hồi của m ch máu góp phần t o ra dòng chay liên tục 

trong đ   

Ngoài ra c u trúc của một số xƣơng t o ra nh ng hình d ng đ c biệt để có sự đàn hồi 

tốt nh t (ví dụ: đầu và cổ xƣơng đùi   Tính đàn hồi của các xƣơng đ  nhờ tổ chức liên kết, 

còn độ v ng ch c của xƣơng là nhờ các muối v  cơ, nh t là phospho và canxi  Trong cơ thể, 
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xƣơng chịu đựng sức n ng nhi u còn do c u t o d ng ống, là d ng mà với số lƣợng vật ch t 

nh t định t o đƣợc sức chống đỡ tốt nh t so với c u t o đ c. 

Dƣới đ y là bẳng  v  giá trị m  đun đàn hồi E và giới h n v  độ dẽo dai Q của các mô 

trong cơ thể. 

Bảng 1.10. Giá trị  ô          ồi và giới hạ   ộ dẽo c a một s   ô        ơ   ể 

Mô Giá trị Q (kg/mm2) Mô    E (k /  2) 

Xƣơng ngƣời trẻ 9,2 12,4 2200 2700 

Xƣơng ngƣời già 6,4 7,7 1800 2200 

Cơ b p 0,038 0,95 

Động m ch 0,14 0,05 

T nh m ch 0,18 0,85 

Thần kinh 1,35 10 30 

Ghi chú 1kg/mm
2  

= 9,81.106N/m
2 

Cơ thể ngƣời có gần 3   cơ b p, chúng có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng và tƣ thế của 

cơ thể  qua khung xƣơng  và vận động  Khi cơ co, hai đầu cơ tiến l i gần nhau có thể làm 

ng n l i đến 50 60% lúc này sẽ sản sinh lực  c ng cơ học dƣơng tính  lớn nh t để th ng lực 

t  ngoài tác động vào  Trong trƣờng hợp cơ l i gi n ra  nhƣ khi thả một vật n ng) l i sinh ra  

một c ng  m tính để tác động nhƣ một cái h m  Năng lƣợng s  dụng lúc này đƣợc giải phóng 

dƣới d ng nhiệt năng  Trong trƣờng hợp cơ ho t động cho đủ th ng tác động lực bên ngoài 

mà không cần co ng n l i thì sẽ ở vào tr ng thái kh ng trƣơng lực  Th ng thƣờng, một động 

tác nào đ  c ng bao gồm ho t động của nhi u cơ co và du i đồng thời để làm cho động tác 

đƣợc đ u đ n, nhịp nhàng. 

Ngƣời ta đ  tính đƣợc lực tao ra trên m t c t của cơ lúc co là 6kg/1 -4m2. Khi làm 

việc 8h sẽ ti u hao trung bình năng lƣợng là 14,7W. Công su t đ  c  khi tăng l n đến 

20 40% nhờ luyện tập. Công su t đ  kh ng khác nhau gi a nam và n , phụ thuộc vào tuổi 

tác 

                                  

 

Hình 1.15. Các dạ       ơ 

(a) Co ngắ   ơ:    yể   ộ  ; ( ) Cơ          k ô    ú    ắn lại 

3. Sự cân bằng (thăng bằng) của cơ thể ngƣời 
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        Hình 1.16. Đ ều chỉnh trọng            Hình 1.17.     i nghiêng ra 

              ể giữ cân bằ    ơ   ể            xa tâm khi chuyể   ộng cong 

Cơ thể ngƣời luôn phải thực hiện sự cân bằng trong m i trƣờng có trọng lực (sức n ng 

của cơ thể   Điểm đ t của trọng lực cơ thể ở tƣ thế đứng đƣợc xác định là: t i một điểm cách 

lồi cầu xƣơng chậu khoảng 4 5cm  Điểm tứ của ½ cơ thể  đầu, thân và hai chi trên) l i rơi 

vào bờ trƣớc của đốt sống 11 Vectơ của hệ đ  kh ng vƣợt quá đƣờng nối hai xƣơng chậu mà 

l i rơi vào sau đ  độ vài milimét  Đi u đ  làm cho phần trên của ngƣời thƣờng có xu hƣớng 

đổ ra phía sau và do đ  và do đ  cơ thể phải duy trì một trƣơng lực ở xƣơng chậu háng để có 

sự cân bằng của cơ thể ở tƣ thế đứng  Đầu ngƣời c  điểm tựa trọng lực ở phía trƣớc cột sống 

một chút  Để gi  cho đầu cân bằng, các cơ ở sau gáy phải căng lên. Vì vậy, khi ngủ ở tƣ thế 

ngồi đầu thƣờng đổ xuống phía trƣớc (ngủ gật). 

Khảo sát sự cân bằng của cơ thể ở tƣ thế đứng, phải xem xét trên bình diện của hai 

bàn chân và cả bình diện gi a hai bàn chân. Ta biết, tƣ thế cân bằng của cơ thể sẽ r t ch c 

ch n nếu bình diện đ  dang rộng. Vì vậy, con ngƣời đứng hai chân dang rộng ra sẽ đứng 

v ng hơn khi chụm hai chân l i, nh t là khi co một chân (ch  đứng bằng một chân). Sở d  nhƣ 

vậy vì lúc đ  trọng lƣợng của cơ thể kh ng rơi vào vùng c  diện tích nh t định mà trên một 

đƣờng thẳng không có diện tích. Vì vậy sẽ t o ra các mômen quay và d  làm đảo lộn cơ thể. 

Để gi  đƣợc cân bằng, các cơ phải ho t động để t o ra nh ng m men ngƣợc l i làm triệt tiêu 

nh ng mômen trọng lực trên. Khi bị một ngo i lực tác động vào (gió, lực quay, x  đ y   cơ 

thể ngƣời sẽ ở vào một tƣ thế sao cho tổng hợp của t t cả các lực thành phần v n rơi vào ch n 

đế của cơ thể (gi a hai chân), nếu không sẽ bị ngã. Vì vậy, con ngƣời thƣờng cúi xuống khi 

bị gi  đ y trƣớc m t hay mang vật n ng sau lƣng, nghiêng ra xa tâm khi chuyển động cong. 

Sự di động của con ngƣời : c  hai động tác trong di động của con ngƣời là đi bộ và 

ch y  Đi bộ là di chuyển mà có lúc cả hai ch n đ u ch m đ t. còn ch y thì không có lúc nào 

nhƣ vậy cả, hai chân thay phiên nhau thực hiện các bƣớc nhảy liên tiếp và ta quan sát đƣợc có 

lúc cả hai ch n đ u không ch m đ t  Để thực hiện động tác đ , cơ thể đ  thực hiện nhi u 

động tác phức t p của nhi u phần, nhi u b p cơ khác nhau của cơ thể.  

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Vì sao có lúc bị m t sự cân bằng cơ thể? Tác dụng của tính m m dẻo  đàn hồi) của các mô 

đổi với ho t động của con ngƣời để gi  cân bằng của cơ thể? 

2. Tác dụng của co cơ? C ng do co cơ t o ra?. 
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BÀI 6  

VẬN ĐỘNG LIỆU PHÁP 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Nêu các yếu tố tham gia vận động của cơ thể, các lo i tổn thƣơng g y n n h n chế 

vận động và vai trò tác dụng của vận động liệu pháp trong y học 

 

1. Các yếu tố tham gia quá trình vận động 

1.1.Thần kinh vậ   ộng 

Trung khu vận động tr n vỏ n o: nằm ở trƣớc r nh Rolando, đi u khiển vận động chủ 

động, các neuron thần kinh t  vùng này cho các sợi trục đi xuống t o thành các b  tháp  

Các trung khu vận động dƣới vỏ: gồm các nh n xám nằm ở vùng dƣới vỏ nhƣ cuống 

n o, hành n o, th n n o đi u khiển vận động kh ng tự chủ, đi u hòa trƣơng lực cơ, chi phối 

phản x  thăng bằng, phản x  tƣ thế và bản thể  Các neuron t  đ y cho các sợi trực đi xuống 

t o thành các b  ngo i tháp  

Tủy sống: các neuron vận động tủy sống nằm ở s ng trƣớc, nhận th ng tin truy n đến 

các sợi d n truy n vận động t  n o, hay các tế bào cảm giác ở h ch gai chuyển đến, rồi cho 

các sợi trục đi ra t o n n r  vận động  r  trƣớc  của d y thần kinh tủy sống  

Thần kinh ngo i vi: b t nguồn t  các d y thần kinh tủy sống, đa số các d y thần kinh 

ngo i vi đ u là d y h n hợp  cảm giác và vận động   Phần vận động c  chức năng d n truy n  

xung động ch  huy t  trung ƣơng đến g y co cơ   

1.2.  ệ  ơ 

- Cơ là cơ quan ho t động đáp ứng đối với các tín hiệu t  trung ƣơng và ngo i vi bằng 

cách co l i và gi n ra để t o ra động tác thích ứng  

- Sự co cơ gồm hai lo i: 

+ Co cơ đẳng trƣơng: co cơ tăng lực nhƣng kh ng rút ng n  gồng cơ , còn gọi là co cơ 

t nh  

  Co cơ đẳng lực: lực cơ kh ng thay đổi nhƣng cơ rút ng n l i để t o ra sự chuyển 

động, còn gọi là co cơ động  

1.3. X ơ   

Xƣơng và cơ phối hợp nhau nhƣ một hệ lực - đòn b y t o n n vận động  Xƣơng là 

ch  bám của g n cơ gồm đầu nguy n ủy và đầu bám tận, vì vậy sự vận động bị giới h n bởi 

khung xƣơng  Trong một số trƣờng hợp, cơ xƣơng ph n bố thành t ng c p chủ vận và đối 

kháng, sự s p xếp này r t cần thiết vì cơ ch  c  lực kéo mà kh ng c  lực đ y  

1.4. K ớ  

Ho t động của khớp li n quan đến: 

- Diện khớp ở đầu xƣơng và khe khớp gi a hai đầu xƣơng, chứa dịch khớp làm trơn 

khớp. 

- Phƣơng tiện nối khớp gồm: 
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  Bao khớp: bao xung quanh khớp, m t trong c  bao ho t dịch bám vào  Bao ho t 

dịch là nơi xu t tiết và chứa dịch khớp  

  Các d y chằng: là tổ chức li n kết r t v ng ch c  

1.5. Y            : 

Yếu tố t m lý tuy kh ng tham gia trực tiếp trong vận động nhƣng c  ảnh hƣởng đến 

thái độ luyện tập và mức độ hợp tác của ngƣời bệnh với thầy thuốc trong quá trình đi u trị 

vận động, do đ  ảnh hƣởng r t nhi u đến hiệu quả đi u trị  

2. Các rối loạn vận động và các phƣơng pháp lƣợng giá. 

2.1. R     ạ   ậ   ộ         y          ầ  k    

 ) D   ổ     ơ     ầ  k           ơ   

Khi các neuron vận động ở vỏ n o ho c đƣờng d n truy n vận động trung ƣơng bị tổn 

thƣơng thì mệnh lệnh để đi u khiển ho t động của cơ kh ng đƣợc phát ra ho c bị nghẽn làm 

cho cơ bị liệt, trong khi đƣờng d n truy n ngo i vi và cơ v n bình thƣờng  Trong giai đo n 

đầu, cơ chƣa bị teo trƣơng lực cơ tăng, cơ ch  teo ở giai đo n muộn do kh ng đƣợc vận động 

trong thời gian dài 

 ) D   ổ     ơ     ầ  k       ạ     

Tổn thƣơng thần kinh ngo i vi c ng làm gián đo n xung động thần kinh đến cơ, 

nhƣng đồng thời c ng làm gián đo n xung động thần kinh cảm giác, do đ  làm liệt cơ và m t 

cảm giác vùng do thần kinh tổn thƣơng đ  chi phối  

2.2. R     ạ   ậ   ộ    ơ 

 )   ệ   ơ 

Liệt cơ là tình tr ng giảm ho c m t khả năng co rút của cơ  Cần ph n biệt hai lo i liệt 

m m và liệt cứng  Nếu bệnh nh n thuộc lo i liệt m m thì tay và ch n m m nh o  Ta thƣờng 

th y một tay teo m m ở phía th n và một ch n còn tác dụng của các cơ gập khớp xƣơng hong 

và đàu gối  Liệt cứng xảy ra trong nh ng cơ kháng trọng lực; đ  là nh m cơ gập l i cánh tay 

và nh m cơ du i ch n ra  Ví dụ: ở ch n liệt cứng ta th y sự du i ra của khớp xƣơng hong, 

đầu gối và cổ ch n và sự ng a ra của bàn ch n  Ở cánh tay thì vị trí điển hình là áp sát và 

quay vào trong t i khớp xƣơng vai, gập l i khủyu tay, cổ tay và ng n tay và sự quay s p của 

bàn tay  

Để đánh giá tình tr ng liệt cơ, ngƣời ta tiến hành  lƣợng giá bằng phƣơng pháp th  

sức cơ bàn tay  Đ  là phƣơng pháp xác định khách quan khả năng của ngƣời bệnh đi u khiển 

một cơ ho c một nh m cơ nh t định ho t động  

Có   ể      ứ   ơ  ằ     y        ứ   ơ       6  ộ         

Độ K ả       ậ   ộ        ơ 

Độ   Hoàn toàn kh ng còn c  động cơ 

Độ 1 Còn nhìn th y c  động ở ngọn chi, ho c sờ th y sự co cơ 

Độ 2 C  thể c  động đƣợc ở khớp nếu lo i bỏ trọng lực ở đo n chi 

Độ 3 C  thể c  động th ng đƣợc trọng lực của cả chi 

Độ 4 C  thể c  động th ng đƣợc lực cản nhẹ 

Độ 5 C  thể c  động th ng đƣợc lực cản m nh ho c c  động bình thƣờng 
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 ) T  y  ổ     ơ        ơ 

Trƣơng lực cơ là  tình tr ng chu n bị của một cơ khi bị kéo gi n 

  Tăng trƣơng lƣc: sẽ g y co th t cơ, d n đến tƣ thế b t thƣờng và kh ng làm  đƣợc 

các động tác ri ng  

  Giảm trƣơng lực: làm giảm khả năng vận động chủ động, m t phối hợp các cơ, m t 

sẳn sàng để phản ứng nhanh khi cần thiết, c  thể làm khớp bị kéo gi n quá mức  

 ) Te   ơ 

Là tình tr ng khối lƣợng cơ, cơ tƣơng, hàm lƣợng protein, glycogen, ATP đ u giảm, 

trong khi số lƣợng các sợi cơ trong cơ b p kh ng thay đổi  Teo cơ xảy ra do tình tr ng b t 

động l u dài, nằm l u, liệt thần kinh, trong một số bệnh lý nhƣ nhƣợc cơ, bệnh Beri – Beri 

 Khám độ teo cơ bằng phƣơng pháp đo chu vi vòng chi ch  cơ cao nh t, so sánh với b n 

lành ho c với ch  số sinh lý chung  

2.3. Bệ        ệ   ơ   k ớ       ả    ở   ạ   ộ        ệ  ơ –   ầ  k    

Cần chú ý rằng rối lo n vận động c  thể kh ng do rối lo n ban đầu t  ho t động cơ và 

thần kinh mà do các bệnh xƣơng khớp nhƣ vi m khớp, cứng khớp, g y xƣơng, bệnh của 

xƣơng  

3.Tác dụng của các k  thuật vận động liệu pháp 

Vận động liệu pháp bao gồm kỹ thuật chủ động và thụ động nhƣ xoa b p, b m huyệt, 

kéo n n  kéo n n khớp sai lệch, kéo n n cột sống , kéo li n tục  kéo sau g y xƣơng   Mục 

ti u của vận động liệu pháp là giúp bệnh nh n c  ho t động chức năng bình thƣờng, trở l i 

với c ng việc c  hay ngh  nghiệp mới để kiếm sống ho c c  khả năng tự làm l y nh ng động 

tác thƣờng ngày, c  khả năng di chuyển t  nơi này đến nơi khác và tự mình bƣớc đi  Kỹ thuật 

này c ng để giúp bệnh nh n thích nghi với nh ng di chứng còn l i, đ  phòng bệnh t t thứ 

phát, hòa nhập x  hội  Vận động liệu pháp c  vai trò quan trọng trong phục hồi chức năng 

cho bệnh nh n tai biến m ch mau n o  

Các kỹ thuật vận động liệu pháp g y n n các tác động sau: 

Đả th ng kinh m ch, tăng lƣu th ng máu làm tăng tuần hoàn t i ch  để cung c p các 

dƣỡng ch t và ch t cần thiết khác, tăng tính th m và thải ch t độc h i sản ph m của quá trình 

oxy h a giúp cơ thể đở mệt mỏi, cơ đƣợc phục hồi t  t   do cơ c  bản tính đàn hồi  

Khi cơ ho t động nhi u, l u hay quá sức, bệnh lý cơ xƣơng khớp g y đau mỏi, xoa 

b p và vận động liệu pháp kích thích thần kinh giúp cho cơ và sự ho t động của cơ dần trở v  

tr ng thái cơ năng và làm giảm đau  Xoa b p là vận động liệu pháp r t c  hiệu quả nh t là đối 

với bệnh đau vai, gáy, đau lƣng, liệt n a ngƣời do tai biến m ch máu n o  Kéo d n cột sống 

là phƣơng pháp dùng lực cơ học tác động theo chi u dọc của cột sống nhằm làm gi n nở 

khoảng cách các khoang gian đốt để đem l i hiệu quả đi u trị  Làm gi n cơ tích cực trong 

bệnh lý đau cột sống, sự kích thích r  thần kinh và đau làm cơ co cứng phản x , sự co cứng 

các tác động trở l i làm cho đau càng trầm trọng hơn  Kéo gi n cột sống trƣớc ti n t o ra lực 

sẽ tác động l n cơ g n gi n cơ thụ động, giảm co cứng cơ và c t đứt vòng xoáy bệnh lý đau  

Tuy nhi n khi kéo nếu giảm tăng lực quá nhanh c  thể g y kích thích làm tăng co cơ, do đ  

cần tăng giảm lực t  t  đ c biệt là trong bệnh lý đau c p  Kéo cột sống c ng làm giảm áp lực 

nội đ a đệm, vì n  làm cho các khoang đốt sống đƣợc gi n rộng và c  thể cao th m trung bình 

1,1mm, làm áp lực nội đ a đệm giảm xuống. 
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Đối với bệnh nh n b  bột, liệt, nằm l u, xoa b p giúp cơ kích thích ho t động, chống 

teo cơ, cứng và dính khớp vì cơ đƣợc nu i dƣỡng, phòng tránh vi m và vi m loet do chính 

trọng lƣợng cơ thể bản th n chèn ép  

Một số cơ b p do c  động đột ngột hay do tƣ thế b t thƣờng g y đau, h n chế vận 

động thì xoa b p và vận động liệu pháp giúp cơ dần ho t động theo tƣ thế cơ năng, giúp cơ 

thể chuyển tr ng thái t  bệnh lý dần v  tr ng thái bình thƣờng 

Vận động liệu pháp giải ph ng sự chèn ép l n các r  và d y thần kinh do làm tăng 

kích thƣớc l  d y thần kinh đi qua, giảm thể tích bị chèn ép   t  đ  làm giảm đau  

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Nêu các yếu tố tham gia quá trình vận động? Trình bày đ c điểm t ng yếu tố?  

2. Vai trò và tác dụng của các kỹ thuật trong vận động liệu pháp? Nêu một vài ví dụ. 
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CHƢƠNG 2 

CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC 

               Nhiệt động học hệ sinh vật và hƣớng nghiên cứu 

 

Nhiệt động học hệ sinh vật là l nh vực nghiên cứu hiệu ứng năng lƣợng, sự chuyển 

hoá gi a các d ng năng lƣợng, khả năng tiến triển, chi u hƣớng và giới h n tự di n biến của 

các quá trình xảy ra trong hệ thống sống.  

Cơ thể sống trong quá trình sinh trƣởng và phát triển đ u có s  dụng năng lƣợng vì 

vậy nhiệt động học hệ sinh vật là l nh vực cần đƣợc nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu của 

nhiệt động học hệ sinh vật là cơ thể sống, đ  là một hệ mở do luôn xảy ra sự trao đổi vật ch t 

và năng lƣợng với m i trƣờng xung quanh, có khả năng tự đi u ch nh, tự sinh sản... nên khác 

với hệ vật lí nhƣ ch t r n, ch t lỏng hay ch t khí... Hiện nay nhiệt động học hệ sinh vật có các 

hƣớng nghiên cứu chủ yếu sau:  

- Nghiên cứu sự chuyển biến năng lƣợng ở mức độ phân t , tế bào, m , cơ quan hay 

toàn bộ cơ thể khi ở tr ng thái sinh lý bình thƣờng và tr ng thái đang ho t động  Xác định 

hiệu su t s  dụng năng lƣợng của các quá trình sinh vật và năng lƣợng liên kết trong các liên 

kết của các cao phân t  sinh học.  

- Nghiên cứu tính ch t nhiệt động của các quá trình di n ra trong cơ thể sống nhƣ quá 

trình khuyếch tán, th m th u, vận chuyển tích cực...  

- Nghiên cứu cơ chế tác động của sự thay đổi các yếu tố m i trƣờng lên quá trình 

chuyển hoá năng lƣợng và sự trao đổi năng lƣợng gi a cơ thể sống với m i trƣờng. 
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BÀI 1 

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐẠI LƢỢNG CƠ BẢN VỀ NHIỆT HỌC 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- N u đƣợc một số khái niệm và đ i lƣợng cơ bản trong vật lý v  nhiệt học. 

 

Hệ: Hệ là một vật thể hay một nhóm vật thể đƣợc dùng làm đối tƣợng để nghiên cứu. 

Ví dụ khi chọn cá thể để nghiên cứu thì cá thể là một hệ còn khi chọn quần thể để nghiên cứu 

thì quần thể là một hệ.  

 Hệ nhiệt động (Hệ thống nhiệt động) 

Mọi tập hợp các vật đƣợc xác định hoàn toàn bởi một số các thông số v  m  độc lập với nhau, 

đƣợc gọi là hệ v  m  hay hệ nhiệt động (gọi t t là hệ). T t cả các vật ở bên ngoài hệ đƣợc gọi 

là m i trƣờng. 

Hệ cô lập: Là hệ không có sự trao đổi vật ch t và năng lƣợng gi a hệ với m i trƣờng 

xung quanh. Trên thực tế kh  xác định đƣợc một hệ cô lập hoàn toàn nhƣng ở qui mô thí 

nghiệm các nhà khoa học có thể thiết kế đƣợc hệ cô lập nhƣ bom nhiệt lƣợng dùng để nghiên 

cứu hiệu ứng nhiệt của các phản ứng oxy hóa.  

Hệ kín: Là hệ kh ng trao đổi vật ch t với m i trƣờng xung quanh nhƣng c  trao đổi 

năng lƣợng với m i trƣờng xung quanh.  

Hệ mở: Là hệ c  trao đổi cả vật ch t và năng lƣợng với m i trƣờng xung quanh. Ví 

dụ: cơ thể sống là một hệ mở.  

Tuy nhiên, hệ sinh vật khác với hệ mở khác ở ba điểm. 

Cơ thể sinh vật là d ng tồn t i đ c biệt của protit và các ch t khác t o thành cơ thể. 

- Cơ thể có khả năng tự tái t o 

- Cơ thể có khả năng tự phát triển 

Tham số tr ng thái: Là các đ i lƣợng đ c trƣng cho tr ng thái của một hệ, ví dụ nhƣ 

nhiệt độ, áp su t, thể tích, nội năng, entropi     

Tr ng thái cân bằng: Là tr ng thái trong đ  các tham số tr ng thái đ t một giá trị nh t 

định và kh ng đổi theo thời gian.  

Quá trình cân bằng: Là quá trình trong đ  các tham số tr ng thái thay đổi với tốc độ 

chậm tới mức sao cho t i m i thời điểm có thể xem nhƣ tr ng thái của hệ là tr ng thái cân 

bằng.  

Quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích là quá trình di n ra trong đ  nhiệt độ, áp su t 

và thể tích lu n kh ng đổi trong suốt quá trình di n ra.  

Quá trình thuận nghịch: Là quá trình biến đổi mà khi trở v  tr ng thái ban đầu không 

kèm theo b t cứ một sự biến đổi nào của m i trƣờng xung quanh.  

Quá trình b t thuận nghịch: Là quá trình biến đổi mà khi trở v  tr ng thái ban đầu làm 

thay đổi m i trƣờng xung quanh.  

Hàm tr ng thái: Một đ i lƣợng đƣợc xem là một hàm tr ng thái, đ c trƣng cho tr ng 

thái của hệ, khi sự biến thiên giá trị của nó trong b t cứ quá trình nào c ng ch  phụ thuộc vào 
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giá trị đầu và giá trị cuối mà không phụ thuộc vào con đƣờng chuyển biến. Nội năng  U , 

năng lƣợng tự do (F), thế nhiệt động (Z hay G), entanpi (H), entropi (S) là nh ng hàm tr ng 

thái.  

Năng lƣợng: Năng lƣợng là đ i lƣợng có thể đo đƣợc, có thể biến đổi một cách định 

lƣợng luôn theo cùng một t  lệ thành nhiệt lƣợng  Năng lƣợng phản ánh khả năng sinh c ng 

của một hệ  Đơn vị dùng để đo năng lƣợng là Calo (Cal) hay Joule (J).  

Công và nhiệt: Đ  là hai hình thức truy n năng lƣợng t  hệ này sang hệ khác. Nếu 

nhƣ sự truy n năng lƣợng t  hệ này sang hệ khác g n li n với sự di chuyển vị trí của hệ thì sự 

truy n đ  đƣợc thực hiện dƣới d ng công. Ví dụ khi ch y 1   mét thì năng lƣợng tiêu tốn đ  

đƣợc dùng vào thực hiện c ng để di chuyển vị trí. Nếu sự truy n năng lƣợng t  hệ này sang 

hệ khác làm tăng tốc độ chuyển động của phân t  ở hệ nhận năng lƣợng thì sự truy n đ  đƣợc 

thực hiện dƣới d ng nhiệt.  

Công và nhiệt là hàm số của quá trình vì chúng đ u phụ thuộc vào cách chuyển biến.  

Nội năng: Nội năng của một vật thể bao gồm động năng của các phân t  chuyển động 

và thế năng tƣơng tác do sự hút và đ y l n nhau gi a các phân t  cùng với năng lƣợng của 

h t nhân nguyên t  và năng lƣợng của các điện t . 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Hãy nêu các khái niệm và đ i lƣợng cơ bản v  nhiệt học. Cho ví dụ cụ thể đối với t ng 

khái niệm và đ i lƣợng cơ bản đ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tài liệu giảng dạy Môn Vật lý và Lý sinh  45 

BÀI 2 

NGUYÊN LÝ THỨ NHẤT NHIỆT ĐỘNG HỌC VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày đƣợc cách xây dựng nguyên lý thứ nh t nhiệt động học và phát biểu đƣợc 

nguyên lý. 

- Trình bày đƣợc các hệ quả của nguyên lý thứ nh t nhiệt động học và ý ngh a trong y 

học. 

-  Ch  ra đƣợc quy luật không thuận nghịch của quá trình tự nhiên. 

 

 

1. Nguyên lý thứ nh t nhiệt động học 

Theo định luật bảo toàn và chuyển h a năng lƣợng ta c :  Năng lƣợng không tự nhiên 

sinh ra và c ng kh ng tự nhiên m t đi mà n  ch  biến đổi t  d ng này sang d ng khác   

Năng lƣợng của hệ bao gồm động năng, thế năng và nội năng của hệ. 

W = Wđ + Wt + U   (2.1) 

Trong đ : 

Động năng  Wđ) là phần năng lƣợng ứng với chuyển động c  hƣớng của cả hệ.  

Thế năng  Wt  ứng với phần năng lƣợng tƣơng tác của hệ trong trƣờng lực. 

Nội năng  U  là năng lƣợng bên trong của hệ bao gồm động năng và thế năng của các 

phân t , nguyên t , điện t  trong nguyên t  và cả phần năng lƣợng trong h t nhân của 

nguyên t . Nội năng là một hàm tr ng thái t i các tr ng thái khác nhau thì có nh ng giá trị 

khác nhau. 

* Phát biểu nguyên lý 1 

Độ biến thi n năng lƣợng toàn phần  W của hệ trong một quá trình biến đổi có giá trị 

bằng tổng công A và nhiệt lƣợng Q mà hệ nhận đƣợc trong quá trình biến đổi đ   

Biểu thức:  W = A + Q   (2.2) 

Theo định luật bảo toàn cơ năng của hệ Wd + Wt = const nên  W =  U do đ   

       U= A + Q. 

Phát biểu nguyên lý một cách khác ta c  độ biến thiên nội năng của hệ có giá trị bằng 

công và nhiệt mà hệ nhận đƣợc trong quá trình biến đổi đ   

Hệ quả: Nếu ký hiệu A, Q là công và nhiệt mà hệ nhận đƣợc, thì ký hiệu A’, Q’ là 

công và nhiệt mà hệ sinh ra  A’ = -A; Q’ = -Q d n đến  U = A + Q suy ra 

      Q = U   A’  

Vậy nhiệt truy n cho hệ trong một quá trình có giá trị bằng độ biến thiên nội năng của 

hệ và công do hệ sinh ra trong quá trình đ   

Trong hệ cô lập: A = Q =   →  U =   → U = const  Ta n i nội năng của hệ cô lập 

đƣợc bảo toàn. 
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Nếu Q =   → A = -  U  Ngh a là nếu không cung c p nhiệt cho hệ, mà hệ muốn sinh 

công thì nội năng của hệ phải giảm. 

2. Áp dụng nguyên lý thứ nhất cho hệ thống sống 

Ho t động sinh công của cơ thể khác với các máy nhiệt th ng thƣờng, n  đƣợc sinh ra 

do sự thay đổi của hệ thống sống nhờ các quá trình sinh h a trong cơ thể. Tính ch t sinh nhiệt 

là tính ch t tổng quát của hệ thống sống, n  đ c trƣng cho các tế bào đang c  chuyển h a cơ 

bản. Nh ng chức năng sinh lý b t kỳ c ng kéo theo sự sinh nhiệt. Nguồn gốc nhiệt lƣợng 

cung c p cho ngƣời là thức ăn  Thức ăn do cơ thể s  dụng th ng qua quá trình đồng h a để 

cải t o các tổ chức t o thành ch t dự tr  vật ch t, năng lƣợng trong cơ thể, phát sinh nhiệt để 

duy trì nhiệt độ của cơ thể chống l i sự m t nhiệt và m i trƣờng xung quanh và dùng để sinh 

công trong các ho t động sống. 

Nguyên lý 1 áp dụng trong hệ thống sống có thể viết dƣới d ng sau: 

 Q =  E +  A +  M    (2.3) 

Trong đ :  Q là nhiệt lƣợng sinh ra trong quá trình đồng hóa thức ăn 

 E là năng lƣợng m t do m i trƣờng xung quanh 

 A là c ng mà cơ thể thực hiện 

 M là năng lƣợng dự tr  

Đ y là phƣơng trình cơ bản của quá trình cân bằng nhiệt đối với cơ thể ngƣời. Ngƣời 

ta th y rằng năng lƣợng do thức ăn cung c p bằng năng lƣợng tỏa ra. 

Nhiệt lƣợng đƣợc sinh ra ở cơ thể đƣợc chia làm hai lo i: năng lƣợng sơ c p và nhiệt 

lƣợng thứ c p. 

Nhiệt lƣợng sơ c p xu t hiện do kết quả ph n tán năng lƣợng nhiệt trong quá trình 

trao đổi vật ch t bởi nh ng phản ứng hóa sinh (xảy ra không thuận nghịch). Nhiệt lƣợng này 

tỏa ra sau khi cơ thể h p thu thức ăn vào oxy  

Nhiệt lƣợng thứ c p xu t hiện trong quá trình oxy hóa thức ăn đƣợc dự tr  trong các 

liên kết giàu năng lƣợng (ATP). Khi các liên kết này đứt, chúng giải ph ng năng lƣợng để 

thực hiện một c ng nào đ  và cuối cùng biến thành nhiệt. 

Nhiệt lƣợng tỏa ra khi đứt các liên kết giàu năng lƣợng dự tr  trong cơ thể để đi u hòa 

các ho t động chủ động của cơ thể đƣợc quy ƣớc là nhiệt thứ c p. 

Đối với cơ thể sống bình thƣờng: lƣợng năng lƣợng dự tr  vào cơ thể khoảng 50%. 

Khi bệnh lý thì lƣợng năng lƣợng này giảm xuống. Phần năng lƣợng do cơ thể tỏa ra ở d ng 

nhiệt lƣợng sơ c p sẽ chiếm phần lớn. T  lệ trên phụ thuộc vào t  lệ cƣờng độ tỏa nhiệt và 

cƣờng độ sinh nhiệt  Đối với động vật máu nóng khi nhiệt độ m i trƣờng th p hơn th n nhiệt, 

thì nhiệt tỏa ra m i trƣờng, để cân bằng nhiệt của cơ thể thì phải sinh nhiệt. Nhiệt lƣợng này 

là nhiệt lƣợng lo i hai sản ra do co cơ ho c do tiêu dần năng lƣợng dự tr  của cơ thể (tiêu mỡ 

nhƣ động vật ngủ đ ng   

3. Phƣơng pháp nhiệt lƣợng kế gián tiếp và nguyên tắc hoạt động của cơ thể sống  

Phƣơng pháp đo nhiệt lƣợng của Lavoadie và Laplace dùng trong thí nghiệm chứng 

minh tính đúng đ n của định luật I nhiệt động học khi áp dụng vào hệ sinh vật, gọi là phƣơng 

pháp nhiệt lƣợng kế gián tiếp  Cơ sở của phƣơng pháp này là dựa vào lƣợng khí ôxy tiêu thụ 

ho c lƣợng khí CO
2 
do cơ thể thải ra ở động vật máu n ng  động vật c  vú và ngƣời), có liên 

quan ch t chẽ với nhiệt lƣợng chứa trong thức ăn   
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Ví dụ: Quá trình ôxy hóa glucose, phản ứng di n ra nhƣ sau:  

C
6
H

12
O

6 
+ 6O

2 
= 6CO

2 
+ 6H

2
O + 678 KCal  

(180gam) (134,4l) (134,4l)  

T  phản ứng trên cho th y cứ ôxy hoá hoàn toàn 1 phân t  gam glucose thì cần phải 

tiêu thụ 6 phân t  gam  xy đồng thời thải ra 6 phân t  gam khí CO
2 

và giải phóng ra 678 

KCal. Ở đi u kiện tiêu chu n, m i phân t  gam ch t khí đ u chứa 22,4 lít. Do vậy 6 phân t  

gam ôxy ho c CO
2 
đ u chứa: 6 x 22,4 lít = 134,4 lít.  

T  đ  suy ra, cơ thể cứ tiêu thụ 1 lít O
2 
để ôxy hoá hoàn toàn một phân t  gam 

glucose đồng thời thải ra 1 lít CO
2 

thì kèm theo giải phóng một nhiệt lƣợng là: 678 KCal: 

134,4 lít = 5,047 KCal/lít và gọi là đƣơng lƣợng nhiệt của ôxy. Dựa vào phƣơng pháp nhiệt 

lƣợng kế gián tiếp, có thể xác định đƣợc sự thải nhiệt của b t kì động vật máu nóng nào thông 

qua số lít ôxy tiêu thụ (ho c số lít CO
2 

thải ra). T  phản ứng ôxy hóa glucose ở trên và sau 

này áp dụng chung cho Gluxit khi ôxy hoá hoàn toàn sẽ giải phóng ra nhiệt lƣợng đƣợc tính 

theo công thức:  

Q(KCal) = số lít O
2 

( ho c số lít CO
2
) x 5,047   (2.4)  

Khi ôxy hóa Protein, nhiệt lƣợng giải ph ng ra đƣợc tính theo công thức:  

Q(KCal) = số lít O
2 

x 4,46      (2.5)  

Khi ôxy hoá Lipit, nhiệt lƣợng giải ph ng ra đƣợc tính theo công thức:  

Q(KCal) = số lít O
2 

x 4,74      (2.6)  

Mối quan hệ gi a thức ăn, số lít O
2 

tiêu thụ và số lít CO
2 

thải ra cùng đƣơng lƣợng nhiệt của 

 xy đƣợc thể hiện qua bảng 2.1.  

Bảng 2.1: Đ ơ      ng nhiệt c   ô y   i với các loại thứ    . 

Thứ     S  lít O
2 
cầ   ể ôxy 

hoá 1 gam thứ     

s  lít CO
2 
thải ra sau 

khi ôxy hoá 1g thức 

   

Đ ơ      ng nhiệt 

c a ôxy 

Gluxit 0,83 0,83 5,047 

Protein 0,97 0,77 4,46 

Lipit 2,03 1,42 4,74 

 

Đối với thức ăn h n hợp gồm cả Gluxit, Protein và Lipit khi bị ôxy hoá, nhiệt lƣợng giải 

ph ng ra đƣợc tính theo công thức:  

Q(KCal) = số lít O
2 

x 4,825     (2.7)  

Phƣơng pháp nhiệt lƣợng kế gián tiếp còn có thể xác định đƣợc nhiệt lƣợng giải 

phóng ra khi ôxy hoá thức ăn th ng qua:  

Thƣơng số hô h p là t  lệ khí CO
2 

trên khí O
2
.  

Thƣơng số hô h p c ng thay đổi tuỳ thuộc vào lo i thức ăn đƣợc ôxy hoá.  
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Đối với phản ứng ôxy hoá glucose  

C
6
H

12
O

6 
+ 6O

2 
= 6CO

2 
+ 6H

2
O 

                 
              
         

 

Thƣơng số hô h p của glucose đƣợc s  dụng cho cả Gluxit.  

 Đối với phản ứng  xy h a Lipit c  thƣơng số hô h p bằng  ,7, đối với Protein bằng 

0,8 còn với thức ăn h n hợp có giá trị nằm trong khoảng t   ,85 đến 0,9.  

Thƣơng số hô h p có liên quan với đƣơng lƣợng nhiệt của ôxy, thể hiện qua bảng 2.2.  

 

Bảng 2.2: T  ơ      hô hấp (TS hô hấ )      ơ      ng nhiệt c   ô y (Đ     a ôxy) 

 

TS hô h p  0,7  0,75  0,8  0,85  0,9  0,95  1  

ĐLN của ôxy  4,686  4,739  4,801 4,862 4,924 4,985 5,05  

 

Khi ôxy hoá thức ăn, bằng cách đo lƣợng khí O
2 

tiêu thụ và lƣợng khí CO
2 

thải ra 

 đơn vị là lít), tính đƣợc thƣơng số hô h p. Dựa vào bảng 2.2, l y giá trị đƣơng lƣợng nhiệt 

của  xy tƣơng ứng với thƣơng số hô h p nhân với số lít O
2 

tiêu thụ sẽ biết đƣợc nhiệt lƣợng 

giải phóng (còn gọi là lƣợng nhiệt trao đổi hay trị số trao đổi năng lƣợng).  

Ví dụ: Nếu thƣơng số hô h p là  ,85 thì c  đƣơng lƣợng nhiệt của ôxy là 4,862 và biết 

cơ thể tiêu thụ 20 lít O
2 

thì trị số trao đổi năng lƣợng sẽ là:  

4,862 x 20 lít O
2 

= 97,24 Kcal 

4.  Phân biệt nguyên tắc hoạt động của cơ thể sống với máy nhiệt  

Máy nhiệt là động cơ dùng nhi n liệu đốt nhƣ dầu Diedel, xăng để sinh c ng nhƣ máy 

nổ  t , xe máy, máy bơm nƣớc    Trong cơ học, hiệu su t s  dụng năng lƣợng của một cái 

máy nhiệt, đƣợc tính theo công thức: 

      
     

  
       (2.8)  

η: Hiệu su t của máy nhiệt (%)  

T
1
: Nhiệt độ Kelvin ở tr ng thái đầu (

o

K)  

T
2
: Nhiệt độ Kelvin ở tr ng thái cuối (

o

K) 

Công thức chuyển đổi gi a nhiệt độ Kelvin và nhiệt độ bách phân (
o

C):  

T(
o

K) = t(
o

C) + 273    (2.9)  

Giả s  hiệu su t s  dụng năng lƣợng của một máy nhiệt đ t trung bình là 33% = 33/1   ≈ 1/3  

Nếu ta c ng giả s  cơ thể sống ho t động giống nhƣ một máy nhiệt, tức là c ng c  

hiệu su t s  dụng năng lƣợng là 33% ?  
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Nhiệt độ ban đầu của cơ thể ngƣời là 37
o

C, theo công thức (2.9) tính ra:  

T
1 

= 37 + 273 = 310
o

K  

Thay η = 33% ≈ 1/3 và T
1 

= 310
o

K vào công thức (2.8) sẽ đƣợc:  

                         
 

 
 

      
  

  
 → 3  T

2 
- 310

o

K)=T
2 

 

2T
2 

= 930
o

K → T
2 

= 465
o

K  

Áp dụng công thức (2.9) ta có:  

465 = t
2
(
o

C    273 → t
2 
= 465 - 273 = 192

o

C  

Kết quả trên cho th y cơ thể sống ho t động không giống nhƣ một máy nhiệt  Đối với 

cơ thể sống, Protein bị biến tính ngay ở nhiệt độ t  40
o

C đến 60
o

C còn ở 192
o

C thì không có 

một sinh vật nhân chu n nào có thể sống đƣợc  Đi u đ  khẳng định cơ thể sống ho t động 

không giống nhƣ một máy nhiệt mà ho t động theo nguyên lý của các quá trình sinh học. 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Trình bày cách xây dựng nguyên lí thứ nh t nhiệt động học, nêu hệ quả và ứng dụng của 

nó trong y học. 

2. Trình bày hệ quả của nguyên lí thứ nh t nhiệt động học và ý ngh a trong y học. 

3. Nguyên lí thứ nh t nhiệt động học đƣợc áp dụng cho hệ thống sống nhƣ thế nào?. 
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BÀI 3  

NGUYÊN LÝ THỨ HAI NHIỆT ĐỘNG HỌC VÀ ỨNG DỤNG TRONG Y HỌC 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Xây dựng và phát biểu đƣợc nguyên lý thứ hai nhiệt động học và ứng dụng cho các 

hệ thống sống. 

- Trình bày đƣợc thế nào là năng lƣợng tự do.  

 

1. Nguyên lý thứ hai nhiệt động học và sự dịch chuyển Entropi trong hệ thống sống 

Nhƣợc điểm của nguyên lý 1 là không cho biết chi u di n biến của quá trình biến đổi 

t  nhiệt và công, ch  cho biết sự liên quan v  lƣợng gi a chúng khi chúng tham gia vào quá 

trình cho trƣớc. 

Nguy n lý 2 độc lập và kh c phục h n chế của nguy n lý 1, n  xác định chi u di n 

biến của quá trình v  m  và cho phép đánh giá khả năng sinh c ng của các hệ nhiệt động khác 

nhau. 

1.1. Khái niệm về Entropi 

Định luật II nhiệt động học có tính ch t thống k  n n độ chính xác phụ thuộc vào số 

phân t  có trong hệ. Tr ng thái ít trật tự (tức có entropi lớn) có xác su t cao hơn tr ng thái có 

trật tự cao (tức có entropi nhỏ). Gi a entropi và xác su t nhiệt động có mối quan hệ nhƣ thế 

nào?  

Năm 1896 Boltzmann là ngƣời đầu ti n tìm đƣợc mối liên quan gi a entropi và xác 

su t nhiệt động qua phƣơng trình:  

S = klnW    (2.10)  

S: Entropi của hệ k: Hằng số Boltzmann bằng 1,38.10
-16

ec/độ  

W: Xác su t nhiệt động  

Để hiểu rõ tính ch t thống kê của định luật II nhiệt động học, ta xét ví dụ: Trong 1 

bình có 6 phân t  đƣợc đánh số t  số 1 đến số 6  Ta ngăn bình thành 2 phần: phía bên phải 

không có phân t  nào cả. 

 

Thời điểm ban đầu: 
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S  phân t  ở phần S  cách phân ph i (W) 

(Xác suất nhiệ   ộng) 

Xác suất toán học p 

A B 

6 0 1 1/64 

5 1 6 6/64 

4 2 15 15/64 

3 3 20 20/64 

2 4 15 15/64 

1 5 6 6/64 

0 6 1 1/64 

 

Định nghĩa 1: Entropi S đƣợc định ngh a nhƣ sau: 

Đ i lƣợng S = klnW là entropi của hệ trong đ  k là hằng số Bonzman. 

Qua ví dụ minh họa trên ta th y chi u hƣớng di n biến của quá trình theo chi u tăng entropi  

Định nghĩa 2: Gọi T nhiệt độ của hệ, δQ là nhiệt lƣợng mà hệ trao đổi, S là entropi 

của hệ. Hệ tr ng thái của entropi (S) của hệ sao cho biến thiên của entropi t  tr ng thái (1) 

đến (2) có giá trị bằng tích phân ∫
  

 

 

 
         

                                      ∫
  

 

 

 
        

  

 
          (2.11) 

Nhận xét: 

- S là hàm tr ng thái ngh a là một hàm ch  phụ thuộc vào tr ng thái đầu và tr ng thái cuối mà 

không phụ thuộc vào quá trình thay đổi tr ng thái. 

- S là đ i lƣợng có tính cộng đƣợc ngh a là S = S1 + S2 +....bằng tổng các phần riêng biệt. 

-S = So+∫  
  

 
     

+ S đƣợc xác định sai kém nhau 1 hằng số 

+ So là giá trị của S t i gốc tính toán, quy ƣớc So = 0 khi T = 0K 

+ Đơn vị của S là J/K 

Ý ngh a của entropi (S) cho ta biết khái niệm v  mức độ h n lo n của 1 hệ nào đ   

Khi hệ nhận nhiệt chuyển động của các phân t , nguyên t  tăng tƣơng ứng với S tăng và 

ngƣợc l i khi hệ tỏa nhiệt S giảm. 

1.2.         ng t  do 

T  biểu thức:      
  

 
       suy ra: δQ = TdS 

Công mà hệ thực hiện có thể viết: δA = δQ - dU = TdS - dU 

δA = - [dU - TdS] = - [dU - dTS] = -d[U - TS] 

Đ t U - TS = F  F là năng lƣợng tự do của hệ  → δA = -   

U = F + TS     (2.12) 
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Năng lƣợng tự do không phải là một d ng đ c biệt của năng lƣợng, đ y là quy ƣớc gọi 

tên phần nội năng của hệ đƣợc dùng để thực hiện c ng nào đ , n i khác đi n  đ c trƣng cho 

khả năng sinh c ng của hệ  TS đƣợc gọi là năng lƣợng liên kết, không có khả năng sinh c ng  

1.3. Nguyên lý 2 nhiệ   ộng học 

Nguyên lý 2 có một số cách phát biểu nhƣ sau: 

- Tính trật tự của hệ cô lập ch  có thể gi  nguyên ho c giảm dần  

- Không thể tồn t i trong tự nhiên một chu trình mà kết quả duy nh t là biến nhiệt thành công, 

kh ng để l i d u vết gì ở m i trƣờng xung quanh. 

- Không thể chế t o đƣợc động cơ v nh c u lo i 2 tức là động cơ chuyển động tuần hoàn, cho 

ta công bằng cách nhận nhiệt lƣợng và làm l nh t  cùng một nguồn  TomXơn). 

- Trong hệ cô lập ch  nh ng quá trình nào kéo theo việc tăng entropi mới có thể tự di n biến, 

giới h n của sự tự di n biến của chúng là tr ng thái có trị số cực đ i của entropi (Nguyên lý 

tăng S   

2. Áp dụng nguyên lý 2 cho hệ thống sống 

2.1. Trạng thái dừng c a hệ th ng s ng 

- Ta có thể áp dụng nguyên lý 2 vào hệ thống sống vì hệ thống sống là hệ mở đ c biệt, luôn 

xảy ra trao đổi vật ch t và năng lƣợng với m i trƣờng bên ngoài. 

- Trong hệ cô lập: tr ng thái cân bằng đƣợc thiết lập sau khi phản ứng hay quá trình biến đổi 

kết thúc, hệ kh ng thay đổi theo thời gian. 

- Đối với hệ thống sống ta dùng khái niệm tr ng thái d ng là tr ng thái các tính ch t của hệ 

kh ng thay đổi, các thông số h a lý, các đ i lƣợng động học đƣợc bảo toàn (ví dụ nhƣ độ pH, 

t
0
     đƣợc bảo toàn. 

2.2. S  bi    ổi entropi trong hệ th ng s ng 

T i tr ng thái d ng S của hệ có giá trị kh ng đổi, khi chuyển t  tr ng thái d ng này 

đến tr ng thái d ng khác, S thay đổi một lƣợng:  S = S2 - S1. 

Đối với hệ mở trao đổi vật ch t, năng lƣợng với m i trƣờng ngoài. Chia S thành hai 

phần: 

dS = dSi + dSe    (2.13) 

dSi là phần thay đổi S do tƣơng tác b n trong hệ (dSi lu n dƣơng   

dSe là phần thay đổi S do tƣơng tác b n ngoài  dSe có thể có giá trị dƣơng, âm ho c bằng 0). 

- Khi dSe = 0, dS = dSi phần thay đổi S trong toàn hệ thống đƣợc xác định bằng sự 

tăng S b n trong hệ. 

- Khi dSe >  , dS >   thì S lu n lu n tăng  

- Khi dSe <   c  3 trƣờng hợp: 

+ | dSe | < | dSi | → dS = dSi + dSe > 0 

+| dSe | > | dSi | → dS < 0 ⇒ S giảm, tính trật tự tăng  

+ |dSe| = |dSi| → ds =   đ y là trƣờng hợp ứng với tr ng thái d ng là tr ng thái có S = 

const. 

T  công thức dS = dSi + dSe, chia cả 2 vế cho dt, ta có: 
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    (2.14) 

Phƣơng trình tr n đƣợc gọi là phƣơng trình Prig gin  

Ở tr ng thái d ng    
  

  
            (2.15) 

suy ra 
   

  
  

   

  
                   (2.16) 

Biểu thức này cho th y: ở tr ng thái d ng, tốc độ tăng entropi trong cơ thể bằng tốc 

độ trao đổi entropi với m i trƣờng xung quanh và khác 0. 

Tóm l i: Để duy trì sự sống cần phải trao đổi vật ch t và năng lƣợng với môi trƣờng 

ngoài. N i khác đi m i trƣờng ngoài là đi u kiện tồn t i của hệ thống sống. 

2.3. Q     ì    ì                 ng t            ơ   ể s ng  

Năng lƣợng tự do đƣợc hình thành trong cơ thể sống là do quá trình phân hủy các ch t 

dinh dƣỡng. Theo Crebs và Gonberg quá trình hình thành năng lƣợng tự do chia làm 3 giai 

đo n chính sau đ y:  

- Phân hủy các cao phân t  sinh học tới monome  đơn ph n t  , nhƣ t  Protein tới axit 

amin, t  Gluxit tới glucose, t  Lipit tới glixerin và axit béo  Năng lƣợng tự do đƣợc giải 

phóng ra ở giai đo n này ch  chiếm t   ,1% đến  ,5% năng lƣợng dự tr  có trong cao phân 

t .  

- Sự chuyển hóa của các monome kể trên tới axit Piruvic và axetyl coenzim A (là axit 

Axetic đ  ho t hóa) và một số hợp ch t nằm trong chu trình Crebs đ  giải ph ng ra năng 

lƣợng tự do đ t t  15% đến 3 % năng lƣợng dự tr  có trong monome.  

- Quá trình oxy hóa axetyl coenzim A tới khí CO
2 

và H
2
O trong chu trình Crebs, năng 

lƣợng tự do đƣợc giải ph ng ra đ t t  7 % đến 8 % năng lƣợng dự tr  có trong axetyl 

coenzim A  Hay quá trình oxy h a axit palmatic, năng lƣợng tự do đƣợc giải phóng ra chiếm 

60%.  

2.4. S  dụ           ng t  do c    ơ   ể s ng  

- Cơ thể sống s  dụng năng lƣợng tự do để cung c p nhiệt cho cơ thể (ổn định nhiệt 

độ cơ thể vào mùa hè c ng nhƣ mùa đ ng    

- Cơ thể sống s  dụng năng lƣợng tự do để thực hiện c ng cơ học  co cơ , c ng th m 

th u (h p thụ hay bài tiết nƣớc và các sản ph m ch t dinh dƣỡng), công hô h p, c ng điện 

 duy trì điện thế t nh hay phát xung điện thế ho t động)...  

- Quan trọng hơn cả là cơ thể sống có khả năng tích l y năng lƣợng tự do ở d ng các 

hợp ch t cao năng  ATP   Hợp ch t cao năng ATP chính là nguồn năng lƣợng v n năng của 

mọi cơ thể sống n n đƣợc ví là "ti n tệ năng lƣợng".  

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. N u các định ngh a v  Entropi, năng lƣợng tự do. Phát biểu nguyên lí thứ hai nhiệt động 

học. 

2. Giải thích việc áp dụng nguyên lí thứ hai nhiệt động cho hệ thống sống. 



Tài liệu giảng dạy Môn Vật lý và Lý sinh  54 

CHƢƠNG 3 

 SÓNG VÀ ÂM 

BÀI 1  

SÓNG ÂM 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- N u đƣợc định ngh a v  sóng âm. Phân lo i đƣợc sóng âm theo tần số. 

 

1. Định nghĩa 

Sóng âm là nh ng dao động truy n trong các m i trƣờng vật ch t đàn hồi (r n, lỏng, 

khí). Sóng âm không truy n trong chân không. 

Phân lo i 

Tiêu chu n để phân lo i sóng âm là tần số. 

Với tần số   →16 Hz: Vùng h   m; s ng đàn hồi g y ra do động đ t, bão truy n trong 

nƣớc biển   

Với tần số 16 Hz →2  KHz: Tai ngƣời bình thƣờng nghe đƣợc. 

Với tần số 2 KHz → 1 9 Hz: si u  m, tai ngƣời kh ng nghe đƣợc (một số loài vật 

nhƣ dơi, ch  c  thể nghe đƣợc ). 

Với tần số 1 9 Hz → 1 13 Hz: si u si u  m  1 13Hz là giới h n tr n vì bƣớc sóng ở 

tần số này vào khoảng chi u dài khoảng cách gi a các phân t  ch t r n. 

2. Hiệu ứng Doppler và ứng dụng 

2.1. Hiệu ứng Doppler là gì? 

Khi nguồn phát và nguồn thu s ng  m đứng y n tƣơng đối với nhau thì khi nguồn 

phát phát ra tần số ν , nguồn thu nhận đƣợc s ng  m c ng với tần số ν Nh ng khi nguồn phát 

thu chuyển động tƣơng đối với nhau thì tần số phát thu sẽ khác nhau. Ta th y r  đi u đ   

Khi đứng yên (nguồn thu) ta nghe th y tiếng ô tô l i gần với tần số cao dần lên và khi 

  t  đi xa thì tần số l i th p dần đi  nghe nhƣ trầm xuống). 

Vậy hiệu ứng Doppler là hiệu ứng lệch tần số gi a nguồn phát và nguồn thu thu đƣợc 

khi chúng chuyển động tƣơng đối với nhau.  

2.2. Giải thích 

Giả s  nguồn O phát ra sóng với tần số f. Sóng lan truy n với vận tốc v trong không 

gian tới máy thu M. Nếu cả nguồn phát l n máy thu đ u đứng yên, máy thu sẽ thu đƣợc sóng 

có tần số f = f’  Còn nếu nguồn ho c máy thu ho c cả hai chuyển động, nói chung máy thu sẽ 

thu đƣợc sóng có tần số f   f’   

Giả s  nguồn O chuyển động với vận tốc  ⃗  và t o với vận tốc lan truy n sóng tới 

máy thu  ⃗ một góc   , máy thu M chuyển động với vận tốc  ⃗  t o với  ⃗ một góc    , ta có: 
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 Hình 3.1. Hiệu ứng Doppler 

  

Tóm l i: 

- Nguồn  m và máy thu đi ra xa nhau: f’ < f 

- Nguồn âm và máy thu l i gần nhau: f’ > f 

2.3. Ứng dụng 

Hiệu ứng Doppler dùng để xác định tốc độ chuyển động của các vật khi xác định 

đƣợc độ dịch chuyển tần số  f . Nguồn phát đứng yên, phát ra tần số f0, g p đối tƣợng 

chuyển động phản x  l i với tần số f. Lúc sóng âm quay v  nguồn phát l i đ ng vai trò máy 

thu. Trong máy siêu  m Doppler ngƣời ta dùng đầu dò (phát - thu). 

Trong thực tế ngƣời ta dùng để đo tốc độ tàu hoả,   t  đang ch y.  

Trong Y học đo sự co bóp của cơ tim, đo tốc độ di chuyển của hồng cầu, lƣu lƣợng 

máu, chu n đoán các bệnh v  tuần hoàn máu. 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Sóng âm là gì? Phân lo i sóng âm theo tần số. Hiệu ứng doppler là gì? Ứng dụng của hiệu 

ứng doppler trong y học. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
M 

   
   

 ⃗  
 ⃗  
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BÀI 2  

ÂM VÀ SIÊU ÂM 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày đƣợc sự liên quan gi a các thông số vật lý của s ng  m và các đ c trƣng 

của cảm giác âm ở cơ quan thính giác ngƣời. 

- Trình bày đƣợc bản ch t vật lý của âm, siêu âm  

 

1. Bản chất vật lí của âm và siêu âm 

Âm là do dao động của các phần t  trong m i trƣờng đàn hồi, truy n đi theo lo i sóng 

dọc, có tần số t  16 đến 20.000Hz. 

Nếu phần t  của m i trƣờng đàn hồi dao động có tần số dƣới 16Hz, ta có h  âm, tần 

số trên 20.000Hz ta có siêu âm. 

 Sóng âm là sóng dọc trong m i trƣờng đàn hồi n n n  c  các đ c trƣng nhƣ các s ng 

cơ học khác: bƣớc s ng λ, tần số f, chu kì T, tốc độ lan truy n v. 

     
T

fv


  .  

 Sóng âm có thể lan truy n qua t t cả các m i trƣờng vật ch t ở thể khí, lỏng, r n mà 

không thể lan truy n trong chân không vì chân không không có nh ng phần t  cụ thể để thực 

hiện dao động cơ học. Tốc độ truy n sóng âm phụ thuộc vào mật độ m i trƣờng và tính ch t 

đàn hồi của m i trƣờng. 

     


1
v  

 Trong đ :  ρ: mật độ của m i trƣờng. 

   α: hệ số đàn hồi của m i trƣờng. 

 Tốc độ truy n âm phụ thuộc vào nhiệt độ của m i trƣờng vì khi thay đổi nhiệt độ thì 

tính đàn hồi  c ng nhƣ mật độ m i trƣờng c ng thay đổi. Chẳng h n với không khí, ở 0
0
C thì 

v = 331,5m/s, khi tăng nhiệt độ thì tốc độ tăng khoảng 0,5m/s, ở 18
0
C thì v = 342m/s. 

 Tốc độ truy n  m trong các m i trƣờng khác nhau thì khác nhau, ít phụ thuộc vào tần 

số dao động. 

Bảng 3.1 T    ộ truyền âm c a một s  chất ở 0
0
C. 

Mô      ng T    ộ âm (m/s) Mô      ng T    ộ âm(m/s) 

Không khí 331,5 Thủy tinh 5600 

Nƣớc 1450 G  thông 4800 

Đồng 3800 Lie 430 – 530 

S t 4900 Cao su 50 

  Cơ thể ngƣời 1500 
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 Khi sóng âm truy n t  m i trƣờng này tới m i trƣờng khác (phân biệt hai m i trƣờng 

chủ yếu dựa vào âm trở) thì ở m t phân giới hai m i trƣờng sẽ xảy ra hiện tƣợng khúc x , 

phản x ...giống nhƣ ánh sáng  

 Do bƣớc sóng của âm dài nên hiện tƣợng nhi u x  thƣờng hay g p. Nhờ hiện tƣợng 

nhi u x  này âm có thể vòng qua vật cản nó một cách d  dàng  Ta c ng biết sự phản x  âm: 

sau một khoảng thời gian l i nghe th y âm v a phát ra dội trở l i (tiếng dội). Hiện tƣợng 

tiếng dội có thể làm cho khó nghe âm nguyên phát vì tiếng dội tiếp nối ho c xen l n vào âm 

nguyên phát làm mờ âm và khó nghe. 

 Cùng với sự truy n sóng âm vào không gian, xảy ra hiện tƣợng truy n năng lƣợng của 

 m thanh  Năng lƣợng này là thế năng đàn hồi của m i trƣờng truy n  m và năng lƣợng dao 

động của các phần t  dao động. 

 Cƣờng độ  m  I, c  đơn vị: W/m
2
) t i một điểm là đ i lƣợng biểu thị bằng năng lƣợng 

truy n trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đ t ở điểm  y và vuông góc với 

phƣơng truy n âm. 

 Trong quá trình truy n  m, cƣờng độ  m càng đi xa nguồn càng giảm mau vì các lý 

do sau đ y: 

 - Các phần t  của m i trƣờng dao động, ma sát với m i trƣờng do đ  phần năng lƣợng 

dao động phải dùng để th ng ma sát và biến thành nhiệt năng làm n ng m i trƣờng. 

 - Âm trong khi truy n g p m t ph n cách hai m i trƣờng c ng phản x , khúc x , 

nhi u x  tƣơng tự nhƣ ánh sáng  Chính hiện tƣợng phản x  làm giảm r t nhi u cƣờng độ sóng 

 m đi tới. 

 - Ngay trong đi u kiện lý tƣởng khi nguồn phát âm là một điểm, m i trƣờng đồng 

nh t, cƣờng độ  m c ng giảm, t  lệ nghịch bình phƣơng khoảng cách tới nguồn vì sóng âm 

phải phân bố đ u trên một diện tích m t cầu t  lệ thuận bình phƣơng khoảng cách. 

 Tùy theo mức độ d n âm tốt hay x u (ho c làm yếu âm ít hay nhi u , ngƣời ta chia ra 

vật d n  m  nhƣ thép, b  t ng  và vật h p thụ  m  nhƣ d , n , lie, cao su, xốp...). Trong cơ 

thể, xƣơng d n âm tốt, mỡ d n âm x u; các ch t dịch, mủ làm yếu âm khá nhi u. 

 Trong b t cứ m i trƣờng nào, hiện tƣợng cộng hƣởng là hiện tƣợng r t phổ biến đối 

với sóng âm. Nếu l y hai âm thoa có tần số dao động ri ng nhƣ nhau, đ t cách nhau một 

khoảng nào đ  và kích thích làm một trong  m thoa đ  dao động thì doa động c ng xu t hiện 

ở âm thoa kia với bi n độ cực đ i. Hiện tƣợng v a mô tả là hiện tƣợng cộng hƣởng âm. Có 

thể giải thích nhƣ sau: s ng  m phát ra t  âm thoa thứ nh t tới âm thoa thứ hai bằng tần số 

của lực cƣởng bức (gây ra bởi âm thoa thứ nh t) nên có hiện tƣợng cộng hƣởng âm (hình 

3.2). 
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Đối với si u  m, ngƣời ta th y trong quá trình truy n trong m i trƣờng có một số đ c 

điểm sau: 

 - Sóng siêu âm có tần số lớn hay bƣớc sóng ng n nên với nguồn phát c  kích thƣớc 

nhỏ, chùm siêu âm phát ra có thể có tiết diện hẹp, truy n thẳng do không bị nhi u x . Bằng 

d ng hình học thích hợp của đầu phát, ta có thể hội tụ chùm siêu âm vào một vùng kích thƣớc 

nhỏ giống nhƣ hội tụ một chùm sáng bằng th u kính hội tụ. 

 - Khi truy n qua các m i trƣờng, sóng siêu âm bị m i trƣờng h p thụ n n cƣờng độ 

của nó sẽ giảm dần. Giả s  chùm siêu âm song song khi tới một m i trƣờng n  c  cƣờng độ 

I0 khi xuyên vào chi u s u x trong m i trƣờng, cƣờng độ ch  còn là I  Ta c ng c : xeII  .0
                 

        với e = 2,71828    còn α t  lệ với f 
2
 ,  và v

3
  Kh ng khí c  ρ bé n n α lớn, ngh a là I giảm 

nhanh, n i khác đi là chùm si u  m bị h p thu nhi u. 

 - Siêu âm là sóng dọc, có tác dụng nén gi n m i trƣờng, ở vùng nén thì mật độ môi 

trƣờng lớn, ở vùng giãn thì mật độ m i trƣờng nhỏ, áp su t nén giãn tức thời có thể l n đến 

tới hàng chục v n atmotphe. Kết quả là liên kết của các phần t  môi trƣờng  ở vùng giãn có 

thể bị đứt, t o thành các l  vi m  trong m i trƣờng  Nƣớc trong m i trƣờng có thể bay hơi t o 

thành các bọt nhỏ. 

2. Nguồn phát âm 

Có nhi u phƣơng pháp t o n n  m thanh, nhƣng phổ biến hơn cả là làm cho một vật r n một 

màng căng ho c một d y căng thẳng thực hiện dao động đàn hồi. 

Tần số dao động âm t o ra ở dây có thể tính theo công thức:   
 

  
√
 

 
    (3.4) 

Trong đ : 

f: là tần số âm 

L:  là chi u dài của d y căng 

M: là khối lƣợng một đơn vị của chi u dài dây 

P: là lực căng của dây 

Hình 3.2 Cộ     ởng âm 
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Ở động vật, cơ quan phát  m quan trọng nh t là thanh quản với các dây âm thanh. 

Tiếng n i đối với con ngƣời đ c biệt quan trọng, nó thuộc v  hệ thống tín hiệu thứ hai, hình 

thành trong quá trình lao động sáng t o và phát triển v  c u t o của cơ thể con ngƣời, nó là 

công cụ thể hiện và truy n bá tƣ duy  Tiếng n i là  m do con ngƣời phát ra, tuy vậy con 

ngƣời còn hiểu biết quá ít v  cơ chế phát âm của mình. Có các giả thuyết sau giải thích sự 

phát âm ở ngƣời: 

- Thuyết cơ đàn hồi còn gọi là thuyết cơ học: hai dây âm thanh là bộ phận phát âm 

chủ yếu, chúng có c u t o đ c biệt và có thể đi u hoà đƣợc độ căng  Hai d y đ  c  xu hƣớng 

nằm song song và khép kín vào nhau  Khi phát  m, kh ng khí đƣợc đ y t  dƣới phổi lên với 

một áp su t nh t định. Luồng khí đi qua khe hẹp của dây âm thanh làm dây rung lên. Thần 

kinh trung ƣơng ch  huy mức độ căng của d y và do đ  ch  huy tần số dao động của dây. Tần 

số sóng âm phát ra tính theo công thức (3.4). Khá nhi u hiện tƣợng sinh lý li n quan đến sự 

phát âm không giải thích đƣợc bằng thuyết này. 

- Giả thuyết luồng thần kinh của Housson: Dây âm thanh có khả năng dao động với 

các tần số khác nhau. Tuy vậy tần số dao động đ  kh ng phải tuỳ thuộc vào độ căng của dây 

và áp lực luồng khí mà do chính luồng thần kinh đến dây âm thanh quyết định. Nói một cách 

khác d y  m thanh đáp ứng theo nhịp kích thích của thần kinh trung ƣơng, nhịp kích thích đ  

quyết định tần số dao động  m  Ngƣời ta th y trung t m phát ra các xung động thần kinh t o 

âm thanh có nhịp điệu (bài ca) là vùng đồi thị ở vỏ não, t o tiếng nói ở vùng trung não. 

Dựa vào lý thuyết này, ngƣời ta có thể đánh giá xếp lo i giọng ca của một ngƣời theo 

khả năng đáp ứng kích thích của dây th n kinh qu t ngƣợc của dây X, là dây thần kinh liên 

quan đến cơ quan phát  m  Khả năng đáp ứng kích thích thƣờng đƣợc đánh giá ằng thời trị 

(chronaxi). Tần số tối đa của một ngƣời có thể phát ra đƣợc tính theo công thức: 

    
    

   
 

Trong đ :  

k: là hệ số t  lệ 

c: là thời trị của dây thần kinh qu t ngƣợc 

FM: là tần số tối đa của âm có thể phát ra 

- Ngày nay ngƣời ta th y c u t o của dây âm thanh r t đ c biệt. Niêm m c của nó r t 

loãng, lỏng lẻo và không dính ch t vào tổ chức dƣới đ   Vì vậy một dao động có thể xu t 

hiện ở t ng bộ phận dƣới, trên và ngay ở dây âm thanh. Nh ng tìm tòi này bổ sung cho hai 

quan điểm cơ học và th n kinh ở trên v  cơ chế phát âm. 

Ta c ng cần nh n m nh rằng các xoang cộng hƣởng đ ng vai trò khá quan trọng, 

chúng quyết định âm s c của tiếng nói nguời  Khi phát nguy n  m nhƣ a, o ,u... thì xoang 

cộng hƣởng chia ra hai phần t o thành hai tần số cộng hƣởng khác nhau. Khi phát phụ âm thì 

âm thanh sinh ra còn nhờ sự ma sát qua kẽ răng, các khe gi a lƣỡi và vòm hầu. Nhi u khi các 

âm phát ra không phải do dây âm thanh rung động mà các hốc ở xƣơng m t đ ng vai trò quan 

trọng ta gọi là xoang m i  khi ngâm nga, nói thầm). 

3. Nguồn phát siêu âm 

Nguy n lý chung để t o ra sóng âm là làm cho một vật r n, một màng căng hay một 

d y căng dao động đàn hồi  Nhƣng để t o ra s ng si u  m, dao động đàn hồi phải có tần số 

trên 20 000 Hz nhờ vào nguồn dao động đ c biệt nhƣ dao động của tinh thể th ch anh, tinh 

thể Niken... 
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Có hai cách phát siêu âm:  

+ Dựa vào hiệu ứng áp điện nghịch. 

+ Dựa vào hiện tƣợng t  giảo. 

3.1. Nguồn phát siêu âm dựa vào hiệu ứng áp điện nghịch 

                                       

Hình 3.3. Hiệu ứ        ện nghịch 

Một bản th ch anh đƣợc c t song song với trục lục giác và vuông góc với quang trục 

t o thành một bản th ch anh áp điện  Ngƣời ta m  hai m t của bản để t o thành một tụ điện 

ho c kẹp nó vào gi a hai bản của một tụ điện phẳng. Khi nối hai bản điện cực với nguồn điện 

một chi u bản th ch anh bị biến d ng cong v  một bên, khi đổi chi u dòng điện thì bản th ch 

anh bị cong ngƣợc l i. 

Khi ta thay nguồn điện một chi u bằng nguồn xoay chi u có tần số lớn thì bản th ch 

anh sẽ liên tục bị biến d ng theo tần số của dòng điện và phát ra siêu âm khi tần số trên 20 

   Hz  Si u  m phát ra c  cƣờng độ m nh nh t khi tần số dao động điện tác dụng vào bản 

th ch anh phù hợp với tần số dao động riêng của bản th ch anh.Ở đ y năng lƣợng của nguồn 

điện đ  biến thành năng lƣợng cơ học dƣới d ng siêu âm lan truy n vào m i trƣờng xung 

quanh với tần số có thể l n đến 50MHz. 

3.2. Nguồn phát siêu âm d a vào hiệ     ng từ giảo  

                                               

Hình 3.4. Hiệ     ng từ giảo 

Một thanh s t t  ho c một thanh k n khi bị t  hoá thì độ dài của nó sẽ ng n đi chút ít, 

đ  là hiện tƣợng t  giảo. Đ t một thanh s t t  vào trong lòng một cuộn d y đ  nối với một 

nguồn điện một chi u. Do hiện tƣợng t  giảo làm độ dài của thanh s t t  ng n đi một ít. Khi 
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ng t dòng điện, t  trƣờng trong lòng cuộn dây không còn làm chi u dài của thanh s t t  trở 

v  bình thƣờng. Khi nối cuộn dây với nguồn Điện xoay chi u có tần số cao. T  trƣờng trong 

lòng cuộn dây biến thiên liên tục với tần số bằng tần số của dòng điện xoay chi u. 

4. Các đặc trƣng sinh lý của âm 

4.1. Độ cao c a âm 

Cảm giác v  độ cao của âm là do tần số của âm quyết định. Nh ng dao động âm có 

tần số cao cho ta cảm giác thanh (trong). Nh ng âm có tần số th p cho ta cảm giác trầm 

 đục   Tai ngƣời ch  nghe đƣợc nh ng âm thanh có tần số t  16 đến 2      Hz, nhƣng giới 

h n này c ng tuỳ theo lứa tuổi, ngƣời già ch  nghe đƣợc nh ng âm có tần số dƣới 6.000 Hz. 

Một số súc vật có khả năng nghe đƣợc nh ng âm có tần số cao hơn ho c th p hơn ph m vi 

nghe của ngƣời v  tần số. Tuy nhiên ngƣời bình thƣờng ch  phân biệt đƣợc độ cao của âm 

trong ph m vi (40 - 4.000) Hz, âm tần số cao hơn ch  cho cảm giác rít, chính vì vậy các nh c 

cụ thƣờng đƣợc t o ra để phát các âm thanh có tần số trong khoảng đ   Để phân biệt đƣợc độ 

cao của âm, thời gian  m tác động l n cơ quan thính giác ít nh t phải t 1/1   đến 1/40s. 

Chẳng h n với âm có tần số 40 Hz, gây nên cảm giác ở tai ta  Nhƣ thế âm này thực 

hiện đƣợc 4  ×1/4 =1 dao động toàn phần. Nếu âm có tần số 6000 Hz thì trong thời gian  y 

 m đ  thực hiện 15  dao động toàn phần. T  kết quả này có thể suy ra: Ngƣỡng của cảm giác 

độ cao là một dao động toàn phần của  m  Đi u này c ng d  dàng hiểu đƣợc một dao động 

mà chƣa thực hiện đầy đủ một dao động toàn phần thì không thể xác định chu kỳ hay tần số 

của nó. 

Ngoài ra, ngƣời ta th y độ cao phụ thuộc phần nào vào cƣờng độ âm. Trong một mức 

độ nh t định âm th y nhƣ cao l n khi cƣờng độ tăng và trầm xuống khi cƣờng độ giảm  Đi u 

này có lẽ là kết quả của sự thay đổi đ c tính đàn hồi của màng nh  do cƣờng độ âm tác dụng 

lên màng. Sóng siêu âm có tần số lớn hơn 2      Hz, kh ng g y cảm giác âm thanh cho 

ngƣời. 

4.2. Âm sắc 

Nh ng âm phát ra t  âm thoa cho ta một cảm giác đơn giản, chúng ứng với nh ng dao 

động hình sin. Gọi p0 là bi n độ áp su t âm gây t i màng nh , t là thời gian, f là tần số âm thì 

p là áp su t âm thoa gây t i màng nh  c  thể biểu di n bằng phƣơng trình :  

p = p0 sin 2πft    (3.5) 

Đ i đa số các âm là nh ng âm phức t p, gây cho ta nh ng cảm giác phong phú hơn  

Chẳng h n nhƣ  m của các dụng cụ âm nh c,  m do ngƣời phát ra. Dùng thiết bị phân tích âm 

có nhi u bộ phận cộng hƣởng âm khác nhau có thể phân tích âm phức t p ra thành nhi u âm 

đơn giản gọi là phổ đi u hoà; đ c biệt có thể phân tích âm phức t p thành  m đơn giản mà tần 

số của chúng là bội số nguyên của âm đơn giản có t n số nhỏ nh t. 
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Hình 3.4. Phổ   ều hòa c a một âm phức tạp 

Trên hình (3.4) trình bày một dạng âm phức tạp (a) và các thành phần phân tích c a nó 

(b), (c), (d). Âm có tần s  nhỏ nhất gọ         ơ  ản, các âm khác gọi là họa âm. 

Tai ta nhận đƣợc hai  m cùng độ cao của hai lo i nh c cụ khác nhau mà phân biệt 

đƣợc là vì m i m i  m đ  đ  g y cho chúng ta cảm giác âm nh c khác nhau. 

Nhƣ vậy m i âm có một bản s c riêng biệt hay n i khác đi m i âm có một âm s c 

riêng biệt. V  phƣơng diện vật lý hai âm phức t p khác nhau mà có cùng tần số thì khác nhau 

bởi thành phần dao động đi u hoà hình sin đ  t o nên chúng; vì vậy âm s c đƣợc đ c trƣng 

bằng thành phần dao động đi u hoà hình sin. Nếu nhƣ thực hiện vẽ đồ thị các dao động âm, ta 

th y ngay âm s c còn đ c trƣng bằng d ng đồ thị dao động,  

Sự phân tích âm v  độ cao và âm s c, theo thuyết của Helmholtz, liên quan ch t chẽ 

với nh ng đ c tính của nh ng sợi đàn hồi của màng nh   chi u dài, chi u dầy và mức độ 

căng   Khi tác dụng l n màng nh , dao động  m cơ bản hay phức t p gây nên ở màng nh ng 

dao động cộng hƣởng của nh ng sợi xác định mà tần số riêng của chúng tƣơng ứng với tần số 

phổ đi u hoà của dao động âm. Khi  y nh ng xung động thần kinh xu t hiện trong nh ng tế 

bào sợi tƣơng ứng sẽ đi vào phần trung ƣơng của cơ quan ph n tích  m và do đ  g y n n cảm 

giác v  độ cao và âm s c. 

Nh ng nghiên cứu hiện đ i khẳng định rằng nh ng dao động âm khác nhau v  tần số 

đƣợc tiếp nhận bằng nh ng phần khác nhau của màng nh  giống nhƣ thuyết của Helmholtz. 

Tuy nhi n đi u này không phải ch  coi nhƣ nh ng dao động cộng hƣởng của các sợi dây của 

màng, mà là kết quả tác dụng đồng thời của nhi u dao động xu t hiện ở limphô nội dịch và sự 

biến d ng đàn hồi nh ng phần xác định của màng. Hiện tƣợng này đƣợc coi là kh u đầu tiên 

của quá trình sinh lý thụ cảm âm phức t p. 

4.3. Độ to 

Độ to của  m là đ c trƣng cảm giác v  sự m nh hay yếu của dao động âm đƣợc cảm 

nhận bởi tai ta. Hiển nhiên rằng t i một tần số nh t định của dao động âm,  m c  cƣờng độ 

càng lớn sẽ gây nên cảm giác  m thanh  càng to  đối với tai và ngƣợc l i  Ngƣời ta th y rằng 

một  m c  cƣờng độ I khi thay đổi một lƣợng  I đủ để con ngƣời nhận thức đƣợc rằng  m đ  

c  thay đổi v  độ to, cần phải có: 
  

 
            (3.6) 

Đ y chính là biểu thức thể hiện ngƣỡng của cảm giác thay đổi độ to. 

Nh ng âm có tần số khác nhau tuy c  cùng cƣờng độ nhƣng l i gây nên nh ng cảm giác to 

nhỏ khác nhau, đi u đ  cho ta th y độ nh y cảm hay độ  thính  của tai phụ thuộc vào tần số 

âm. T  đ  ngƣời ta xây dựng nên khái niệm  độ to   loudness  của âm. Thực tế cho ta biết tai 

thính nh t đối với nh ng âm có tần số trong khoảng t  1   Hz đến 5000Hz. Trong khoảng 
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này có thể nghe đƣợc nh ng  m c  cƣờng độ vào khoảng 10
-11

 W/m2, ở cƣờng độ âm  y, các 

phân t  khí dao động với bi n độ khoảng 10
-5 

 μm và t o nên áp su t ở màng nh  vào khoảng 

10
-5

 N/m
2
. 

Nh ng  m c  cƣờng độ quá nhỏ thì tai không nhận th y đƣợc. Nếu ta tăng dần cƣờng 

độ  m l n, đến một lúc mà b t đầu t  đ  trở đi tai b t đầu đau ch i; nếu tăng cƣờng độ âm lên 

cao hơn n a có thể gây nên sự phá ho i cơ quan thính giác  

N i khác đi, ở m i tần số âm, tồn t i ngƣỡng cảm nhận đƣợc và ngƣỡng g y đau tai. Ta có 

hai định ngh a sau: 

- Cƣờng độ âm nhỏ nh t đủ gây nên cảm giác âm ở tai gọi là giới h n nghe hay  

ngƣỡng nghe. 

- Cƣờng độ âm lớn nh t mà nếu vƣợt quá cƣờng độ đ  sẽ gây nên cảm giác 

đau tai gọi là ngƣỡng chói. Đối với m i ngƣời thì ngƣỡng nghe, ngƣỡng chói có giá trị riêng, 

tuy nhiên nhìn tổng quát thì gần nhau. Đối với t t cả mọi ngƣời ngƣỡng nghe và ngƣỡng chói 

phụ thuộc vào tần số  m  Đối với một ngƣời  trung bình   theo thống kê) thì t i tần số 1000 

Hz, ngƣỡng nghe là 10
-12

 W/m
2
, ngƣỡng chói là 1 W/m

2
. 

Đơn vị phon cho độ to của âm 

Ta biết rằng khi cƣờng độ âm thay đổi thì cảm giác v  độ to c ng thay đổi theo  Định 

luật Weber - Fechner áp dụng cho quan hệ gi a cảm giác thay đổi độ to và cƣờng độ  m nhƣ 

sau: 

Sự biến thi n độ to của âm t  lệ với logarit của t  số cƣờng độ hai dao động  m đ  

gây ra cảm giác âm. 

T i một tần số  m xác định, gọi L1, L2 tƣơng ứng là độ to gây ra do âm có cƣờng độ 

I1, I2 (tính bằng W/m
2
   Theo định luật trên thì: 

L1− L2 = k lgI2/I1 

Trong đ  hệ số t  lệ k phụ thuộc vào việc đ t đơn vị cho độ to và ngoài ra cần ghi nhớ 

rằng k biến thiên theo tần số  m  Nhƣ ta đ  biết độ to là một đ i lƣợng hoàn toàn chủ quan, 

do đ  ngƣời ta qui ƣớc. 

- Cƣờng độ ngƣỡng nghe t i tần số 1000 Hz; I0 =10-12 W/m
2
 (hay là 0 decibel) gây 

nên cảm giác độ to là L0  = 0 phon. 

- Cƣờng độ ngƣỡng chói t i tần số này I = 1W/m
2
 (hay là 120 decibel) tƣơng ứng gây 

nên cảm giác độ to là L = 12  phon  ngh a là k = 1    

Qua thực nghiệm trên r t nhi u ngƣời, các nhà khoa học đ  x y dựng đƣợc hệ các 

đƣờng cong biểu di n sự phụ thuộc độ to của  m vào cƣờng độ và vào tần số của âm. Trên 

hình 3.5 biểu di n hệ các đƣờng cong độ to  ; 1 ; 2 ;  12  phon đối với một ngƣời  trung 

bình   Tr n đồ thị này, trục tọa độ có trục tung là cƣờng độ  m đo bằng decibel, trên trục 

hoành ghi tần số  m đo bằng Hz nhƣng đ y là trục logarith của tần số âm (nhằm thu gọn dải 

âm tần r t rộng).T t cả các điểm nằm trên m i đƣờng cong tƣơng ứng với các cƣờng độ âm 

và tần số  m khác nhau nhƣng đ u g y n n độ to nhƣ nhau đối với tai. 

Đƣờng th p nh t tƣơng ứng L0 =   phon là ngƣỡng nghe, đƣờng cao nh t tƣơng ứng 

L=12  phon là ngƣỡng chói; gi a hai đƣờng đ  là mi n nghe. Một  m nào đ  c  các thông số 

nằm dƣới mi n nghe sẽ không nghe th y đƣợc  Qua đồ thị ta có thể nhận th y tai  thính  nh t 

đối với các tần số trong khoảng t  1    Hz đến 2500 Hz. 
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Hình 3.5. S  phụ thuộ   ộ to c                 ộ và tần s  âm 

Bảng 3.2. Độ to c a một s       ển hình 

Loại âm thanh C      ộ âm (μW/cm
2
) Độ to (phon) 

Ngƣỡng nghe 10
-10

 0 

Tiếng tim đập (nghe trực 

tiếp) 

10
-9

 10 

Nói thầm 10
-6

 40 

Nói to 10
-4

 60 

Radio mở to trong phòng 10
-2

 80 

Động cơ m t  1 100 

Ngƣỡng chói 10
2
 120 

Mức gây chết vì âm 10
8
 180 

 

Chú ý: Do cách ta qui ƣớc đơn vị độ to nên t i tần số 1000 Hz, giá trị của cƣờng độ 

 m đo bằng decibel luôn luôn bằng giá trị độ to của  m đo bằng phon, t i các tần số khác hiển 

nhiên hai giá trị này không giống nhau. Vì vậy ta cần tránh nhầm l n hai đ i lƣợng hoàn toàn 

khác nhau này  Để minh ho  cho đồ thị hệ các đƣờng cong này, ta xét ví dụ: điểm có to  độ 

(76 db; 60 Hz) thuộc đƣờng cong 60 phon, đi u đ  c  ngh a là  m c  tần số 6  Hz và cƣờng 

độ 76 decibel gây nên cảm giác độ to là 6  phon  c ng nhƣ  m c  cƣờng độ 60 decibel và tần 

số 1000 Hz). 

5. Cơ sở vật lý của phƣơng pháp âm trong chẩn đoán 

5.1. Chẩ        õ 

Khi gõ vào các vị trí tƣơng ứng của các t ng (tim, phổi, gan ...) trên lồng ngực hay 

trên thành bụng, các t ng này sẽ dao động và phát ra âm. Dựa vào âm phát ra chúng ta có thể 

xác định đƣợc vị trí, kích thƣớc của chúng, có thể xác định đƣợc chúng bình thƣờng hay có 

bệnh. 

Ta có thể dùng ngón tay hay một dùi nhỏ gõ trực tiếp trên da bệnh nhân, ở vùng tƣơng 
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ứng với các phủ t ng cần ch n đoán  Phƣơng pháp này ít dùng vì nh ng ch n động gõ thựờng 

bị t t dần sau khi qua lớp da, m  cơ    do đ  chúng ta ch  làm cho các t ng đ  dao động với 

bi n độ nhỏ, âm các t ng phát ra nhỏ quá khó nghe. Chúng ta thƣờng gõ qua ngón tay ho c 

qua thanh g  mỏng đ t sát vào nơi muốn gõ. Tuỳ theo bệnh nhân và yêu cầu cần ch n đoán, 

chúng ta phải gõ với mức độ m nh nhẹ khác nhau : gõ m nh đối với bệnh nhân quá béo, với 

trẻ em phải gõ nhẹ  Thƣờng chúng ta gõ với mức độ trung bình vì g  nhƣ thế c ng đủ làm 

cho các t ng ở s u dƣới da 5 cm dao động và dao dộng này có thể lan truy n trên một diện 

tích 6cm
2
. Khi muốn tìm giới h n của một t ng nào hay nghiên cứu một phần của t ng đ , 

cần phải gõ nhẹ. 

 Âm phát ra khi gõ cần phải phân tích một cách t  m  v  cƣờng độ, độ cao, âm 

s c   Nhƣ thế mới nhận đƣợc các thay đổi nhỏ của âm, phân biệt đƣợc các trƣờng hợp bệnh lý 

và bình thƣờng. Thí dụ nhƣ  m phát ra khi g  vào phổi của một ngƣời bình thƣờng có tần số 

cao, âm s c phong phú (có nhi u họa  m  cƣờng độ lớn, thời gian dƣ  m dài   

Âm phát ra khi gõ nh ng t ng đ c ho c phổi bị vôi hóa, màn phổi bị tràn dịch,...có tần 

số th p (tiếng nghe đục , cƣờng độ nhỏ, thời gian dƣ  m ng n. Còn âm ở ổ bụng, d  dày phát 

ra có tần số cao song âm s c nghèo nàn (hầu nhƣ kh ng c  họa âm). 

5.2. Chẩ          e (     ứ vào tần s  f) 

 Đ y là phƣơng pháp nghi n cứu âm t  cơ thể phát ra nhƣ của tim, phổi để định bệnh. 

 Các âm t  cơ thể phát ra thƣờng có tần số kh ng vƣợt quá 1000Hz. Âm ở phổi do 

không khí qua l i khí quản , cuống phổi và mô phổi sinh ra  Cƣờng độ của âm này m nh hay 

yếu là do hô h p n ng hay s u, độ cao của âm t  lệ nghịch với tiết diện khí quản, cuống phổi. 

Khi khí quản, cuống phổi hẹp hay chứa các dịch nhầy do một quá trình bị bệnh nào đ  thì  m 

phổi sẽ thay đổi; có thể dựa vào sự thay đổi đ  mà ch n đoán bệnh. 

 Âm phát ra ở tim biến đổi do nhi u yếu tố: tình tr ng các van tim, vận tốc của máu, độ 

nhớt của máu, miệng của các van (tức là các l  trong tim mà các van đ  đậy l i,...). 

 Để nghe các âm phát ra t  trong cơ thể, ngƣời ta dùng ống nghe. Ống nghe gồm hai 

dây cao su m m hình trụ có tác dụng truy n âm, nối với một hộp bằng s t hình trụ bẹt, m t có 

căng một màng mỏng đ ng vai trò một hộp cộng hƣởng. Hộp cộng hƣởng có khi là một loa 

hình ph u kh ng c  màng căng  M t của hộp cộng hƣởng đ t áp sát da  nơi muốn nghe), dao 

động âm của cơ thể truy n tới đƣợc hộp này khuếch đ i, sau đ  sẽ qua các dây truy n  m để 

tới tai. 

 Tần số dao động riêng của màng căng t  lệ thuận với độ căng của màng  Các dao động 

âm t  cơ thể tới màng sẽ làm màng dao động m nh nh t (cộng hƣởng) nếu tần số của chúng 

trùng với tần số dao động riêng của màng. 

 Nếu dùng loa để nghe, thì ch  da bệnh nhân bị loa ép vào sẽ căng ra và đ ng vai trò 

của một màng căng  Chúng ta c  thể đi u ch nh sức ép của loa vào da để độ căng của da đ  

có tần số dao động riêng trùng với tần số của âm muốn nghiên cứu, nhờ đ  chúng ta c  thể 

nghe  m này r  hơn các  m khác  Ngƣời ta thƣờng dùng cách này khi âm muốn nghiên cứu bị 

các âm khác che l p. 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1. Trình bày các đ c trƣng vật lý và đ c điểm lan truy n của quá trình truy n sóng trong môi 

trƣờng đàn hồi. 

2.  Phân tích sự liên quan gi a các đ c trƣng vật lý của  m và đ c trƣng sinh lí của âm ở cơ 

quan thính giác của ngƣời. 
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BÀI 3  

SƠ LƢỢT VỀ ỨNG DỤNG SIÊU ÂM TRONG NGÀNH Y 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Giải thích đƣợc nguyên lý ứng dụng âm, siêu âm trong y tế.  

- Ứng dụng siêu âm trong ch n đoán và đi u trị 

 

1. Đặc điểm lan truyền sóng siêu âm 

S ng si u  m c  đ c tính truy n thẳng thành chùm, mang theo năng lƣợng lớn. Siêu 

âm lan truy n trong m i trƣờng vật ch t theo quy luật chung của s ng  m, ngh a là c ng bị 

h p thụ, bị tán x  và phản x  làm cho cƣờng độ của chùm sóng siêu âm bị thay đổi. Sự thay 

đổi đ  tùy thuộc mật độ, tính ch t và các đ c điểm khác của m i trƣờng vật ch t nó truy n 

qua  Khi đo đƣợc sự thay đổi đ  chúng ta c  thể suy đoán đƣợc nh ng đ c điểm của lớp vật 

ch t h p thụ và giúp cho công việc chu n đoán bệnh. Y học thƣờng s  dụng các sóng siêu âm 

tần số t  1       Hz đến 3.10
6 
Hz  Ngƣời ta lợi dung đ c tính của m i trƣờng để ch n đoán 

định vị, xác định c u trúc. 

Điểm đ c biệt của si u  m là khi đi qua m t ngăn cách gi a hai m i trƣờng khác 

nhau, sóng siêu âm bị phản x  r t m nh. Hệ số phản x  âm phụ thuộc vào mật độ vật ch t và 

tốc độ lan truy n của sóng âm, tức âm trở của hai m i trƣờng đ    

Dƣới đ y là giá trị âm trở của một số vật ch t hay g p :  

Không khí:     429kg/m
2
.s 

Nƣớc:     1,48.10
6
kg/m

2
.s 

Mô m m của cơ thể ngƣời:  1,6.10
6
kg/m

2
.s 

M  xƣơng:    1,62.10
6
kg/m

2
.s 

Máu và não:    1,56.10
6
kg/m

2
.s 

Mô mỡ:    1,40.10
6
kg/m

2
.s 

Hệ số phản x  ở m t ngăn cách của sóng siêu âm gi a hai m i trƣờng có âm trở Z1 và 

Z2 sẽ là: 

                                                         (
     

     
)
 

   (3.5) 

Hệ số R đo gi a nƣớc (mô m m của cơ thể,      và kh ng khí là  ,99  Nhƣ thế ngh a là 

hầu hết năng lƣợng (99%) của chùm si u  m đ  bị phản x  và ch  1% đƣợc lan truy n tiếp 

tục. Hệ số R c ng khá lớn gi a xƣơng và m  m m, phổi và mô,... Vì vật ngƣời ta có thể dùng 

si u  m để ch n đoán bệnh. 

2. Tác dụng của s ng si u âm 

Khi tác dụng lên các tế bào và các tổ chức sống, siêu âm gây ra 3 hiệu ứng: cơ học, 

nhiệt học và hoá học. Các hiệu ứng này làm thay đổi tính ch t và chức năng sinh lý của các tổ 

chức trong cơ thể  Đ  chính là cơ chế của các liệu pháp đi u trị rong kỹ thuật siêu âm. 

* Hiệu ứng cơ học 
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-  S ng si u  m khi tác động vào một m i trƣờng vật ch t sẽ gây ra t i ch  nh ng biến 

đổi áp lực và dịch chuyển các phần vật ch t xung quanh vị trí cân bằng của chúng, làm nén 

gi n m i trƣờng. Ở vùng giãn liên kết của các phần t  có thể bị đứt g y  Ngƣời ta gọi đ  là 

hiện tƣợng t o l  vi mô. 

-  Đ c biệt là với chùm si u  m c  cƣờng độ v a và nhỏ (<20kW/m2) khi tác động lên 

tổ chức sinh học si u  m làm tăng tính th m th u của màng tế bào và sự dịch chuyển của bào 

tƣơng, làm các tổ chức nông của cơ thể bị ch n động nhẹ, đ  là một cách xoa bóp tế vi, một 

tác dụng r t quý trong đi u trị viêm tế bào. 

- Với chùm si u  m c  cƣờng độ m nh khi tác động vào tế bào có thể làm rách màng 

tế bào, biến d ng nh n, do đ  c  thể phá hu  tế bào, ứng dụng trong chống đ ng máu, diệt 

trùng  Ngày nay ngƣời ta còn dùng si u  m c  cƣờng độ m nh để phá hu  tổ chức trong sâu 

nhƣ sỏi thận, u tuyến, l y cao răng, hay s  dụng trong ph u thuật thần kinh với ƣu điểm là 

làm giảm đau, kh ng g y chảy máu tránh đƣợc nhi m trùng và c  độ chính xác cao. 

- Với nh ng ch t lỏng không trộn l n vào nhau đƣợc nhƣ nƣớc và dầu, nƣớc và thu  

ngân, sóng siêu âm có thể làm đứt gãy liên kết gi a các phân t  và làm cho chúng hoà vào 

nhau đƣợc. Dựa vào đ  ngƣời ta chế t o ra các lo i nh  tƣơng, các khí dung với nh ng h t có 

kích thƣớc bé. 

* Hiệu ứng nhiệt 

Khi chùm siêu âm truy n qua một m i trƣờng vật ch t, một phần năng lƣợng của 

chùm siêu âm bị m i trƣờng vật ch t h p thụ. Phần lớn năng lƣợng mà môi trƣờng vật ch t 

h p thụ biến thành nhiệt năng làm cho m i trƣờng vật ch t nóng lên. 

  Hiện tƣợng này xảy ra nhi u nh t ở các m t ngăn cách gi a hai m i trƣờng có mật độ 

khác nhau, đ y chính là tác dụng nhiệt của sóng siêu âm.Do vậy khi chùm siêu  m tác động 

l n cơ thể con ngƣời, hiệu ứng nhiệt gây giãn m ch, tăng cƣờng dinh dƣỡng, giảm đau c  tác 

dụng đi u trị chống teo cơ, chống co th t cơ, chống viêm, chống đau d y thần kinh, đau khớp. 

* Hiệu ứng hoá học 

Sóng siêu âm có thể gây ra các phản ứng mà ở đi u kiện bình thƣờng khó xảy ra ho c 

có vai trò làm xúc tác các phản ứng hoá học  Đ c biệt si u  m làm tăng các phản ứng phân ly 

các hợp ch t h u cơ, làm tăng sự ion hoá và t o ra nhi u gốc tự do trong m i trƣờng. Sóng 

si u  m c ng làm tăng quá trình th m th u qua các màng bán th m. Chính vì vậy đối với mô 

sinh học, si u  m làm thay đổi nh ng đ c tính của n  nhƣ độ pH, điểm đẳng điện, áp su t 

th m th u, áp su t keo. Siêu âm c ng làm thay đổi sự chuyển hoá vật ch t và ho t tính các 

men sinh học trong cơ thể. 

Lợi dụng nh ng đ c tính này của si u  m mà ngƣời ta có thể dùng si u  m để đi u trị 

bệnh cao huyết áp, các bệnh d  dày (vì siêu âm làm thay đổi độ toan của dịch vị). Trong đi u 

trị thƣờng dùng siêu âm có tần số 20KHz - 1MHz. 

* Lƣu ý: kh ng dùng si u  m để đi u trị cho ngƣời c  thai, đang bị sốt, m c bệnh lao 

và trẻ em. 

3. Ứng dụng của siêu âm vào chẩn đoán 

 Si u  m đƣợc ứng dụng vào ch n đoán là nhờ vào các đ c điểm sau: 

 - Có thể t o ra chùm siêu âm song song ho c hội tụ vào một khoảng nhỏ, ho c phân 

kỳ. 

 - Chùm siêu âm song song truy n qua m i trƣờng, bị m i trƣờng h p thụ, cƣờng độ 

giảm. 
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 Chùm siêu âm g p m t phân giới gi a hai m i trƣờng sẽ phản x   Khi hai m i trƣờng 

có âm trở (Z) r t khác nhau thì sự phản x  càng m nh. Khoảng 99% năng lƣợng của siêu âm 

đ  bị phản x , ch  c  1% là đƣợc lan truy n tiếp tục. 

 - Chùm siêu âm g p vật di chuyển, có thể dùng hiệu ứng Doppler để xác định vận tốc 

theo hiệu tần số phát và thu (cùng một đầu dò phát – thu). 

 - Tác động của siêu âm lên tế bào kh ng g y n n các đột biến di truy n nên dùng cho 

phụ n  c  thai, thai nhi   đỡ nguy hiểm hơn tia X nhi u lần. 

 Trên thực tế dùng siêu âm trong ch n đoán theo 2 hƣớng chính: 

 a) Chẩ        ằng hình ảnh siêu âm  

 - Hình ảnh t o nên nhờ chùm siêu âm truy n qua tƣơng tự nhƣ t o ảnh X quang trong 

ch n đoán  

 

 

 

 

 

 

  

- Hình ảnh t o nên nhờ chùm siêu âm phản x  t  các m t phân giới đối tƣợng khảo sát 

với m i trƣờng xung quanh. 

 

 

1. M y     ầu phát – thu siêu âm 

2. Đ      ng khảo sát 

3. Bộ bi n  ổi tín hiệu siêu âm thành hình ảnh và ghi 

lại 

  

 

Áp dụng nguyên lý này vào ch n đoán, ngƣời ta còn chia ra các kiểu: 

 + Sóng xung phản x  kiểu A: đ  là phƣơng pháp ghi đo s ng phản x   Đầu phát sóng 

đƣợc hƣớng vào vùng đo  Khi g p phải vật ho c môi trƣờng có âm trở khác sẽ phát sóng 

xung phản x   Các xung đ  đƣợc biến đổi thành xung điện và đƣợc ghi l i ho c hiện lên màn 

huỳnh quang. 

 Chúng đƣợc thể hiện thành t ng d u hiệu hình parabol ngƣợc c  độ cao, độ rộng hẹp 

khác nhau  Căn cứ vào các đ c điểm của sóng xung và thời gian (khoảng cách) xu t hiện mà 

ngƣời ta ch n đoán đƣợc bệnh  Phƣơng pháp này đơn giản, nhƣng kh  ph n tích, nếu trên 

đƣờng đi của sóng âm có nhi u lớp vật ch t có âm trở khác nhau. 

 Phƣơng pháp này hay đƣợc dùng để tìm dị vật, các ổ áp se, tụ máu trong não, trong 

khoa phụ sản. 

 

 
1 2 3 4 

1. Đầu và máy phát siêu âm  3. Đầ       y              ã    yề        i 

   ng 

2. Đ      ng khảo sát   4. Bộ bi    ổi tín hiệu siêu âm thành hình ảnh 

 

1 2 

3 
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 +  Sóng xung phản x  kiểu B (phức t p hơn kiểu A): các sóng xung phản x  đƣợc thể 

hiện bằng nh ng ch m c  độ sáng khác nhau tùy thuộc cƣờng độ sóng xung phản x . 

  Phƣơng pháp này đƣợc dùng trong ch n đoán các bệnh của gan, mật, m t. Sọ não, 

tim... 

 Ngoài ra còn siêu âm ch n đoán kiểu TM (Time – Motion) hay còn gọi là kiểu M. 

Đ y là nh ng nghiên cứu c u trúc các mô t ng ở tr ng thái động nhƣ tim, m ch   là cơ sở của 

phƣơng pháp chụp c t lớp bằng siêu âm. 

 Việc ch n đoán bằng hình ảnh si u  m đ  c  nhi u tiến bộ vƣợt bậc trong thời gian 

gần đ y đ c biệt tác dụng khi đối tƣợng r t khó phát hiện bằng hình ảnh do tia X phát ra. 

b) Chẩ         ứ         a vào hiệu ứng Doppler 

 Phƣơng pháp này đƣợc dùng để ch n đoán các bệnh của tuần hoàn ngo i bi n nhƣ 

viêm t c động m ch, t nh m ch, xoang, rò động m ch...  

4. Ứng dụng si u âm trong điều trị  

 Do có tần số lớn  bƣớc sóng bé) nên khi lan truy n ít bị nhi u x , truy n tƣơng đối 

thẳng và ta có thể làm chùm siêu âm hội tụ lên nh ng vị trí cần thiết bằng các d ng đ c biệt 

của đầu phát siêu âm. Khi truy n qua m i trƣờng có ma sát và h p thu nhiệt n n cƣờng độ 

của siêu âm giảm theo quy luật: 

    
xeII  0  

 trong đ  I0 là cƣờng độ lúc b t đầu vào m i trƣờng, I là cƣờng độ lúc ra khỏi  môi 

trƣờng có chi u dày x, còn α là hệ số h p thụ của m i trƣờng, e là hệ số logarit bằng 2,71828. 

 Thực nghiệm cho biết siêu âm bị h p thụ nhi u trong kh ng khí, đồng thời do m t 

phân giới gi a m i trƣờng nào đ  với không khí phản x  nhi u s ng si u  m n n khi đi u trị 

ho c ch n đoán dùng si u  m ngƣời ta để đầu phát siêu âm sát da và ở trên da phải bôi một 

lớp dầu, ho c ngâm cả đầu phát siêu âm l n bộ phận cần đi u trị vào nƣớc.  

 Sự h p thụ năng lƣợng siêu âm của m i trƣờng thể hiện bằng sự tăng nhiệt độ. Mức 

tăng của nhiệt độ phụ thuộc vào t  nhiệt độ m i trƣờng, nhiệt độ m i trƣờng ngoài...Lợi dụng 

đ c tính này ngƣời ta dùng siêu âm làm dãn các m ch máu ngo i bi n để tăng cƣờng tính 

th m th u của tế bào biểu bì, do đ  c  tác dụng chống viêm. 

 Lúc qua m t phân giới gi a hai m i trƣờng, siêu âm t o nên sức ép vào m t này. Sức 

t  lệ thuận với năng lƣợng luồng si u  m đi tới. Vì vậy khi nhúng đầu phát si u  m vào nƣớc, 

siêu âm có thể làm nƣớc b n lên cao tới vài cm. Nhờ có sức ép này các tổ chức nông của cơ 

thể bị ch n động, đ  là một cách xoa bóp tế vi, một tác dụng r t quý trong đi u trị chứng 

viêm tế bào. 

 Siêu âm là sóng dọc, khi truy n nó làm biến d ng nén d n m i trƣờng: có vị trí mật độ 

m i trƣờng lớn vì các phần t  bị ép l i; có vị trí mật độ m i trƣờng nhỏ vì các phần t  dãn 

cách xa nhau. Khi công su t máy phát lớn, t i nơi mật độ m i trƣờng lớn, áp su t nến có thể 

lên tới hàng v n átmốtphe; còn t i nơi mật độ nhỏ các phần t  bị dãn ra với  áp su t d n  c  

trị số tƣơng tự. Lực dãn các phân t  nhƣ vậy đủ lớn để th ng lực hút gi a các phân t , môi 

trƣờng khi  y tự đứt và t o thành l  vi mô. Nếu quá trình này xảy ra trong nƣớc thì nh ng l  

này sẽ bị hơi nƣớc ho c các khí hòa tan choán đầy. Hiện tƣợng t o thành l  vi m  đ ng một 

vai trò quan trọng, g n li n các hiện tƣợng điện, điện h a   đƣợc áp dụng trong nh u ngành. 

Do hiện tƣợng t o thành l , các tế bào sống  đ c biệt là hồng cầu và trích trùng có thể bị vỡ. 

Trong y học dùng hiện tƣợng t o thành l  để chống đ ng máu, diệt trùng. 
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 Vì siêu âm truy n qua đƣợc các m  trong cơ thể, làm cho các tế bào bị ch n động, cơ 

thể h p thu của siêu âm một nhiệt lƣợng đáng kể n n ngƣời ta dùng n  để ch a một số bệnh, 

chẳng nh ng ở ngoài da mà cả ở trong sâu. 

 Nh ng bệnh ch a bằng siêu âm có hiệu quả nh t làcác chứng đau các d y thần kinh, 

đ c biệt là dây thần kinh tọa, th p khớp... 

 Lƣu ý: 

 - Si u  m thƣờng dùng với tần số cao (lớn hơn 1      Hz  ch  qua một lớp không khí 

mỏng đ  bị ngăn l i, do đ  ngƣời ta bôi dầu l n da để làm m i trƣờng trung gian gi a da và 

đầu phát siêu âm thay cho không khí. 

 - Kh ng dùng si u  m đi u trị cho nh ng ngƣời đang c  thai, đang bị lao, bị sốt và ở 

trẻ em. 

 Gần đ y ngƣời ta đ  b t đầu dùng nh ng si u  m c  cƣờng độ lớn (1,4 x 10
7
W/m

2
  để 

phá hủy các tổ chức bệnh trong s u nhƣ sỏi thận, u tuyến... 

 

 Câu hỏi (bài tập) củng cố: 

1  Trình bày đ c điểm lan truy n sóng siêu âm và tác dụng của sóng siêu âm. 

2. Trình bày các phƣơng pháp ch n đoán hình ảnh bằng chùm siêu âm phản x . 
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CHƢƠNG 4  

ĐIỆN SINH VẬT 

BÀI 1  

ĐIỆN THẾ SINH VẬT Ở TẾ BÀO SỐNG 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Giải thích sự hình thành điện thế ngh , điện thế ho t động.  

- Trình bày đƣợc đ c điểm lan truy n của điện thế ho t động.  

 

1. Điện thế nghỉ 

Khái niệm: Trên tế bào sống, luôn có sự chênh lệch gi a điện thế m t trong màng tế 

bào VTR và điện thế m t ngoài màng tế bào VNG  Ngƣời ta quy ƣớc hiệu điện thế EM = VTR – 

VNG là điện thế màng. Ở tr ng thái  t nh , điện thế màng luôn là một giá trị ổn định và mang 

d u âm. Giá trị n i tr n đƣợc gọi là điện thế màng ở tr ng thái ngh  hay ng n gọn là điện thế 

ngh , có giá trị khác nhau trong khoảng 50 – 94 mV. 

1.1. Thí nghiệ      iện th  nghỉ 

Để đo điện thế màng và quan sát sự biến đổi của n  dƣới tác động nào đ  l n tế bào, 

ngƣời ta dùng kỹ thuật vi điện cực nội bào. Kết quả thí nghiệm đối với sợi trục thần kinh cá 

mực (Loligo pealei) chọc một điện cực qua màng vào sâu trong tế bào, điện cực kia trên b  

m t sợi thần kinh thì gi a hai điện cực xu t hiện hiệu điện thế. Nhờ kích thƣớc vi điện cực r t 

bé, việc đƣa điện cực xuyên qua màng tế bào hầu nhƣ kh ng làm màng tế bào tổn thƣơng  Tế 

bào duy trì đƣợc điện thế ngh  kh ng đổi trong nhi u giờ thí nghiệm, giá trị điện thế ngh  nhỏ 

đi khi chức năng ho t động của tế bào giảm dần. 

1.2. Cơ      ì           ện th  nghỉ. 

Sự tồn t i dòng điện sinh học trong các mô sống làm ngƣời ta lập tức ngh  đến các 

dung dịch điện ly ở kh p cơ thể sống nhƣ là m i trƣờng d n điện và các ion v  cơ trong đ  

đ ng vai trò các phần t  tải điện (các phân t  lớn bị ion h a tuy c ng mang điện tích nhƣng 

kh ng linh động). Chính sự vận chuyển ba lo i ion v  cơ quan trọng Na
+
, K

+
, Cl

-
 t  trong tế 

bào ra ngoài và theo chi u ngƣợc l i xuyên qua màng tế bào là nhân tố chính t o n n điện thế 

sinh vật. Bằng thực nghiệm ngƣời ta biết rằng có sự khác nhau r t lớn gi a nồng độ của t ng 

ion kể trên trong dịch gian bào và dịch nội bào (hình 4.1). Sự khác nhau r t lớn v  nồng độ 

này đƣợc t o nên và duy trì bởi các cơ chế vận chuyển chủ động  Đ  là các  bơm ion  hay 

còn gọi là  bơm K
+
, Na

+
   Sự vận chuyển ion qua màng tế bào bị chi phối bởi ba yếu tố 

chính: 

 Xu thế khuếch tán một lo i phân t  t  nơi mật độ phân t  cao hơn đến nơi mật độ 

th p hơn tức là sự chuyển động theo gradient nồng độ. 

 Lực tác dụng của điện trƣờng lên các phần t  mang điện tích. 

 Sức cản của màng tế bào đối với sự chuyển động của các ion. 
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Hình 4.1. Tác dụng c a gradC và l     ệ           i với s  vận chuyển các ion  

  (Các s  liệu chỉ  ó      ĩ        ọa) 

Do sự chênh lệch v  nồng độ, các ion K
+
 khuếch tán t  trong tế bào ra ngoài còn các 

ion Cl
-
 khuếch tán t  ngoài tế bào vào trong. Ở tr ng thái  ngh   tính th m của màng tế bào 

đối với Na
+ 

là r t nhỏ so với K
+
 và Cl

-
 nên sự vận chuyển Na

+
 qua màng tế bào có thể bỏ qua. 

Sự khuếch tán các ion K
+
 và Cl

-
 sẽ làm m t ngoài màng tế bào dần dần tích điện dƣơng và 

m t trong tích điện  m  Khi đ  gi a hai m t của màng tế bào xu t hiện một hiệu điện thế lớn 

dần gọi t t là điện thế màng  Khi đ  các ion dƣơng chuyển động qua màng sẽ chịu tác dụng 

của một lực điện trƣờng hƣớng t  ngoài vào trong, còn các ion âm sẽ chịu lực điện trƣờng có 

hƣớng ngƣợc l i  Đi u đ  c  ngh a là điện trƣờng này cản trở sự khuếch tán của K
+
 t  trong 

tế bào ra ngoài và cản trở sự khuếch tán của Cl
- 
t  ngoài vào trong. Hiệu điện thế tăng dần thì 

lực điện trƣờng c ng tăng theo  Tr ng thái t nh của màng tế bào có thể hiểu là kết quả của sự 

cân bằng các tác dụng đối kháng nhau: lực điện trƣờng và gradient nồng độ (hình 4.1) 

Nhƣ vậy điện thế ngh  đƣợc thiết lập khi lực điện trƣờng đ t giá trị đủ lớn để ngăn 

không cho các ion K
+
 và Cl

-
 tiếp tục khuếch tán qua màng. T i tr ng thái cân bằng động, 

trong một đơn vị thời gian, tổng điện tích đƣợc vận chuyển qua màng bằng  cơ chế khuếch 

tán theo gradient nồng độ t  trong ra ngoài tế bào bằng tổng điện tích đƣợc vận chuyển qua 

màng bởi lực điện trƣờng theo hƣớng ngƣợc l i. Ở đ y cần phải hiểu là, một đơn vị điện tích 

 m đƣợc vận chuyển qua màng theo một hƣớng nào đ  tƣơng đƣơng một đơn vị điện tích 

dƣơng đƣợc vận chuyển theo hƣớng ngƣợc l i.  

1.3. P  ơ     ì           -Hodgkin-Katz 

                                         ⃗   ⃗    ⃗    ⃗   ⃗    ⃗                    (4.1) 

Trong đ : 

   ⃗: là mật độ dòng khuếch tán ion nào đ  qua màng theo gradient nồng độ 

 ⃗ là mật độ dòng ion vận chuyển qua màng dƣới tác dụng của lực điện trƣờng 

Mật độ dòng là đ i lƣợng vectơ, trong hình  4 1  vectơ mật độ dòng c  phƣơng vu ng 

góc với màng và c  hƣớng t  trong ra ngoài ho c ngƣợc l i. 

Chú ý:  các đi u kiện của phƣơng trình  

- Phƣơng trình tr n ch  mới tính đến sự vận chuyển thụ động mà chƣa tính đến vận 

chuyển chủ động. 

- Phƣơng trình (4.1) bỏ qua sự vận chuyển của các ion v  cơ khác, thí dụ nhƣ Ca
2+
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Giả s  rằng t t cả các ion trong m i trƣờng nội bào và ngo i bào đ u có thể tự do 

tham gia vào quá trình khuếch tán. Với đi u kiện bổ sung này,  ⃗ và  ⃗ đối với t ng ion trong 

(4.1) có thể biểu di n đƣợc thông qua nồng độ trong và ngoài tế bào của ion đ , hệ số th m 

của màng đối với ion và điện thế màng. T  đ  ta c  thể tính đƣợc giá trị điện thế ngh : 

   
  

 
  
  [ 

 ]      [  
 ]      [  

 ]  
  [  ]      [   ]      [   ]  

           

Trong đ :     E0 – điện thế ngh , F – hằng số Faraday; 

  R- hằng số khí lý tƣởng , T – nhiệt độ theo Kelvin; 

  PK, PNa, PCl – hệ số th m của màng đối với các ion; 

  [  ] [   ] [   ]  - nồng độ các ion trong ho c ngoài tế bào. 

Phƣơng trình  4 2  mang t n phƣơng trình Godman – Hodgkin – Katz. 

Hệ số th m của màng tế bào đối với một lo i ion nh t định là một đ i lƣợng đ c trƣng 

cho sức cản của màng tế bào lên chuyển động của ion đ  khi đi qua màng, giá trị của nó t  lệ 

thuận với hệ số khuếch tán D và t  lệ nghịch với chi u dày của màng và phụ thuộc vào tr ng 

thái sinh lý của cơ thể, sự có m t của các hóa ch t, dƣợc ch t. Vì vậy giá trị điện thế ngh  

không cố định nhƣng thực tế thay đổi kh ng đáng kể  Khi c  các kích thích tác động lên 

màng, tính th m của màng tức là các hệ số th m đối với các ion thay đổi và kéo theo sự thay 

đổi điện thế màng. 

Thay các giá trị thực nghiệm v  nồng độ và hệ số th m của màng tế bào ở tr ng thái 

ngh  đối với các ion K
+
, Na

+
, Cl

-
 t i m i trƣờng trong và ngoài axon khổng lồ của con mực 

vào phƣơng trình Goldmann ta thu đƣợc E0    59,7mV, r t gần với kết quả thực nghiệm là 

6 mV  Nhƣ vậy có thể th y rằng sự cân bằng vận chuyển điện tích của các dòng ion K
+
 và 

Cl
-
  qua màng là nguyên nhân chính giải thích sự hình thành điện thế ngh . 

Nhận xét: Sự tồn t i của điện thế ngh  chính là đ c trƣng của tế bào sống  Điện thế 

ngh  c  đƣợc là nhờ sự chênh lệch lớn v  nồng độ của các ion K
+
, Na

+
, Cl

-
 ở hai phía màng tế 

bào và tính ch t bán th m của màng. Sự chênh lệch nồng độ của các ion kể tr n đƣợc t o ra 

và duy trì bởi các bơm ion  Chính sự ho t động của các bơm ion là biểu hiện   sức sống  của 

tế. 

2. Điện thế hoạt động. 

Trong thí nghiệm với axon khổng lồ của con mực, khi kích thích đủ m nh màng tế 

bào, điện thế màng sẽ thay đổi đột biến  Điện thế bên trong tế bào tăng r t nhanh, t  khoảng -

60mV ch  sau cỡ 1ms đ  đ t đến khoảng  5 mV  Ngay sau đ  điện thế bên trong giảm xuống 

nhanh chóng và tr ng thái phân cực c  đƣợc lập l i gần nhƣ tức thời ch  sau vài ms. Xung 

điện thế hình thành (hiệu điện thế tồn t i trong khoảng thời gian r t ng n) đƣợc gọi là điện 

thế ho t động  Đƣờng cong đ c trƣng của một điện thế ho t động hay còn gọi là xung điện 

động đƣợc biểu di n trên hình 4.2. 



Tài liệu giảng dạy Môn Vật lý và Lý sinh  74 

                

Hình 4.2.        ện th  hoạ   ộng 

2.1. Các        ạn c a mộ    ện th  hoạ   ộng. 

Một điện thế ho t động điển hình gồm 4 giai đo n  Pha đầu tiên của điện thế ho t 

động, trong đ  hiệu điện thế gi a m t trong và m t ngoài nhanh chóng bị triệt ti u  1  và điện 

thế m t trong tiếp tục tăng l n và trở n n dƣơng so với m t ngoài  2 , đƣợc gọi là pha kh  cực 

 depolarisation   Khi điện thế màng trở n n dƣơng, ta n i rằng màng tế bào bị đảo cực. Sau 

khi đ t đến một giá trị tới h n EP, điện thế bên trong giảm nhanh chóng tới giá trị điện thế 

ngh , pha này gọi là pha tái phân cực (repolarisation) (3). Thời gian kéo dài của xung điện thế 

nhọn t  0,5 – 3ms  Tuy nhi n, điện thế ngh  ổn định chƣa đƣợc thiết lập ngay. Sự biến đổi 

của điện thế màng xảy ra tiếp theo sau xung điện thế nhọn trƣớc khi trở v  giá trị điện thế 

ngh  ổn định còn đƣợc gọi là pha phân cực vƣợt mức (hyperpolarisation) (4). 

2.2. Cơ     tạ       ện th  hoạ   ộng. 

Sự kh  cực màng đ  đƣợc chứng minh là do xu t hiện đƣờng d n truy n ion Na
+
 qua 

màng tế bào vốn gần nhƣ kh ng cho ion Na
+ 
đi qua khi ở tr ng thái t nh  Chúng ta sẽ cùng 

phân tích lần lƣợt các pha kh  cực và tái kh  cực. 

Pha kh  cực: Nhƣ đ  đ  cập ở trên (hình vẽ 4.1), cả điện trƣờng và gradient nồng độ 

đ u trợ giúp cho quá trình vận chuyển Na
+
 t  ngoài vào trong tế bào  Đầu tiên kích thích làm 

cho điện thế màng thay đổi t  E0  điện thế ngh ) tới một giá trị ET gọi là ngƣỡng kh  cực mà 

t i đ  tính th m của màng tế bào đối với ion Na
+
 b t đầu tăng vọt và dòng Na

+ 
 ào  t  đi vào 

bên trong tế bào, t  đ y quá trình kh  cực màng b t đầu (hình 4.3). Sự tăng đột biến tính 

th m đối với Na
+
 đƣợc giải thích bằng sự mở ra các  k nh  Natri c  bản ch t protein trên 

màng. 

Nhờ gradient nồng độ các ion Na
+
 tiếp tục tràn vào bên trong tế bào cả sau khi điện 

thế hai phía của màng cân bằng, vì vậy so với m i trƣờng ngoài, bên trong tế bào sẽ c  điện 

thế dƣơng hơn, màng tế bào bị đảo cực  Điện trƣờng xu t hiện khi đ  sẽ cản trở dòng Na
+ 

 đi 

vào bên trong đồng thời thúc các ion K
+
 chuyển động ra ngoài  Điện thế dƣơng b n trong sẽ 

đ t tới một giá trị tới h n EP mà ở đ  dòng Na
+ 
đi vào bằng dòng K

+ 
đi ra  C ng b t đầu t  

đ y tính th m của màng đối với Na
+
 giảm đi nhanh ch ng  các k nh natri b t đầu đ ng l i), 

dòng K
+
 đi ra trở n n vƣợt trội dòng Na

+ 
đi vào , sự tái phân cực b t đầu (hình 4.3). 
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Hình 4.3. S     y  ổi hệ s  thấm c          i với các ion và vai trò các dòng ion trong 

      ì               ện th  hoạ   ộng 

Pha tái phân cực: Sự vận chuyển r t m nh ion K
+
 t  trong tế bào ra ngoài là tác nhân 

chủ đ o của quá trình tái phân cực. Lúc này cả gradient nồng độ và lực điện trƣờng đ u hổ trợ 

sự vận chuyển K
+ 

ra ngoài tế bào  Th m vào đ  tính th m của màng tế bào đối với ion K
+
 

trong quá trình tái phân cực l i tăng l n r t nhi u  các  k nh  Kali mở  và giúp tăng cƣờng sự 

vận chuyển K
+
 ra ngoài (hình 4.3) 

Sau một xung điện thế ho t động, sự vận chuyển một lƣợng lớn ion Na
+
 vào trong tế 

bào c ng nhƣ một lƣợng lớn ion K
+
 ra ngoài tế bào đ  phá vỡ sự chênh lệch nồng độ cần có 

của các ion này  Để duy trì sự chênh lệch nồng độ cần thiết cho ho t động sống của tế bào, 

các bơm ion trong màng tế bào phải ho t động m nh để chuyển Na
+ 
dƣ th a t  trong ra và bổ 

sung K
+
 thiếu hụt. Do đ  điện thế ho t động kéo theo sự tiêu hao nhi u năng lƣợng.  

2.3. Đặ    ểm c     ện th  hoạ   ộng 

- Bi n độ và đƣờng cong biến thiên của điện thế ho t động gần nhƣ kh ng phụ thuộc 

vào cƣờng độ c ng nhƣ bản ch t của tác nhân kích thích mà ch  phụ thuộc vào tính ch t tế 

bào bị kích thích. 

- Ch  cần kích thích t o n n đƣợc một giá trị điện thế màng gọi là   ngƣỡng kh  cực  

mà t  đ  tính th m của màng đối với Na
+
 b t đầu tăng đột biến (xem hình 4 2  thì xung điện 

đ c trƣng ch c ch n sẽ phát sinh. 

- Không thể phát sinh một xung điện thế ho t động mới trƣớc khi kết thúc pha tái 

phân cực. Thời gian tồn t i của xung điện thế nhọn là giai đo n trơ của màng tế bào, c  ngh a 

là trong thời gian  này màng tế bào gần nhƣ kh ng đáp ứng l i với mọi kích thích dù m nh 

đến đ u  Khi c  một kích thích m nh kéo dài liên tục, vài trăm xung điện thế ho t động giống 

nhau có thế đƣợc sản sinh trong một giây. 

- Sự mở các kênh natri ch  xảy ra ở nơi chịu ảnh hƣởng của kích thích, các vùng khác 

của màng tế bào t m thời v n ở tr ng thái  ngh   tức là v n  đ ng  đối với Na
+
. 

3. Sự lan truyền của điện thế hoạt động 

3.1. Khái niệm   

Sự kích ho t một vùng nào đ  của màng tế bào kéo theo sự kích ho t nối tiếp các 

khoảng c nh nhau tr n màng và xung điện động lan truy n theo suốt cả tế bào  Các xung điện 
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c ng c  thể đƣợc truy n đi qua các m  khi một tế bào bị kích ho t kéo theo sự kích ho t tế 

bào bên c nh. 

3.2. Cơ     lan truyề    ện th  hoạ   ộng.  

Thí nghiệm của Hodgkin và Katz đ  chứng minh dòng điện hƣng ph n xu t hiện trong 

dây thần kinh khi bị kích thích có bản ch t ion  Hodgkin và Katz c ng ch  rõ K
+
 có vai trò 

chính trong việc duy trì điện thế t nh còn Na
+
 l i có vai trò chính trong việc hình thành nên 

điện thế ho t động (tức s ng hƣng ph n). Tùy thuộc vào bản ch t của dây thần kinh nhƣ c  

mielin bao bọc hay kh ng, đƣờng kính sợi trục,chức năng của noron mà có tốc độ d n truy n 

sóng hƣng ph n khác nhau 

Sợi trục thần kinh c ng là một dây d n điện và nếu là sợi trần (không có mielin bao 

bọc) thì dịch bào tƣơng b n trong sợi trục c  điện trở là Rt còn màng noron c  điện trở là Rm. 

Đối với dây thần kinh có mielin bao bọc và do mielin là một ch t cách điện r t tốt nên noron 

ch  tiếp xúc với m i trƣờng ngoài qua eo Ranvie  Khi đ  noron ch  tiếp nhận kích thích qua 

eo Ranvie và dòng điện hƣng ph n c ng ch  bị suy giảm do truy n điện ra bên ngoài qua eo 

Ranvie. Khi bị kích thích sẽ xu t hiện xung điện thế ho t động t i điện cực kích thích (cực 

 m  và đƣợc ký hiệu là Vo. Do bị tiêu hao một phần năng lƣợng điện thế để th ng điện trở 

trong  của bào tƣơng sợi trúc và bị rò qua màng noron nên giá trị của điện thế ho t động bị 

giảm dần  Điện trở trong của bào tƣơng càng nhỏ thì điện thế họat động bị giảm càng ít và 

điện trở màng noron càng lớn thị điện thế ho t động c ng bị giảm càng ít Ngƣợc l i, điện trở 

trong của bào tƣơng lớn thì điện thế ho t động bị giảm nhi u và điện trở màng noron nhỏ thì 

điện thế ho t động bị giảm nhi u. Các nhà khoa học đ  xác định đƣợc giá trị điện thế ho t 

động sau khi phát sinh là Vo, truy n theo sợi trục thần kinh qu ng đƣờng là x có giá trị là Vx 

Các nhà khoa học đ  tính đƣợc ở động vật thuộc lớp thú, sợi trục dây thần kinh có 

mielin bao bọc có bán kính r = 15μm, rm = 5000 Ω/cm2 và rt = 50 Ω/cm3, điện thế ho t động 

Vo truy n đƣợc 1 mm (là khoảng cách gi a 2 eo Ranvie) còn l i giá trị Vx đƣợc tính theo 

công thức: 

Vx = Vo.0,5 (4.4) 

Nếu điện cực kích thích đ t ở eo Ranvie thứ nh t (gọi là Ranvie 1) làm phát sinh điện 

thế ho t động là Vo = 100mV khi truy n đến eo Ranvie thứ hai (gọi là Ranvie 2) sẽ còn 

50mV. Thực nghiệm xác định eo Ranvie c  ngƣỡng kích thích điện là 2 mV  Do đ , dòng 

điện hƣng ph n, tức điện thế ho t động phát sinh ở eo Ranvie 1 có giá trị là 100mV khi 

truy n đến eo Ranvie 2 còn 5 mV đ  kích thích eo Ranvie 2 phát sinh điện thế ho t động có 

độ lớn 100mV. 

    

Hình  5.4. Dẫn truyề         ấn trong dây thần kinh không có mielin bao bọc 

A và C: Vùng noron ở trạ         ĩ   (                  ơ  ) 

B: Vùng noron ở trạ               ấ  (        ơ            ) 

1: s i trục noron 

2:  ò     ệ         ấn 
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Cứ l p l i nhƣ vậy, dòng điện hƣng ph n hay các xung điện thế ho t động có độ lớn 

1  mV đƣợc truy n đi theo noron cảm giác v  hệ thần kinh trung ƣơng để phát tín hiệu 

truy n theo noron vận động đến m  hay cơ quan thực hiện phản ứng trả lời  Đối với dây thần 

kinh không có mielin bao bọc, khi kích thích một vùng nào đ  thì t i vùng đ  màng m t phân 

cực rồi đảo cực n n c  điện tích trái d u với vùng xung quanh còn đang ở tr ng thái t nh 

(hình 4.5). T i vùng hƣng ph n xu t hiện dòng điện hƣng ph n nó l i kích thích vùng lân cận 

và l i t o ra dòng điện hƣng ph n mới giống nhƣ dòng điện hƣng ph n phát sinh t i vùng bị 

kích thích. Sự xu t hiện của dòng điện hƣng ph n sau khi bị kích thích cứ lan truy n nhƣ vậy 

trên suốt chi u dài của dây thần kinh một cách liên tục. Vì vậy, tốc độ d n truy n của dòng 

điện hƣng ph n trong dây thần kinh không có mielin bao bọc thƣờng chậm và tiêu hao nhi u 

năng lƣợng. 

Đối với dây thần kinh có mielin bao bọc, do mielin là một ch t cách điện tốt 

nên màng noron ch  tiếp nhận kích thích ở eo Ranvie và màng noron c ng ch  m t phân cực 

và đảo cực (tức sinh điện thế ho t động) ở t i eo Ranvie (Hình 4.5). 

 

Hình 4.5. Dẫn truyề         ấn trong dây thần kinh có mielin bao bọc 

R2 và R3: eo Ranvie 1 và eo Ranvie 3 ở trạ         ĩ   

R2: eo Ranvie 2 ở trạ               ấn khi bị kích thích 

1: s i trục noron 2: bao mielin 

3:  ò     ệ         ấn 

4:   ớng truyền c    ò     ệ         ấn về hệ thầ  k           ơ   

Theo hình 4.5, khi kích thích ở eo Ranvie 2 thì màng noron hƣng ph n d n tới bị đảo 

cực  trong c  điện tích dƣơng    , ngoài c  điện tích âm (- , c  điện tích trái d u với eo 

Ranvie 1 và Ranvie 3 đang ở tr ng thái t nh  trong c  điện tích âm (-), ngoài c  điện tích 

dƣơng      T i eo Ranvie 2 sẽ xu t hiện điện thế ho t động (tức dòng điện hƣng ph n) và 

dòng điện hƣng ph n này khi truy n đến eo Ranvie 3 tuy đ  giảm đi khoảng một n a nhƣng 

v n lớn hơn ngƣỡng g y kích thích n n đ  t o ra hƣng ph n ở eo Ranvie 3, tức là l i t o ra 

điện thế ho t động mới c  độ lớn giống nhƣ điện thế ho t động phát sinh lúc ban đầu ở ƣo 

Ranvie 2  Dòng điện hƣng ph n cứ lan truy n theo kiểu "nhảy" t  eo Ranvie này đến eo 

Ranvie lân cận với khoảng cách bƣớc nhảy là 1 milimet, theo hƣớng v  hệ thần kinh trung 

ƣơng n n c  tốc độ truy n nhanh hơn và ít ti u hao năng lƣợng hơn so với dây thần kinh 

không có mielin bao bọc  Nhƣ ở (hình 4.4), dòng điện hƣng ph n truy n theo hƣớng t  vùng 

B đến vùng C, còn ở (hình 4.5), dòng điện hƣng ph n "nhảy" t  eo Ranvie 2 sang eo Ranvie 

3 theo hƣớng v  hệ thần kinh trung ƣơng  ho c tủy sống  đối với dây thần kinh hƣớng tâm 

còn theo hƣớng t  tủy sống hay hệ thần kinh trung ƣơng tới mô hay cơ quan để thực hiện 

phản ứng trả lời với dây thần kinh ly tâm. M c dù vậy, với dây thần kinh trần, phía ngoài 

màng noron c  dòng điện truy n t  vùng C v  vùng B (hình 4.4), t  eo Ranvie 3 v  eo 

Ranvie 2 (hình 4.5  nhƣng đ u không gây ra hƣng ph n vì khi đ  màng noron trơ tuyệt đối 
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nếu đang ở pha m t phân cực và đảo cực (khoảng 1ms) ho c trơ tƣơng đối nếu đang ở pha tái 

phân cực (khoảng 3ms) nên không tiếp nhận kích thích  Nhƣ vậy, khi kích thích vùng B xu t 

hiện dòng điện hƣng ph n truy n đến kích thích vùng phía trƣớc là C thì hƣng ph n l i xu t 

hiện d  dàng còn nếu đ  truy n đến vùng C l i quay v  vùng B thì màng noron không tiếp 

nhận sự kích thích  Đối với dây thần kinh động vật máu nóng, thời gian trơ tuyệt đối kéo dài 

khoảng 0,002 giây - 0,0004 giây. Nếu ta l y vận tốc d n truy n trung bình của dây thần kinh 

nhóm A là 60 m/s, khi truy n t  eo Ranvie 2 sang eo Ranvie 3 rồi quay trở v  eo Ranvie 2, 

qu ng đƣờng là 2mm, tính ra thời gian ch  m t có 0,3ms, nhỏ hơn 1ms n n eo Ranvie 2 đang 

trơ tuyệt đối nên không tiếp nhận b t kỳ kích thích nào. Do vậy, dòng điện hƣng ph n truy n 

trong dây thần kinh ch  theo một chi u xác định. 

Do màng noron c  tính trơ n n màng noron kh ng thể phát sinh các xung điện thế 

ho t động một cách liên tục đƣợc. thời gian trơ càng dài thì số lƣợng tối đa các xung điện thế 

ho t động đƣợc màng noron phát sinh trong một đơn vị thời gian càng ít và ngƣợc l i. 

Vedenski đ  đƣa ra khái niệm tính linh ho t chức năng để biểu thị khả năng hƣng ph n của 

các tổ chức sống. Noron có tính linh ho t chức năng càng cao khi c  khả năng truy n đƣợc số 

lƣợng tối đa các xung điện thế ho t động trong một đơn vị thời gian càng nhi u  Ngƣợc l i, 

số lƣợng tối đa các xung điện thế ho t động đƣợc truy n đi trong một đơn vị thời gian càng ít 

thì tính linh ho t chức năng của noron càng th p. Ví dụ, các noron vận động có thời gian trơ 

là 2 mili giây thì tối đa chúng ch  truy n đƣợc 5   xung điện thế ho t động trong một giây. 

Các noron trung gian có thời gian trơ nhỏ hơn 1 mili gi y n n chúng c  thể truy n tối đa 1    

xung điện thế ho t động trong một giây. Rõ ràng các noron trung gian có tính linh ho t chức 

năng cao hơn so với các noron vận động. 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

1. Trình bày khái nệm điện thế ngh . Giải thích cơ chế hình thành điện thế ngh  ở tế bào sống. 

2. Vẽ và n u các giai đo n và các đ c điểm của một điện thế ho t động điển hình ở tế bào 

sống. Giải thích cơ chế hình thành điện thế ho t động. 
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BÀI 2  

ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC SỐNG 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Giải thích sự hình thành điện thế sinh vật: điện thế sinh vật ở tế bào sống và ở các tổ 

chức sống quan trọng nhƣ tim, n o, cơ. 

- Nêu đƣợc nguyên lý của phƣơng pháp đo điện tim.Vẽ d ng điển hình của một điện 

t m đồ và giải thích sự hình thành các s ng điện tim. 

 

 

Cơ thể không phải là một m i trƣờng đẳng thế, ngƣời ta ghi nhận nh ng thế hiệu tuy 

r t nhỏ nhƣng ổn định và mang tính chu kì rõ rệt gi a các vùng nh t định tr n cơ thể. Nh ng 

thế hiệu này không b t nguồn t  bên ngoài mà do các tổ chức sống trong cơ thể sinh ra khi 

thực hiện nh ng ho t động sinh lí chức năng bình thƣờng, do vậy ngƣời ta họi chúng là điện 

thế ho t động của tổ chức sống  Điện sinh vật có thể là nguyên nhân, có thể là kết quả của các 

hiện tƣợng sinh lí trong cơ  thể. Thí dụ cơ co khi nhận đƣợc xung điện xung điện do thần kinh 

vận động d n tới, nhƣng khi cơ co c ng sinh dòng điện gọi là dòng điện cơ   

Điện thế ho t động ghi đƣợc tr n cơ thể của một tổ chức sống nào đ  là kết quả của 

điện trƣờng do tổ chức sống đ  t o ra trong quá trình ho t động của nó. 

Điện thế ho t động của tổ chức sống và điện thế ho t động trên tế bào sống là hai khái 

niệm khác hẳn nhau  Nhƣng chính nhờ các xung điện động ở các tế bào và sự lan truy n của 

chúng trong m  hay cơ quan trong quá trình ho t động chức năng đ  t o ra điện trƣờng tổng 

hợp của m  hay cơ quan đ   

1. Điện thế hoạt động của tim 

Nh ng thế hiệu lớn nh t (có thể hơn 1mV  và c ng quan trọng nh t đối với y khoa 

đƣợc ghi đo tr n cơ thể là nh ng thế hiệu sinh ra bởi ho t động của  tim. 

1.1. Cơ               ều khiển nhịp tim 
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Hình 4.6. Quá trình lan truyề  kí     í            ừ nút xoang ở tim 

Sự co bóp tự động nhịp nhàng các ngăn của tim đƣợc kích thích và đi u hòa bởi một 

hệ m  cơ đ c biệt trong tim đƣợc c u thành t  các tế bào cơ  đ c biệt   Hệ này bao gồm hai 

nút mô và một hệ thống d n truy n xung điện động. T  nút xoang SA các xung điện động 

liên tiếp đƣợc phát ra, đi u này c  đƣợc nhờ các tế bào cơ  đ c biệt  của nút SA có khả năng 

tự kích ho t đồng lo t đ u đ n không ngh . 

Một chu kỳ co bóp của tim đƣợc khởi nguồn bởi xung điện động t i nút SA, xung 

điện động này phát tán ra kh p hệ cơ t m nh  và kích thích sự co cơ  M t một khoảng thời 

gian t  120 – 2   ms để xung điện động truy n t  nút SA đến nút nh  th t AV và kích thích 

nút này  Sau đ  xung điện t  nút AV lan truy n theo bó His và các sợi Purkinje đến hệ cơ của 

tâm th t với một tốc độ lan truy n nhanh g p 10 lần so với m  cơ tim bình thƣờng và t o ra 

một sự kích ho t gần nhƣ đồng thời t t cả các cơ co của tâm th t. Chính đ c thù d n truy n 

xung điện nhanh của bó His và các sợi Purkinje làm cho các tâm th t co bóp m nh và hiệu 

quả  Sau khi các cơ của tâm th t phục hồi tr ng thái  ngh  , xung điện động tiếp theo l i đƣợc 

phát ra t  nút SA và chu kì ho t động mới của tim b t đầu. Các sự kiện tr n đƣợc minh họa 

trên hình 4.6. 

1.2. Mô  ì    ơ    ản c a tim 

Dung dịch điện li gi a các tế bào (vùng gian bào) t o nên một m i trƣờng d n điện 

thống nh t. Khi t t cả các tế bào tim ở tr ng thái  t nh , điện thế t i mọi điểm trong đ  nhƣ 

nhau. Khi một vùng nào đ  của tim bị kích thích thì m i trƣờng d n điện này kh ng còn đẳng 

thế n a, vùng bị kích ho t c  điện thế âm so với các vùng khác (hệ quả của sự đảo cực). 

Vùng gian bào nói trên một cách quy ƣớc ta ph n ra vùng nh  và vùng th t. 

Đầu kỳ tâm thu nút AV bị kích ho t, sau đ  xung điện t  nút AV lan truy n r t nhanh 

đến các cơ co của tâm th t. Một vùng lớn bị kích thích gần nhƣ đồng thời nhƣ thế nên có thể 

hình dung đƣợc là tim bị phân cực m nh, cả vùng th t lúc này ở tr ng thái hƣng ph n còn cả 

vùng nh  đ  đƣợc phục hồi tr ng thái  ngh  , hai vùng sẽ tích điện trái d u. Ta nói rằng tim 

có su t điện động đáng kể  Lƣu ý rằng toàn bộ cơ thể bao quanh tim (các m ch máo, dây thần 

kinh,...) t o nên vô số các đƣờng d n điện gi a hai vùng này. Hệ quả là sẽ c  các dòng điện 

tim r t yếu ch y kh p cơ thể. Nếu trên b  m t tim ta đ t hai điện cực t i t m nh  và t m th t 

và nối với dao động ký thì ta có thể ghi đƣợc sự xu t hiện một xung điện thế r t rõ rệt trong 

thời gian ng n ngủi đầu tâm th t thu, đ  chính là điện thế ho t động cực đ i của tim. 
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Trong thời gian t m nh  thu, vì xung điện t  nút SA phát tán ra kh p t m nh  chậm 

hơn ra các m  cơ tim thƣờng nên sự phân cực của tim r t phức t p và không rõ rệt. Tuy nhiên 

ở pha này c ng nhƣ ở các pha khác trong một chu kỳ ho t động của tim, kết quả sự phân cực 

v n là sự hình thành cực nh  và cực th t tích điện trái d u  để ý rằng t m nh  và t m th t luôn 

co bóp lệch pha nhau). Vì vậy chúng ta hoàn toàn mô hình hóa quả tim nhƣ một máy phát 

điện công su t r t nhỏ có su t điện động thay  đổi với hai cực là t m nh  và t m th t. Toàn bộ 

cơ thể bao quanh tim đƣợc m  hình h a nhƣ một m ch điện phức t p g n với máy phát này.  

2. Ghi điện tim và điện tâm đồ    

2.1. Điệ       ồ 

 Sự phát sinh điện tim là do quá trình kh  cực và phân cực l i xảy ra trong tim ở tr ng 

thái bình thƣờng. Quá trình này di n ra r t phức t p. T  nút xoang phát ra nh ng sóng kích 

thích đi vào cơ nh  và d ng l i khoảnh kh c ở nút nh  th t. T  đ  kích thích đƣợc lan truy n 

một cách nhanh chóng theo hệ thống d n truy n đến nội tâm m c. Vách liên th t đƣợc kích 

thích so với thành th t và sau đ  kích thích đƣợc lan truy n t  trái sang phải. Kết quả là tim 

bị phân cực, ở vùng đáy tim tích điện âm tối đa và mỏm tim tích điện dƣơng tối đa  V  

phƣơng diện giải ph u đáy và mỏm là hai cực của tim và trục tim đi qua hai cực đ   

                          

 

Sóng P, T và U có thể hƣớng lên trên ho c xuống dƣới, ngh a là c  thể âm ho c 

dƣơng  Phức bộ QRS không phải lúc nào c ng c , nếu có thì sóng Q âm, xảy ra trƣớc, 

tiếp theo sau là s ng R dƣơng và tiếp đến là s ng S  m  Độ lớn  hay bi n độ) của sóng 

đƣợc tính t  đƣờng đẳng điện và đo bằng đơn vị milivolt. Thời khoảng của s ng đo 

bằng giây. 

Sóng P thể hiện sự kích thích của t m nh , c  bi n độ t  0,05 tới 0,30mV. Nếu sóng P 

c  bi n độ cao hơn  ,30mV ta có thể ngh  đến một sự kích thích bị rối lo n của t m nh   nhƣ 

trong bệnh tăng huyết áp). Thời khoảng của s ng P xác định sự kéo dài của kích thích, vào 

khoảng nhỏ hơn  ,1s  Nếu lớn hơn  ,1s là c  rối lo n trong sự d n truy n điện của t m nh   

Hình 4.7. Một chu kì s ng điện tim bình thƣờng 
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Nếu sóng P có d ng nhi u răng cƣa, đ  là biểu hiện của sự nhi m trùng bệnh th p khớp c p, 

ho c do tổn thƣơng thực thể của tim ở lớp gi a các cơ tim  nhƣ màng tim      

 Sóng QRS biểu hiện sự kích thích của tâm th t  Bi n độ của s ng R bình thƣờng t  

 ,6 đến 1,6mV, thời khoảng QRS t   , 6 đến  , 9s  S ng T c  bi n độ khoảng t   ,25 đến 

0,5mV và thời khoảng cỡ 0,25s. 

 Th ng thƣờng điện tim của ngƣời khỏe m nh có QRS và T cùng một hƣớng dƣơng  

Sau sóng T, trong một số trƣờng hợp ghi đƣợc sóng U, v  nguồn gốc chƣa đƣợc giải thích 

đầy đủ. 

2.2. P  ơ              ệ       ồ 

 Có thể ghi điện t m đồ của ngƣời bình thƣờng bằng hình thức trực tiếp ho c gián tiếp. 

Thƣờng ghi bằng con đƣờng gián tiếp. 

                 

 

 

 

Các tổ chức của cơ thể, là một m i trƣờng d n điện vì thế khi cơ tim đƣợc kích thích 

t o ra một hiệu điện thế và đƣợc truy n đi kh p cơ thể. 

Khi tim co bóp t t cả mọi điểm trên b  m t cơ thể đ u có sự thay đổi điện thế. (Hình 

4.8) cho biết sự phân bố điện thế trên b  m t cơ thể. Ta th y tồn t i nh ng điểm c  điện thế 

bằng nhau  Đƣờng AB ch  hƣớng của trục điện tim – hƣớng của sức điện động, bình thƣờng 

trục này song song với trục giải ph u của tim  Đƣờng thẳng vuông góc với trục điện tim (t i 

một điểm nh t định  c  điện thế bằng 0. T t cả nh ng điểm nằm phía dƣới đƣờng này c  điện 

thế dƣơng, phía tr n c  điện thế âm. 

Để ghi đƣợc điện tim, ta chọn hai điểm có chênh lệch điện thế lớn. 

 

Hình 4.8. Sơ  ồ phân b         ẳ     ện trên bề mặ   ơ   ể do sứ    ệ   ộng c a 

tim gây nên 
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Ví dụ: chênh lệch điện thế lớn c  đƣợc gi a hai tay và chân trái. Hiệu điện thế ghi 

đƣợc gi a hai điểm của cơ thể gọi là chuyển đ o điện tim (ho c đ o trình   Để ghi các chuyển 

đ o ta nối các điểm trên b  m t của cơ thể với máy ghi. 

Các chuyển đ o m u là: 

- Chuyển đ o DI chi hiệu điện thế gi a tay trái và tay phải. 

- Chuyển đ o DII chi hiệu điện thế gi a tay phải và chân trái. 

- Chuyển đ o DIII chi hiệu điện thế gi a tay trái và chân trái. 

Ngoài ra còn có các chuyển đ o trƣớc tim và chuyển đ o đơn cực các chi. 

2.3. Máy tạo nhịp tim (pacemaker) 

Nút SA là một  máy t o nhịp tim  thiên nhiên, tuy nhiên khi nó không phát huy chức 

năng ho c khi hệ d n truy n xung điện đến các tâm th t bị  kẹt , ho t động nhịp nhàng của 

tim bị phá vỡ. Nguyên nhân phổ biến nh t v n là do các xung bị  kẹt  tr n đƣờng d n truy n. 

Khi đ  t m nh  v n co bóp tuân theo nhịp của nút SA, nhƣng t m th t thì co bóp theo nhịp 

độc lập của nút AV, nhịp này chậm hơn, khoảng 30 – 40 nhịp/phút. 

Máy t o nhịp tim, đƣợc nuôi bởi pin, t o ra các xung điện kích thích theo một nhịp đ  

định trƣớc  Bi n độ điển hình của xung điện khoảng 10mV, thời gian kéo dài xung khoảng 

vài mili giây, tần số xung khoảng 60 – 7  xung/phút  Các điện cực đƣợc g n với cơ tim  Các 

máy t o nhịp tim tinh vi làm việc trong chế độ  trực chiến  (standby), có ngh a là nó ch  ho t 

động khi nhịp đập tim xuống th p hơn mức độ nào đ   

Bản ch t điện của nhi u cơ chế đi u khiển trong cơ thể mở ra nh ng khả năng to lớn 

trong việc ứng dụng các xung điện nhân t o để kích thích hay đi u hòa các quá trình sinh lý. 

3. Các điện thế hoạt động khác đƣợc dùng nhiều trong chẩn đoán 

3.1.       ệ   ã       ệ   ã   ồ 

 N o ngƣời có một kiến trúc phức t p, gồm khoảng 10
10

 tế bào thần kinh  nơtron   M i 

tế bào não giống nhƣ một nguồn điện tí hon mà thế điện động luôn luôn biến đổi. Các tế bào 

não liên hệ ch t chẽ với nhau nên m i biến đổi v  điện của một tế bào l i kéo theo nh ng 

biến đổi v  điện ở các tế bào khác. Kết quả là nhi u tế bào não có thể hợp nh t dòng điện 

ho t động của chúng trong tr ng thái đồng bộ. Quá trình này t o nên các s ng điện não, các 

sóng này có khả năng truy n qua xƣơng sọ và da đầu. 

 S ng điện não là nh ng dao động có tần số, bi n độ và hình dáng khác nhau. 

                      

 Hình 4.9. Các nhịp khác nhau c     ệ   ã   ồ 
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Tính ch t của điện n o đồ do nhi u thông số quyết định, tuy nhiên trên thực tế chủ 

yếu ngƣời ta dựa vào tần số của chúng  Ngƣời ta phân chia thành các nhóm sóng : sóng delta 

(0,5 – 3Hz), sóng teta (4 – 7Hz), sóng alpha (8 – 13Hz), sóng beta (14 – 30Hz), sóng gamma 

(30 – 50Hz). 

Sóng delta thƣờng xu t hiện ở điện n o đồ trong trƣờng hợp đang ngủ hay bệnh lý, 

s ng này thƣờng ghi đƣợc ở phần sau của não. 

S ng teta thƣờng g p tr n điện n o đồ của trẻ con, nhƣng ở lứa tuổi lớn hơn 1  thì 

bi n độ và số lƣợng các sóng teta giảm đi nhi u. Ở ngƣời khỏe m nh không phải lúc nào 

c ng ghi đƣợc s ng teta  Bi n độ sóng teta vào khoảng 20 - 5 µV  Tr n điện n o đồ có thể 

nhìn th y các sóng teta riêng lẻ ho c tập hợp thành t ng cụm. 

Sóng alpha xu t hiện ở đa số trƣờng hợp ngƣời lớn khỏe m nh trong đi u kiện ngh  

ngơi v  giác quan và tinh thần  Bi n độ có thể trong khoảng 20 - 100µV, tùy theo t ng 

chuyển đ o  Tr n điện n o đò s ng alpha c  thể xu t hiện rải rác, có khi tập trung thành t ng 

cụm. 

S ng beta đƣợc ghi tr n điện n o đồ của đa số ngƣời, nhƣng tr n ngƣời khỏe m nh 

ch  chiếm một t  lệ r t nhỏ  Bi n độ sóng beta khoảng 3 - 5 µV. Sóng beta có thể xem là đ c 

trƣng cho phần trƣớc của n o  vùng trán và vùng trung t m , nhƣng thực tế trên một số ngƣời 

s ng beta đƣợc thể hiện nhi u ở vùng thái dƣơng  

Khi ghi điện n o, ngƣời ta cho đối tƣợng đội một cái m  đ c biệt trong đ  c  các điện 

cực nhỏ bằng kim lo i có thể tiếp xúc với da đầu qua một lo i sáp d n điện. Tùy theo vị trí 

đ t điện cực mà ta có các chuyển đ o khác nhau. 

- Chuyển đ o đơn cực: một điện cực  đ t ở vùng có ho t động điện não , gọi là điện 

cực ho t động, điện cực kia đ t xa nơi phát dòng điện não, gọi là điện cực trung hòa  thƣờng 

đ t ở dái tai, ho c ở m i   

- Chuyển đ o lƣỡng cực:  cả hai điện cực đ u đƣợc đ t trên vùng ho t động của não. 

Cả hai điện cực đ u đƣợc gọi là điện cực ho t động  Điện thế thu đƣợc trong chuyển đ o 

lƣỡng cực là tổng đ i số điện thế của hai điện cực. 

 Đơn vị chức năng của bộ máy thần kinh vận động là đơn vị vận động, thành phần chủ 

yếu là tế bào thần kinh vận động và một nhóm sợi cơ mà n  đi u khiển. Ở tr ng thái ngh  

ngơi, điện thế màng của sợi cơ ngƣời trung bình khoảng 8  µV  Khi c  kích thích, xung động 

đƣợc truy n t  dây thần kinh đến sợi cơ, s ng kh  cực của màng đƣợc truy n theo sợi cơ và 

chúng ta ghi đƣợc điện cơ dƣới d ng điện thế ho t động. 

 Điện thế ho t động của đơn vị vận động có hàng lo t nhịp giống nhau v  hình d ng và 

bi n độ. 

              

Hình 4.10. Đ ện th   ộng c    ơ   ị vậ   ộ   ( ơ      ầu cánh tay). 

Các xung c        ơ   ị vậ   ộng 
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 D ng của điện thế ho t động phụ thuộc vào c u trúc của đơn vị vận động, lo i điện 

cực và vị trí của điện cực trong cơ  

 Trong thực tế cơ là một cơ quan thống nh t, các đơn vị vận động làm việc dƣới sự 

đi u khiển của thần kinh. Sự phối hợp  và làm việc cộng đồng của các đơn vị vận động đƣợc 

thể hiện qua điện cơ đồ giao thoa; và chúng ta không thể phân biệt đƣợc điện thế ho t động 

của t ng đơn vị vận động. 

                       

Hình 4.11. S  chuyển từ   ện th   ộng c        ơ  vị vậ   ộng 

riêng biệ         ệ   ơ  ồ giao thoa. 

 Dƣới cƣờng độ co cơ kh ng đổi, điện cơ đồ giao thoa có d ng hàng lo t nh ng dao 

động điện thế liên tục kh ng đi u hòa, c  bi n độ, hình d ng và thời khoảng không giống 

nhau, trong đ  các s ng nhỏ bị l n vào các sóng lớn. 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

1. Mô tả cơ chế hình thành điện thế ho t động ở tim. 

2. Nêu nguyên lý của phƣơng pháp đo điện tim.Vẽ d ng điển hình của một điện tâm 

đồ và giải thích sự hình thành các s ng điện tim. 
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BÀI 3  

TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN LÊN CƠ THỂ VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày đƣợc các đ c điểm chính của phản ứng cơ, thần kinh dƣới tác dụng của 

một kích thích. 

- Phân biệt đƣợc tác dụng của dòng điện l n cơ thể ngƣời để hiểu đƣợc phƣơng pháp 

s  dụng dòng điện đ  trong y học và các biện pháp an toàn đ  phòng tai n n do điện. 

 

1. Phản ứng của cơ và thần kinh đối với kích thích điện 

Chúng ta có thể dùng các yếu tố cơ, nhiệt, điện, h a để kích thích cơ và thần kinh. 

Tuy nhiên trong các thí nghiệm khảo sát tính đáp ứng các kích thích của tế bào và m , ngƣời 

ta thƣờng dùng dòng điện làm tác nh n kích thích do các ƣu điểm rõ rệt của nó. Thứ nh t, tế 

bào cơ và thần kinh nh y cảm nh t đối với các kích thích điện. Thứ hai, cƣờng độ và thời 

gian tác động của kích thích điện là đ i lƣợng đo đƣợc và d  đi u tiết  Kích thích điện thƣờng 

dùng là xung vuông. 

1.1.Định luật tất cả hoặc không 

Thực nghiệm xác nhận rằng với nh ng kích thích điện có thời gian kéo dài nh t định, 

nếu cƣờng độ nhỏ, phản ứng của cơ và thần kinh ch  xu t hiện t i ch  đ t điện cực kích thích, 

biểu hiện bằng một xung thế hiệu c  đ c tính là bi n độ tăng dần theo cƣờng độ của kích 

thích  hình 4 12   Đ  là phản ứng t i ch . Nếu kích thích c  cƣờng độ đủ lớn, ngh a là vƣợt 

qua giới h n xác định gọi là ngƣỡng kích thích thì nó t o đƣợc trên tế bào cơ hay thần kinh 

tr ng thai hƣng ph n biểu hiện bằng một điện thế ho t động, sau đ  lan đi dọc theo tế bào và 

c  bi n độ kh ng đổi trong suốt quá trình lan truy n  hình 4 12   Kích thích tr n ngƣỡng dù 

lớn đến đ u c ng ch  t o ra xung điện giống nhau  xem đ c điểm điện thế ho t động) 

              

Hình 4.12. Đ ện th  màng với các kích thí     ệ   ó        ộ khác nhau. 

1.2. M i liên hệ giữa s  xuất hiện trạ               ấn ở t  bào và các thông s  c a kích 

thích. 
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Đồ thị hình 4.13 bi u di n đƣờng cong ngƣỡng đ c trƣng của mô hay tế bào nào đ   

Đƣờng cong này ngăn m t phẳng (I, t) ra hai mi n: mi n tr n ngƣỡng và mi n dƣới ngƣỡng. 

Mọi kích thích có thông số v  cƣờng độ kích thích và thời gian kích thích thuộc mi n dƣới 

ngƣỡng không thể g y n n hƣng ph n và mọi kích thích thuộc mi n tr n ngƣỡng sẽ g y đƣợc 

hƣng ph n. Có thể th y rằng, để kích thích g y đƣợc hƣng ph n trên tế bào ho c m , cƣờng 

độ kích thích càng nhỏ thì thời gian kích thích dòi hỏi càng dài và ngƣợc l i. 

 

               

Hình 4.13. M     ơ          ữ         ộ (I) và th             ộng (t) c          ện kích 

  í    ể   y     ứng 

 T  đồ thị 4.13 chúng ta có khái niệm v  các đ i lƣợng sau: 

- Ngƣỡng thời gian C 

 Đ  là khoảng thời gian ng n nh t mà xung điện kích thích phải kéo dài để có thể gây 

n n hƣng ph n trên tế bào. Ở động vật c  xƣơng sống, giá trị C của tế bào thần kinh vào 

khoảng   . Nếu thời gian kéo dài của xung điện ng n hơn C thì dù xung điện c  cƣờng độ 

lớn đến đ u c ng kh ng c  khả năng g y n n tr ng thái hƣng ph n của cơ hay thần kinh. 

- Ngƣỡng kích thích hay r  bazơ  Rheobase  ký hiệu là b 

 Đ  là cƣờng độ nhỏ nh t mà xung kích thích phải đ t đƣợc để gây nên tr ng thái hƣng 

ph n tr n cơ hay thần kinh. Khi     thì     vì vậy có thể xác định b theo đồ thị. Nếu 

cƣờng độ của kích thích nhỏ hơn b thì dù c  kéo dài bao l u xung điện c ng kh ng thể gây 

hƣng ph n tr n cơ hay thần kinh  R  bazơ càng nhỏ, tế bào hay mô càng d  hƣng ph n. 

- Thời trị hay crô-n c-xi (Chronaxi) 

 Đ  là khoảng thời gian ng n nh t mà xung đi n c  cƣờng độ g p hai lần ngƣỡng kích 

thích (2b) cần phải kéo dài để g y n n đƣợc hƣng ph n tr n cơ hay thần kinh. Crô-n c-xi 

càng ng n, hƣng ph n tr n đối tƣợng xu t hiện càng nhanh. 
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 Ngƣời ta đo thời trị bằng thời kế (chronaximeter). Việc xác định thời trị phổ biến 

trong thực nghiệm và trong lâm sàng, thí dụ đo thời trị để xác định mức độ tổn thƣơng của 

dây thần kinh vận động. 

 Hợp các kích thích: Hai kích thích dƣới ngƣỡng có thể g y n n hƣng ph n trên tế bào 

(hiện tƣợng cộng tác dụng hai kích thích dƣới ngƣỡng) nếu nhƣ: 

- Hai kích thích dƣới ngƣỡng cùng tác dụng vào một vị trí của tế bào cách nhau 

khoảng thời gian đủ ng n. 

- Hai kích thích dƣới ngƣỡng đồng thời tác dụng vào hai vị trí đủ gần nhau của tế bào. 

2. Các thông số điện của cơ thể 

Thực nghiệm cho th y rằng, điện trở ho c độ d n điện của các đối tƣợng sinh vật có 

giá trị hằng định trong cùng một đi u kiện xác định  Đ  là các th ng số đ c trƣng cần thiết 

trong xét nghiệm cận lâm sàng, các ch  số hết sức cơ bản trong nghiên cứu y-sinh học. Vì vậy 

nghiên cứu tính ch t điện nhƣ đo độ điện d n, điện thế... của các tế bào và mô có một ý ngh a 

thật sự quan trọng. Việc nghiên cứu thông số điện nhằm mục đích để tìm hiểu một số đ c 

tính, c u trúc c ng nhƣ sự ảnh hƣởng của các tác nhân vật lý l n các cơ quan, tổ chức sinh 

vật.  

Việc xác định giá trị điện trở xu t, điện d n xu t, tính d n điện hay nói chung là các 

thông số điện của tế bào và m  cho phép ta đánh giá đƣợc tr ng thái sinh lý và chức năng 

ho t động của các đối tƣợng khảo sát. Ngoài ra, t  các thông số ghi đo đƣợc, ngƣời nghiên 

cứu c ng c  thể suy đoán ra đƣợc c u trúc của các tổ chức sống một cách d  dàng. Bằng 

nhi u phƣơng pháp khác nhau của lý sinh học, ta có thể nhận biết v  bản ch t của tổ chức 

sinh vật, mà không cần phải phá hu  c u trúc của đối tƣợng khảo sát.  

Nhi u kết quả thực nghiệm trƣớc đ y đ  chứng minh cho ta th y rằng: Với các tế bào 

động vật ho c thực vật c ng nhƣ đối với các mô sống, dƣới tác động của dòng một chi u thì 

điện trở su t có giá trị trung bình vào khoảng 10
6 

÷ 10
7 
/cm  N n dƣới tác dụng của dòng điện 

một chi u cho th y, độ d n điện của các đối tƣợng sinh vật gần giống nhƣ tính d n của một 

ch t bán d n điện  Còn dƣới tác dụng của dòng điện xoay chi u thì giá trị điện d n đo đƣợc 

có giá trị nhỏ hơn r t nhi u.  

Để xác định đƣợc thông số v  điện trở thuần, điện trở kháng của các hệ thống sống là 

một việc làm kh ng đơn giản  Th ng thƣờng, ta g p phải nh ng kh  khăn và phức t p trong 

khi đo vì:  

- Đối tƣợng sống là một hệ đa pha và tổ chức kh ng đồng nh t v  c u trúc.  

- Thể tích tế bào không cố định mà có thể biến đổi tuỳ theo tr ng thái sinh lý của đối 

tƣợng khi khảo sát.  

- B  m t tế bào có một lớp vỏ protéin bao bọc, lớp màng bảo vệ tế bào c  độ điện d n 

r t lớn.  

- Ngoài ra, dòng điện đi vào m  chủ yếu ch y qua lớp gian bào c  độ d n điện tốt vì 

bản thân nó chứa nhi u lo i ion với nồng độ r t cao.  

- Các vi điện cực làm tổn thƣơng màng   

a) Đ ện trở c a t          ô   ới ả     ở    ò     ện một chiều 

Để xác định giá trị v  điện trở thuần tr n cơ thể ngƣời và động vật, ta có thể tiến hành 

theo một số phƣơng pháp đơn giản  Đo điện trở bằng cách dùng điện cực đ t t i hai vị trí 

khác nhau tr n đối tƣợng nghiên cứu, đƣợc mô phỏng nhƣ hình 4 14 dƣới đ y:  
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Kết quả thực nghiệm cho ta th y rằng: Với các tế bào, mô sống khác nhau thì giá trị 

ghi nhận đƣợc c ng khác nhau  Thật vậy, khi cho dòng điện một chi u đi qua các đối tƣợng 

nghiên cứu tr n thì cƣờng độ dòng điện đo đƣợc không phải là một hằng số. Giá trị đo đƣợc 

giảm một cách liên tục theo thời gian đến một giá trị xác định nào đ , m c dù hiệu điện thế 

của nguồn cung c p là kh ng đổi.  

           Theo định luật Ohm, cƣờng độ dòng điện (I) sẽ biến đổi một cách tuyến tính theo hiệu 

số điện thế áp đ t vào m ch đo  Với nguồn điện một chi u thì cƣờng độ dòng (I) là không 

đổi, nhƣng ở đ y kết quả ghi nhận đƣợc thì hoàn toàn có sự khác biệt. Thật vậy, kết quả thực 

nghiệm cho ta th y rằng dòng điện ghi đo đƣợc tr n đối tƣợng sống không phải là hằng số mà 

giá trị của nó bị thay đổi nhi u theo thời gian  Cƣờng độ dòng điện là một hàm số biến đổi 

theo thời gian nhƣ  hình 4.15): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) S  bi    ổ    ện trở theo tần s   ò     ện xoay chiều.  

Dƣới tác dụng của dòng điện xoay chi u thì trở kháng của tế bào, mô sống phụ thuộc 

nhi u vào tần số (ω) của nguồn phát  Do đ , thành phần điện kháng của đối tƣợng sinh vật 

nhƣ cảm kháng, dung kháng và tổng trở m ch sẽ phụ thuộc nhi u vào tần số của nguồn.  

Khi ở một tr ng thái sinh lý nào đ , ứng với một tần số nh t định của nguồn xoay 

chi u thì điện trở của tế bào và mô sống có giá trị kh ng đổi.  

 

Hình 4.14. Đ    ện trở tại hai vị   í      ịnh c    ơ   ể.  

 

 

I = const 

 

I = f(t) 

Hình 4.15. S  phụ thuộ         ộ  ò     ện (I) theo th i gian (t).  

 

I 

t 
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T  năm 192 , nhi u công trình nghiên cứu khảo sát sự biến đổi của điện trở dƣới tác 

dụng của nguồn xoay chi u cho th y: Điện trở của hầu hết các lo i m , cơ, tế bào sống sẽ bị 

thay đổi dƣới các tần số khác nhau  Đ c tuyến biến đổi của điện trở theo tần số (ω) có d ng 

nhƣ hình 4.16 dƣới đ y:  

                           

  

 

 

T  đồ thị trên ta th y:  

Với ω < ω 
1
và ω > ω 

2 
: điện trở tƣơng đối ổn định.  

       ω 
1
< ω < ω 

2
: điện trở giảm khi tần số tăng   

Quy luật này hoàn toàn xảy ra và biến đổi là nhƣ nhau với mọi lo i tế bào, mô và 

nhi u đối tƣợng khác  Đ c biệt, kết quả xảy ra c ng tƣơng tự đối với các sợi cơ m c dù giá trị 

trở kháng tuyệt đối của cơ là khác nhau   

Các giá trị ω
1 

÷ω
2 

có giá trị thay đổi trong khoảng t  10
2
 ÷10

8
 Hz.  

Đa số các mô sống, điện trở cực tiểu hay trị số độ d n điện cao ứng với tần số khoảng 

10
6

 

Hz, còn đối với sợi thần kinh thì giá trị này tƣơng ứng với tần số vào khoảng 10
9

 

Hz.  

T  thực nghiệm cho th y, độ d n điện của tế bào và m  thay đổi chủ yếu ở tần số 

th p. Ở tần số cao tính ch t này ít thay đổi hơn vì ở tần số th p hiện tƣợng phân cực di n ra 

chậm ch p và rõ rệt hơn nhi u.  

Sự phụ thuộc độ d n điện vào tần số là đ i lƣợng đ c trƣng biểu di n cho đối tƣợng là 

tế bào ho c mô sống  Đối với các tế bào, mô bị tổn thƣơng tuỳ theo mức độ, tính ch t này 

c ng giảm dần theo, đến khi tế bào chết thì tính ch t đ  c ng kh ng còn n a  Ngh a là điện 

trở của tế bào khi bị tổn thƣơng kh ng còn phụ thuộc nhi u vào tần số.  

Để hiểu r  đi u đ , ta khảo sát điện trở của một số mô thực vật ở tr ng thái sinh lý 

bình thƣờng và bị tổn thƣơng với các mức độ khác nhau dƣới tác dụng nhiệt, nhƣ (hình 4.17):  

 

 

 

 

 

                     Hình 4.16: S  bi    ổ    ện trở c a t  bào mô theo tần s . 
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T  đ c trƣng biến đổi của tổng trở theo tần số của dòng điện xoay chi u ở trên, ta th y 

t i nhiệt độ cao nếu thời gian tác dụng càng dài thì mức độ tổn thƣơng càng lớn, đồng thời sự 

phụ thuộc của điện trở theo tần số ít hơn   

Dựa tr n cơ sở nghiên cứu v  các thông số điện có thể d  dàng xác định, đánh giá 

c ng nhƣ để mô tả đối tƣợng theo các ch  số sinh học của một tổ chức sống ở tr ng thái sinh 

lý bình thƣờng hay bị bệnh lý  Ngày nay ngƣời ta thƣờng biểu di n ch  số sinh học qua đ c 

trƣng biến đổi của điện trở theo tần số R ω  cho các lo i tế bào, mô sống c ng nhƣ để xác 

định cho nhi u đối tƣợng nghiên cứu sinh vật khác.  

 c) Tổng trở c a t  bào và mô. 

Trong cơ thể sống tồn t i  vô số các màng sinh vật, các màng này có tính ch t tƣơng 

tự nhƣ các tụ điện, gần nhƣ kh ng cho dòng điện một chi u đi qua nhƣng cho dòng điện xoay 

chi u đi qua  Chính vì vậy điện trở của các m  đối với dòng một chi u r t lớn  Còn đối với 

dòng xoay chi u thì ngoài thành phần điện trở thuần của mô hệ điện dung tr n c ng g p phần 

vào sự d n điện  Nhƣ vậy điện trở của tế bào và mô là tổng trở (impedance) của điện trở 

thuần và dung kháng của chúng. Sự có m t của thành phần điện dung trong hệ thống sống 

còn đƣợc chứng minh qua tính ch t quan trọng khác là sự lệch pha. Khi hiệu điện thế xoay 

chi u đƣợc đ t vào mô sống có giá trị là: 

            

Thì dòng điện ch y qua mô sẽ biến thi n nhƣ sau: 

                 

Góc lệch pha     nói lên tính ch t  sống  của mô, khi mô chết thì     

Ở các hệ sinh vật, ngƣời ta th y giá trị góc lệch pha r t lớn, chứng tỏ rằng vai trò của 

điện dung trong các hệ này r t cao. Thí dụ ở tần số 10
3
Hz góc lệch pha của một số đối tƣợng 

thí nghiệm đo đƣợc nhƣ sau: 

Thần kinh ếch 64
0
          Cơ thỏ 65

0
 

Da ếch 55
0
                     Da ngƣời 55

0
 

Hình 4.17.  Bi    ổ    ện trở mô th c vật theo tần s  ở trạng thái sinh lý bình 

    ng và khi bị tổ     ơ  . 

(1): Trạ         ì         . (2): Đ   ở 50
0
C trong 2 phút  

(3): Đ   ở 50
0
C trong 4 phút. (4): Đ   ở 100

0
C trong 20 phút.  
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Ở mô chết các màng tế bào vốn đ ng vai trò  tụ điện sống  đ  bị phá hủy, do đ  m  

ch  gồm điện trở thuần. Sự biến thiên của tổng trở vào tần số cho phép đánh giá sức sống của 

các mô. Ngoài ra góc lệch pha   c ng cung c p các thông tin bổ ích v  tr ng thái của mô. 

3. Những nguy hiểm do điện – Các biện pháp an toàn điện 

3.1. Nguy hiể       ện 

Dòng điện khi đi qua cơ thể gây nên các hiệu ứng sinh lý khác nhau tùy thuộc vào các 

yếu tố của dòng điện. Các hiệu ứng sinh lý này có thể là các tổn thƣơng hay cảm giác đau 

đớn và n ng thì có thể d n đến t  vong. Mức độ gây tổn thƣơng cho cơ thể của dòng điện phụ 

thuộc chủ yếu vào cƣờng độ, thời gian đi qua và đƣờng d n truy n trong cơ thể, trong đ  

cƣờng độ dòng điện là yếu tố quyết định (bảng 4.1). 

Khi các điện cực đƣợc đ t trực tiếp trên b  m t cơ thể thì độ lớn của dòng điện chủ 

yếu đƣợc quyết định bởi điện trở của da  Điện trở của da v  phần mình l i bị ảnh hƣởng r t 

m nh bởi độ  m da. Thí dụ điện trở của cơ thể đƣợc đo t  tay này sang tay kia biến thiên t  

10
6  đối với da r t khô xuống 1000   đối với da ƣớt. 

Bảng 4.1. Một s  hiệu ứng sinh lý c    ò     ện xoay chiều tần s  60Hz 

(Th i gian tác dụng c    ò     ệ       ơ   ể là 1 giây) 

C      ộ  ò     ện Hiệu ứng sinh lý Th  hiệu tạ       ò     ện 

ứng vớ    ện trở c    ơ   ể 

10000  1000   

1mA 

 

5mA 

 

10-20mA 

 

 

50mA 

 

 

100-300mA 

 

 

6A 

Ngƣỡng cảm giác 

 

Mức độ  v  h i  cao nh t 

 

B t đầu hiện tƣợng  co cứng 

cơ   ngƣỡng  kh ng bu ng   

 

Cảm giác đau, c  thể ng t, 

choáng và kiệt sức. Tim, phổi 

v n ho t động 

 

Rung th t, t  vong nếu kéo dài 

thêm. Hô h p v n tiếp di n 

 

Co  cứng  cơ t m th t, tiếp 

theo là nhịp tim đập bình 

thƣờng. Hô h p tê liệt t m thời. 

Có thể bỏng 

10V 

 

50V 

 

100-200V 

 

 

500V 

 

 

1000-3000V 

 

 

60.000V 

1V 

 

5V 

 

10-20V 

 

 

50V 

 

 

100-300V 

 

 

6000V 

 

Thuật ng  ngƣỡng  kh ng bu ng  b t nguồn t  hiện tƣợng sau: dòng điện trên 

ngƣỡng này gây ra sự co cứng cơ n m bàn tay mà không thể du i ra đƣợc theo ý muốn. 
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Trong các tai n n v  điện, nếu tay tiếp xúc với vật d n điện xoay chi u  thƣờng xảy ra trong 

đa số các trƣờng hợp  ngƣời bị n n thƣờng gi  ch t vào vật d n điện, tự mình không thể rút 

tay ra đƣợc, do đ  hậu quả thêm nghiêm trọng  Đối với dòng điện xoay chi u, tần số là một 

yếu tố quyết định độ lớn ngƣỡng  kh ng bu ng   Đồ thị (hình 4.18) biểu di n một cách 

tƣơng đối sự phụ thuộc ngƣỡng  kh ng bu ng  và ngƣỡng cảm giác của cƣờng độ dòng điện 

vào lgf (f là tần số dòng điện truy n t  tay này qua tay kia   Nhƣ vậy ta có thể th y tr n đồ 

thị, dòng điện xoay chi u 50, 60Hz dùng rộng rãi kh p nơi trong cuộc sống c  ngƣỡng nguy 

hiểm th p nh t  Ngƣợc l i dòng điện xoay chi u tần số lớn hơn1     Hz cƣờng độ phải r t 

lớn mới nguy hiểm đối với cơ thể  Dòng điện có tần số lớn l i c  xu hƣớng gây bỏng. 

                  

 

Hình 4.18. S  phụ thuộc c      ỡ   “k ô     ô  ”       ỡng cảm giác vào tần s  dòng 

  ện. 

Dòng điện c ng nhƣ nhi u yếu tố vật lý khác, nếu tác động vào cơ thể với một mức 

độ thích hợp sẽ cho kết quả dƣơng tính, phù hợp với mục đích và lợi ích của con ngƣời. 

Tuy nhi n trong trƣờng hợp tai biến b t ngờ, điện tác động l n cơ thể quá ngƣỡng cho 

phép thì điện trở thành mối nguy hiểm cho sức khoẻ và tính m ng của con ngƣời theo các cơ 

chế sau: 

- Cơ chế gây nguy hiểm thứ nh t là do tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi dòng điện 

ch y qua cơ thể → do hiệu ứng Jun → đo n cơ thể c  dòng điện ch y qua sẽ tỏa một nhiệt 

lƣợng khá lớn (Q = RI
2
t) → gây bỏng. Mức độ bỏng phụ thuộc vào độ  m của da, cƣờng độ 

dòng điện (0,1 A/cm
2
 là ngƣỡng gây bỏng) và thời gian. 

- Cơ chế gây nguy hiểm thứ 2 là do tác dụng kích thích cơ và thần kinh: Đ c biệt đối 

với dòng điện xoay chi u tần số th p  trong đ  c  dòng điện sinh ho t   Khi cƣờng độ dòng 

điện đủ lớn thì cơ và thần kinh bị kích thích m nh và liên tục làm cho ý thứcngƣời bị n n 

không còn khả năng đi u khiển đƣợc. Vì thế, trong đa số trƣờng hợp nếu ch m tay vào dòng 

điện thì các cơ khép bao giờ c ng co m nh hơn các cơ du i vì vậy ngƣời bị n n thƣờng gi  
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ch t vào vật d n điện, không tự ý rút tay ra m c dù lúc đầu não v n nhận thức đƣợc rằng 

mình đang g p n n. 

Nh ng tai n n chết ngƣời vì điện giật đa số thƣờng xảy ra đột ngột  Ngƣời bị n n ngã 

xuống không kịp kêu sau vài giây, chậm l m là vài phút n n nhân sẽ chết. 

Có 2 nguyên nhân t  vong là: 

- Do bị ng ng thở, xảy ra theo 2 cơ chế:  

  Các cơ h  h p bị co cứng. 

+ Thần kinh hô h p bị kích thích t i một đo n nào đ   

- Do tim ng ng đập đột ngột ở giai đo n t m trƣơng-trong trƣờng hợp này mổ t  thi 

không có sự xung huyết của các nội t ng và không phát hiện d u vết cụ thể nào để giải thích 

cơ chế của tai n n. 

3.2. Đề phòng tai nạ       ện 

a) Nguyên nhân bị   ện giật 

Đi u kiện b t buộc để c  dòng điện truy n qua cơ thể là hai đầu điện cực có chênh 

lệch điện thế cùng tiếp xúc với cơ thể. Nh ng con chim đậu tr n d y điện cao thế không bị 

điện giật vì cả hai ch n đ u tiếp xúc với cùng một điện thế. Ngồi trong xe ô tô nếu bị dây cao 

thế rơi vào xe c ng kh ng sao vì lốp xe cách điện xe với đ t.Trong kỹ thuật điện ngƣời ta 

dùng thuật ng  d y  n ng  để ch  dây d n c  điện thế khác kh ng, d y  nguội  là d y trung 

hòa, còn  đ t  để ch  m t đ t c ng c  điện thế bằng không. Thông thƣờng d y  nguội  của 

nguồn điện đƣợc nối đ t  Đa số các tai n n điện xảy ra do sự tiếp xúc của n n nhân với dây 

 n ng  của nguồn và cả với  đ t   Thí dụ nhƣ ch n trần đi tr n đ t, còn tay vô ý ch m phải 

d y  n ng  

b)An toàn trong sinh hoạt và làm việc. 

Nguyên t c chính để đ  phòng và giảm bớt mức độ nguy hiểm của tai n n do điện là: 

- Giảm bớt điện áp nhỏ nh t đến mức có thể. 

- Tăng điện trở tiếp xúc: nguyên t c đầu ti n là kh ng đi ch n đ t khi vận hành các 

thiết bị điện, tay chân giầy dép phải khô ráo, tốt nh t là các lo i thiết bị điện phải đƣợc bọc 

bằng vỏ nhựa ho c g , các núm ch nh công t c tránh làm bằng kim lo i.  

- Thực hiện nối đ t tốt cho t t cả các máy thiết bị. 

- Thực hiện các biện pháp cách ly nh ng ch  nguy hiểm bằng các vật cách điện ho c 

bằng lƣới kim lo i có nối đ t. 

- Tăng cƣờng giáo dục rộng rãi ý thức đ  phòng tai n n v  điện  Chú ý đ t các bảng 

tín hiêu báo hiệu sự nguy hiểm t i các nơi trọng yếu ho c có khả năng g y tai n n. 

 ) A         ện trong bệnh viện 

Ngoài các kiến thức v  nguy hiểm nhƣ đ  n i tr n , chúng ta r t cần biết thêm một đ c 

thù khác của nguy hiểm điện trong l nh vực y tế  Ngƣỡng nguy hiểm của dòng điện đƣợc đ  

cập đến trong (3 1  là đối với trƣờng hợp dòng điện qua da vào cơ thể, dòng điện do đ  đƣợc 

phân bố rộng kh p cơ thể  Trong trƣờng hợp có dây d n thẳng đến tim thì ngƣỡng nguy hiểm 

của dòng điện sẽ nhỏ hơn khoảng một nghìn lần. trong thí nghiệm với chó ch  cần 20   đ  

đủ gây nên sự rung th t  Nhƣ vậy các bệnh nhân có các vật d n c m vào trong ngƣời, thí dụ 

nhƣ các ống thông, hút (catheter), các kim truy n dịch, và nh t là các bệnh nh n đƣợc đ t 

máy t o nhịp tim (pacemaker) thuộc nh m  đ c biệt nh y cảm  với điện. Ngoài ra trong bệnh 



Tài liệu giảng dạy Môn Vật lý và Lý sinh  95 

viện thƣờng xuyên phải thực hiện các phép ghi đo, chiếu chụp điện nhƣ ECG, chụp Xquang 

và thực hiện các liệu pháp điện khác nhau tr n ngƣời bệnh nhân, vì vậy an toàn điện trong 

bệnh viện càng phải đ c biệt coi trọng. 

Sau đ y là một số qui t c an toàn điện trong các cơ sở khám ch a bệnh: 

1. T t cả các thiết bị điện, chính xác là các vỏ động cơ điện, máy X quang, máy điện liệu 

pháp, máy ghi điện tim, máy ghi điện n o phải đƣợc nối đ t. 

2. Bệnh nh n kh ng đƣợc tiếp xúc với đ t, nh t là phải chú ý đến các dây d n và các vật kim 

lo i tr n ngƣời bệnh nhân không ch m đ t  Giƣờng s t phải có chân hay bánh xe cao su cách 

điện. 

3. Các vỏ kim lo i trần của các thiết bị điện phải cách xa tầm với bệnh nhân. 

4. Khi đang thực hiện các phép đo điện ho c liệu pháp điện, các dây tiếp xúc với bệnh nhân 

phải đƣợc cách điện r t tốt với nguồn. 

Chú ý: Biện pháp thứ nh t là quan trọng nh t vì ba biện pháp sau có thể d  dàng bị vi ph m 

do b t c n. 

Đối với bệnh nh n  đ c biệt nh y cảm  với điện nhƣ đ  n i ở trên, các nhân viên y tế 

cần lƣu ý th m: 

5. Không ch m tay vào vật d n c m vào ngƣời bệnh nhân, còn tay kia ch m một vật kim lo i 

khác. Nhớ rằng lúc đ  một dòng điện r t nhỏ (     ) có thể qua cơ thể b n vào bệnh nhân 

m c dù b n không cảm giác đƣợc nhƣng l i gây nên nguy hiểm (rung th t) cho bệnh nhân . 

6. Đ t toàn bộ các thiết bị điện đang li n quan đến bệnh nh n  đ c biệt nh y cảm  với điện 

vào trong các hộp chứa hay tr n các đế cách điện. Trong các bệnh viện hiện đ i có lo i 

giƣờng chuyên dụng dành cho nhóm bệnh nhân này, có bảng điện ri ng để phục vụ các thiết 

bị điện. 

4. Tác dụng tích cực của dòng điện l n cơ thể và ứng dụng trong y khoa 

Điện c ng giống nhƣ nhi u yếu tố vật lý khác nhau, nếu tác dụng vào cơ thể con 

ngƣời với mức độ thích hợp, đƣợc theo d i và đi u ch nh thận trọng sẽ d n đến nh ng kết 

quả dƣơng tính, phù hợp với mục đích và lợi ích của con ngƣời. 

4.1. Hiệu ứng lý – hóa –                 ô k    ó  ò     ện một chiề         

Các dung dịch sinh lý chiếm t  trọng r t lớn trong cơ thể sống, đ  là m i trƣờng d n 

điện vì trong đ  hòa tan một số lƣợng lớn các ion (chủ yếu là v  cơ : Na
+
, K

+
, Cl

-
   dƣới tác 

động của điện trƣờng các ion chuyển động c  định hƣớng với các tốc độ khác nhau. Các phân 

t  h u cơ c  c u trúc lƣỡng cực điện thì s p xếp l i theo hƣớng điện trƣờng. M t khác tồn t i 

r t nhi u màng ngăn  màng tế bào, màng cơ, các vách ngăn gi a các cơ quan    n n các ion 

không di chuyển tự do đƣợc, vì thế t i vùng lân cận các màng ngăn xu t hiện sự tập trung các 

điện tích, kết quả là t o thành điện trƣờng phân cực ở các vùng chịu tác dụng của điện trƣờng 

ngoài. 

Sự phân bố l i các điện tích nhƣ vậy làm thay đổi điện thế màng và tính th m của 

màng tế bào, ảnh hƣởng đến quá trình khuếch tán và th m th u. Nhi u ch t bình thƣờng 

không thể qua màng tế bào thì nay d  dàng đi qua  Các ho t động trao đổi ch t c ng di n ra 

m nh hơn  

4.2.Ứng dụng c a dòng một chiều trong vật lý trị liệu 

Trong vật lý trị liệu ứng dụng của dòng điện một chi u có thể chia ra thành hai nhóm 

chính dựa theo đ c điểm dòng điện đƣợc s  dụng. 
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a) Dò     ện một chiều không  ổi 

- Liệu pháp Galvani (galvanization): Cho dòng điện một chi u đ u đi qua nh ng vùng 

cần thiết tr n cơ thể. 

Hiệu ứng cục bộ t i vùng cơ thể c  dòng điện đi qua các mao m ch giãn ra, tính th m 

của các màng tế bào và các thành mao m ch tăng l n, nhờ đ  các ho t động trao đổi ch t 

đƣợc tăng cƣờng, trƣơng lực cơ giảm, tuần hoàn máu và các b ch huyết tăng, ngoài ra sự tiết 

dịch t i các tuyến c ng tăng, tính phản ứng của thần kinh cảm giácgiảm Ph m vi ứng dụng 

liệu pháp Galvani là: chống viêm, giảm đau, gi n m ch, thúc đ y các quá trình tái t o, đi u 

hòa tiêt dịch, tăng dinh dƣỡng, thƣ gi n cơ  

Ngƣời ta thƣờng dùng hiệu điện thế trong khoảng 60 – 80V, với đi u kiện phải tuân 

thủ giới h n cƣờng độ dòng điện cho phép đối với các vùng khác nhau tr n cơ thể. Thí dụ đối 

với các chi, cƣờng độ tối đa IMAX= 20 – 30 mA, trong khi t i các vùng m t IMAX= 3 – 5 mA, 

còn đối với niêm m c m i và mồm là 2 – 3 mA. Thời gian cho dòng điện đi qua c  thể kéo 

dài nhi u phút. 

- Điện di (electrophoresis) thuốc trị liệu 

Đ  là phƣơng pháp dùng dòng điện một chi u để đƣa một số ion thuốc có tác dụng 

ch a bệnh vào cơ thể ho c l y các ion thuốc có h i ra khỏi cơ thể  Các dƣợc ch t trong dung 

dịch bị ph n ly thành các ion, khi đ t các dung dịch đ  trong điện trƣờng các ion chứa trong 

dung dịch sẽ chuyển động v  phía điện cực trái d u. 

Thí nghiệm cổ điển sau của Leduc minh họa r t rõ ràng việc các dƣợc ch t có thể 

thâm nhập vào cơ thể qua da m nh hơn nhi u dƣới tác dụng của dòng một chi u. Hai thỏ T1, 

T2 đƣợc c o sch long hai b n sƣờn, đ t tiếp xúc gi a hai thỏ một khối bông C t m dung dịch 

dƣợc ch t khảo sát  Hai b n sƣờn còn l i của hai thỏ đ t hai điện cực rộng nối với nguồn một 

chi u nhƣ (hình 4.19). 

                          

 

Hình 4.19. Thí nghiệm Leduc 

* Nếu C t m dung dịch sulfat strychnine, cho dòng điện cỡ 50 – 1   mA đi qua trong 

vài phút, thỏ T1 không sao còn thỏ T2 co giật chết với các biểu hiện đ c trƣng bị nhi m độc 

ch t strychnine. Gốc strychnin là ion dƣơng dịch chuyển v  cực âm làm thỏ T2 chết mà không 

làm thỏ T1 chết. 

* Nếu C t m dung dịch Kalicyanua (KCN), bây giờ thì thỏ T2 không sao còn thỏ T1 

chết vì gốc cyanua là ion  m đi v  cực dƣơng   
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Trong đi u trị ngƣời ta dùng dòng điện một chi u đ u để đƣa các dƣợc ch t qua da và 

niêm m c vào cơ thể  Để làm đi u này ngƣời ta t m dung dịch dƣợc ch t cần thiết vào lớp 

bọc của một điện cực xác định trong số hai điện cực và thực hiện giống nhƣ Galvani liệu 

pháp  Dƣợc ch t sẽ đƣợc đƣa vào t  điện cực có d u trùng với d u ion thành phần tác dụng 

của thuốc. Bằng con đƣờng điện di này các thuốc có hiệu lực tăng l n g p nhi u lần so với 

đƣờng khác. Ví dụ :  

- Thuốc Kali – Natri Iodure 5 (ion I
-
% ) làm m m tổ chức sẹo. 

- Novocain 5% (Novocain
+
)giảm đau 

- Hydrocortison Acetat (Hydrocortison
+
) chống viêm.  

Các thuốc đ  c  cơ chế tác dụng là làm giãn m ch n n làm tăng tuần hoàn và chống 

chuyển h a, tăng dinh dƣỡng và chống viêm. Vì vậy n  c ng c  tác dụng giảm đau, giảm co 

th t, giảm trƣơng lực cơ  

Khi làm điện di nhƣ vậy thì ch  có các ion cần thiết mới đi vào cơ thể, các thành phần 

khác không vào theo mà bị gi  l i ở điện cực nên gây phù n , kh ng g y đau hay kh  chịu và 

không gây lây nhi m   nhƣ khi ti m  

Phƣơng pháp điện di các dƣợc ch t hợp nh t đƣợc t t cả tác dụng của dòng một chi u 

trong liệu pháp, cả tác dụng của dƣợc ch t, hơn thế n a dòng dòng một chi u làm dƣợc ch t 

thâm nhập s u hơn, tác dụng l u hơn và c  mức độ ho t động m nh hơn nhi u so với bình 

thƣờng. 

Ngƣợc l i muốn l y một ion có h i (ví dụ ion Ca
2+

) ra khỏi cơ thể thì đ t điện cực trái 

d u vào vùng da nhi m ion, điện cực đ  sẽ hút các ion này v  phía n  và đƣa ra khỏi cơ thể. 

 ) Dù    ò          ện 

Xung điện là dòng điện ho c hiệu điện thế tồn t i trong thời gian r t ng n còn dòng 

xung điện là một chu i nối tiếp các xung điện giống nhau. 

Cách s  dụng dòng xung điện một chi u trong vật lý trị liệu v  cơ bản c ng giống nhƣ 

trong liệu pháp Galvani. Trong liệu pháp này có thêm một số nh ng tác dụng đi u trị khác 

với liệu pháp Galvani thí dụ nhƣ: an thần, gây ngủ, chống co th t, kích thích cơ và thần kinh 

(phục hồi chức năng cơ quan và m    Ngƣời ta còn kết hợp dùng dòng xung điện một chi u 

với châm cứu trong điện ch m và thu đƣợc kết quả tốt. 

4.3.Ứng dụng c    ò     ện xoay chiều trong vật lý trị liệu 

a)Ứng dụng c    ò     ện xoay chiều hạ tần và trung tần 

Khác với dòng điện 1 chi u, dòng điện xoay chi u h  tần và trung tần có cƣờng độ 

thay đổi khi tăng khi giảm nên có tác dụng làm co và gi n cơ do đ  c  tác dụng tâp luyện cho 

cơ làm cơ lực đƣợc tăng cƣờng. Tác dụng này thể hiện rõ nh t ở dòng điện xoay chi u có tần 

số trong khoảng 40Hz - 180 Hz. Chính vì vậy dòng h  tần thƣờng đƣợc s  dụng để kích thích 

và chống teo cơ  Ngoài ra khi cơ bị co giật thì sự lƣu th ng máu c ng đƣợc tăng cƣờng, do đ  

dinh dƣỡng cơ c ng đƣợc phát huy. 

Đối với dòng trung tần có tần số t  5000 Hz trở lên, tác động kích thích vận động thể 

hiện rõ rệt hơn tác dụng kích thích cảm giác, n i khác đi là cơ bị co nhƣng 

không có cảm giác đau  

Các lo i xung vuông có tần số thích hợp trong vùng trung t m còn đƣợc s  dụng để 

g y  choáng điện , ngh a là g y một cơn co giật nhân t o  kích thích điện xuyên qua sọ   Đ y 

là phƣơng pháp đi u trị r t hiệu nghiệm đối với một số bệnh tâm thần có chu kỳ. Nh ng xung 
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vu ng c  bi n độ 150 V kéo dài 1-2/1000s có thể kích thích tim t  ngoài lồng ngực. Chúng 

thƣờng đƣợc dùng một cách có kết quả tốt trong trƣờng hợp tim ng ng đập ở giai đo n tâm 

trƣơng  Trong trƣờng hợp đau tim kéo dài, ngày nay bệnh nhân có thể mang theo tr n ngƣời 

một máy đảm bảo nhịp tim thƣờng xuy n, đ  là máy Pace-Maker một lo i máy phát xung 

điện kích thích có kích thƣớc nhỏ, ch y pin và các điện cực kích thích có thể bố trí ngay trên 

màng tim. 

b) Ứng dụng c a dòng cao tần 

Dòng cao tần tác dụng vào cơ thể không gây hiện tƣợng điện phân và không kích 

thích cơ thần kinh. Năng lƣợng của dòng cao tần đƣợc biến thành nhiệt năng trong khu vực 

có dòng điện đi qua  Tác dụng nhiệt của dòng cao tần làn tăng cƣờng lƣu th ng máu,làm dịu 

cơn đau, tăng cƣờng chuyển hoá vật ch t, thƣ gi n thần kinh và cơ,    Do đ  dòng cao tần 

thƣờng đƣợc s  dụng để đi u trị các bệnh viêm thần kinh, một số bệnh ngoài da và đau ở các 

khớp nông. 

Ngoài ra hiệu ứng nhiệt của dòng cao tần còn đƣợc dùng để c t ho c đốt nhiệt, đ  là 

phƣơng pháp dùng để tiêu diệt các tổ chức sống trong cơ thể mà không gây chảy máu, không 

gây mủ và sẹo nhỏ tr ng không dính. 

4.4. Phẫu thuậ    ệ       t cắ    ện 

Các dụng cụ ph u thuật điện ngày nay đƣợc dùng rộng r i, để c t  c ng nhƣ để  hàn  

các mô. Nh ng dụng cụ này t o ra các dòng điện cao t n bằng thế hiệu tới 15.000V. 

Ở tần số r t cao ngƣỡng nguy hiểm của dòng điện r t lớn, do đ  trong ph u thuật hay 

c t đốt điện, bệnh nhân thậm chí không cảm nhận đƣợc dòng điện. Hiệu ứng chủ yếu sẽ là tác 

dụng nhiệt. Khi thế hiệu cao tần đƣợc đ t vào các điện cực r t mỏng, nhọn thì mật độ dòng 

điện cực lớn t i các nơi đ t điện cực sẽ làm  chảy  m  và vì vậy trở thành công cụ c t r t tốt. 

Tần số cỡ khoảng 500 – 6   KHz đƣợc xác định là r t hiệu quả đối với ph u thuật c t. Các 

tần số cao hơn nhi u, khoảng 2 – 4 MHz, hiệu quả hơn trong việc làm đ ng  c ng c  ngh a là 

ghép nối m   và đốt. 

Điểm m u chốt của phƣơng pháp này là một m t tập trung dòng điện  đi vào  t i một 

vùng r t hẹp t i nơi cần c t, nối, bằng cách đ t vào đ  điện cực r t mảnh, nhọn  Trong khi đ  

điện cực thứ hai thì l i r t rộng để ph n tán dòng điện  đi ra  tránh g y bỏng. Thƣờng ngƣời 

ta dùng một t m d n điện l t áp đ u vào m ng cho dòng  ra   Các t   đi ra ,  đi vào  ch  để 

cho d  hình dung, còn dòng điện là xoay chi u nên không có khái niệm dòng ra dòng vào. 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

1. Trình bày các tác dụng kích thích của mộ xung điện đối với cơ và thần kinh.  

2.  Phân tích tác dụng của dòng điện đối với cơ thể sống để t  đ  n n nguy n lý của các 

phƣơng pháp ứng dụng dòng điện trong Y học. 

3. Phân tích các tác dụng nguy hiểm của dòng điện đối với cơ thể sống. T  đ  trình bày các 

biện pháp an toàn điện trong sinh ho t và trong bệnh viện. 
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CHƢƠNG 5  

QUANG SINH HỌC 

BÀI 1  

BẢN CHẤT CỦA ÁNH SÁNG 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày đƣợc bản ch t ánh sáng, hiện tƣợng phát sáng và h p thụ ánh sáng. 

 

1. Thuyết s ng điện t  v  bản ch t của ánh sáng  

T  năm 1865, Maxwell đ   kết luận rằng ánh sáng là s ng điện t . Vì ánh sáng là 

s ng điện t  n n n  c  đầy đủ các tính ch t của s ng điện t . Tính ch t sóng của ánh sáng thể 

hiện rõ qua các hiện tƣợng giao thoa, nhi u x  và phân cực ánh sáng. 

Các thông số chính của ánh sáng: 

- f là tần số ánh sáng. 

-   là bƣớc sóng ánh sáng. 

-   là vận tốc lan truy n sóng ánh sáng. 

v =  .f     (5.1) 

Khi ánh sáng truy n trong chân không, nó có tốc độ cực đ i, ký hiệu là c (c=300.000 km/s). 

Gọi bƣớc sóng ánh sáng trong chân không là    ta có 

                                            (5.2) 

T  (5.1) và (5.2) ta có  
   

   
 

 

 
 

  

 
    (5.3) 

n gọi là chiết su t của m i trƣờng. Biểu thức này cho th y bản ch t của chiết su t môi 

trƣờng  Để đơn giản, sau này khi n i đến bƣớc sóng ta hiểu đ  là bƣớc sóng trong chân 

không. 

- T là chu kỳ dao động của sóng sáng. 

Dựa vào số đo của λ ngƣời ta quy ƣớc sóng điện t  chia thành thang sóng nhƣ sau: 

Bảng 5.1. T      ó     ện từ 

Loại sóng  (tính trong chân không) 

Sóng vô tuyến điện 3.10
6
cm   10

-1
cm 

Tia hồng ngo i 10
-1

cm   0,76   

Ánh sáng nhìn th y 0,76     0,39   

Tia t  ngo i 0,39     10
-2

    

Tia Rơnghen 10
-2

      10
-5

    

Tia gama 10
-5

      trở xuống 
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Đối với mi n ánh sáng nhìn th y, m i chùm ánh sáng c  bƣớc s ng xác định gây nên 

một cảm giác màu s c nh t định, ngƣợc l i thì m i màu đơn s c tƣơng ứng với một vùng ánh 

sáng hẹp. Bảng 5.2 cho ta quan hệ tƣơng đối gi a các màu đơn s c và bƣớc sóng (còn gọi là 

phổ ánh sáng tr ng) 

Bảng 5.2. Phổ ánh sáng trắng 

Màu sắc B ớc sóng (  ) 

Đỏ 0,76    0,63 

Cam 0,63   0,60 

Vàng 0,60   0,57 

Lục (xanh lá cây) 0,57   0,50 

Lam (xanh da trời) 0,50   0,45 

Chàm (xanh biển đậm) 0,45   0,43 

Tím 0,43   0,39 

 

Tính ch t sóng của ánh sáng thể hiện rõ ràng qua hiện tƣợng giao thoa, nhi u x  và 

phân cực ánh sáng. 

2. Thuyết lƣợng tử của ánh sáng 

Để kh c phục kh  khăn của thuyết điện t  v  bản ch t ánh sáng khi vận dụng để giải 

thích các định luật quang điện, vào năm 19 5 Einstein đ  dựa vào thuyết lƣợng t  năng lƣợng 

của Planck để nêu lên một thuyết mới v  bản ch t ánh sáng (Einstein v n th a nhận thuyết 

điện t  ánh sáng  đ  là thuyết lƣợng t  ánh sáng. 

Nội dung thuyết nhƣ sau: 

- Ánh sáng gồm nh ng h t r t nhỏ gọi là photon hay lƣợng t  ánh sáng. M i photon 

mang một năng lƣợng xác định là: 

ε =h.f      (5.4) 

Trong đ  h = 6,625 1 -34 Js, gọi là hằng số Planck còn f là tần số của sóng ánh sáng 

ứng với photon đ   

- Trong chân không photon truy n đi với một tốc độ xác định là c = 3.10
8
m/s. M i 

photon truy n đi trong m i trƣờng thì c  lƣỡng tính sóng h t vì theo Einstein m i photon có 

tốc độ c, năng lƣợng ε = hf, khối lƣợng m (khối lƣợng động, photon không có khối lƣợng 

t nh  đƣợc xác định theo công thức ε = mc
2
 . Kết hợp với (5.4) ta suy ra: 

      
  

 
 

 

  
 

 

 
   (5.5) 

Với p = mc là động lƣợng của photon đ c trƣng cho tính ch t h t, λ là bƣớc s ng đ c 

trƣng cho tính ch t s ng  s ng điện t ).  

- Cƣờng độ của một chùm tia sáng sẽ t  lệ với số photon phát ra t  nguồn trong một 

đơn vị thời gian. 

3. Hấp thụ ánh sáng và phát sáng 

Một chùm photon tr n đƣờng đi trong ch n kh ng g p m i trƣờng vật ch t nào đ , 

tùy theo năng lƣợng của photon và bản ch t của m i trƣờng có thể xảy ra nhi u hiệu ứng 
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khác nhau: có nh ng photon bị phản x , có nh ng photon bị khúc x , có nh ng photon bị tán 

x , có nh ng photon xuyên qua vật ch t, có nh ng photon bị m i trƣờng vật ch t h p thụ. 

Nếu bị vật ch t h p thụ, tùy theo năng lƣợng của photon và bản ch t của các nguyên 

t  của m i trƣờng mà có thể xảy ra nhi u kết quả khác nhau: tác dụng nhiệt, tác dụng kích 

thích nguyên t , ion hóa (thông qua ba hiệu ứng quang điện t , Compton, t o c p). 

3.1.S  hấp thụ ánh sáng 

Khi h p thụ ánh sáng, điện t  sẽ chuyển t  q y đ o bên trong ứng với mức năng 

lƣợng th p (ở tr ng thái cơ bản  sang q y đ o ngoài ứng với năng lƣợng cao hơn  tr ng thái 

kích thích). 

Sự h p thụ ánh sáng của nh ng vật ch t khác nhau thì khác nhau; nh ng ch t h p thụ 

ánh sáng ở mi n nhìn th y của phổ thì có màu s c (hồng cầu, diệp lục    Nếu c  lƣợng t  

ánh sáng tới xuyên vào phân t  mà năng lƣợng của nó không phù hợp để chuyển điện t  t  

mức th p lên mức cao hơn, lƣợng t  ánh sáng không bị h p thụ, ngh a là đối với nó thì vật 

thể trong suốt  Đi u này giải thích màu s c của các vật khác nhau. Chẳng h n s c tố đỏ của 

máu là hemoglobin có cực đ i h p thụ ở mi n xanh da trời – lá cây của phổ ánh sáng, còn gần 

nhƣ kh ng h p thụ tia đỏ  cho tia đỏ đi qua , bởi vậy n  c  màu đỏ. Lá cây xanh có hai cực 

đ i h p thụ ở vùng đỏ và xanh da trời, do đ  n  c  màu xanh lục. 

Dựa vào phổ h p thụ (sự phụ thuộc của cƣờng độ h p vào bƣớc sóng  ) có thể xác 

định bƣớc sóng mà ở đ  sự h p thụ là cực đ i và màu s c của ch t đ   Vì bƣớc sóng t  lệ 

nghịch với năng lƣợng của lƣợng t  nên dựa vào phổ h p thụ có thể xác định năng lƣợng bị 

h p thụ hay phân bố các mức năng lƣợng trong phân t . 

Chùm photon sau khi đi qua một lớp vật ch t thì bị giảm bớt số lƣợng vì có một số 

photon bị h p thụ  Ngƣời ta  xác lập định luật h p thụ cho chùm tia sáng song song. 

             
           (5.6) 

Trong đ  I0 cƣờng độ chùm tia tới, I x  cƣờng độ chùm tia sáng ló ra khỏi chi u dày x 

của lớp vật ch t,   là hệ số h p thụ phụ thuộc vào bản ch t của vật ch t h p thụ, vào mật độ 

vật ch t và vào tần số ánh sáng tới (hình 5.1) 

 

 

                        

Hình 5.1. S  hấp thụ ánh sáng 

3.2. Cơ     hấp thụ ánh sáng và phát sáng. 

Khi có tác dụng của các lƣợng t  ánh sáng, hay các bức x  ion hóa ho c khi đốt nóng 

d  dội, các điện t  của nguyên t  h p thụ năng lƣợng  y, chuyển t  mức năng lƣợng cơ bản 

của nó (tr ng thái cơ bản) sang mức năng lƣợng cao hơn (tr ng thái kích thích). Quá trình này 

xem nhƣ sự tích l y năng lƣợng  Nhƣng vì tr ng thái kích thích là tr ng thái không b n v ng 
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nên hệ phân t , nguyên t  ở tr ng thái này thƣờng không quá   10
-8

s và luôn cơ xu hƣớng trở 

v  tr ng thái cơ bản bằng cách giải phóng ra một phần năng lƣợng tích l y ở d ng nhiệt  bƣớc 

chuyển điện t  không phát quang) và ở d ng lƣợng t  năng lƣợng (phát quang) ho c có thể 

s  dụng trong các phản ứng quang hóa. Hình 5.2 biểu di n các bƣớc chuyển mức năng lƣợng 

có thể của điện t  khi h p thụ ánh sáng và phát sáng. 

Tập hợp các đƣờng ngang dƣới đây đƣợc gọi là một sơ đồ mức năng lƣợng, 

Trong đ : So: mức năng lƣợng ứng với tr ng thái cơ bản. 

     S0*, S1*, S2 *,...: mức năng lƣợng ứng với tr ng thái kích thích Singlet. 

     T: mức năng lƣợng ứng với tr ng thái kích thích Triplet. 

                    

Hình 5.2. Sơ  ồ chuyển mứ          ng c         ện t  khi hấp thụ và phát sáng 

Tr ng thái kích thích Singlet (S) là tr ng thái của một lớp điện t  khi mà t t cả các 

spin của các điện t  đ u t o c p và mômen spin tổng cộng bằng 0. 

Tr ng thái kích thích Triplet (T) là tr ng thái ứng với mức năng lƣợng c m ở đ  

không phải mọi điện t  đ u t o c p, hình chiếu của tổng mômen spin trên một phƣơng nào đ  

cho trƣớc nhận giá trị +1, 0, -1  Đ c điểm của tr ng thái kích thích Triplet là: điện t  không 

thể t  trang thái cơ bản S0 chuyển lên mà nó ch  có thể chuyển t  tr ng thái kích thích Singlet 

sang bằng một bƣớc chuyển không phát quang. 

Có 2 d ng phát quang cơ bản: Huỳnh quang và lân quang 

+ Huỳnh quang: Là sự bức x  lƣợng t  ánh sáng do các điện t  chuyển t  tr ng thái kích 

thích Singlét xuống tr ng thái cơ bản. Thời gian nguyên t  (phân t ) tồn t i ở tr ng thái kích 

thích Singlét xuống tr ng thái cơ bản. Thời gian nguyên t  (phân t ) tồn t i ở tr ng thái kích 

thích Singlét vào khoảng 10
-9

 – 10
-8

 s vì thế huỳnh quang ch  tồn t i trong khoảng thời gian 

chiếu sáng vật. 

+Lân quang: là bức x  lƣợng t  ánh sáng do các phân t  phát ra khi chúng 

chuyển t  tr ng thái kích thích Triplet xuống tr ng thái cơ bản. Quá trình của nó là: T  tr ng 

thái cơ bản → kích thích Singlet → kích thích Triplet → Tr ng thái cơ bản. 

Các phân t  sau khi h p thụ phải trải qua một thời gian nào đ  rồi mới xảy ra hiện tƣợng lân 

quang, ngh a là khi t t nguồn sáng thì lân quang v n còn có thể phát sáng trong một thời gian 

đáng kể. 

Ngoài 2 d ng phát quang trên còn có hiện tƣợng phát quang hóa học và phát quang 

sinh học. 
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- Phát quang hóa học: xảy ra khi các phân t  tƣơng tác với nhau có thể sinh ra lƣợng 

t  năng lƣợng thuộc vùng ánh sáng hồng ngo i, nhìn th y, t  ngo i. 

- Phát quang sinh học: thuộc lo i phát quang hóa học trong đ  bản ch t của nó là quá 

trình men. 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

1. Hãy nêu bản ch t của ánh sáng? 

1. Giải thích cơ chế h p thụ ánh sáng và phát sáng bằng sơ đồ mức năng lƣợng của một tập 

hợp điện t . 
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BÀI 2  

LASER VÀ ỨNG DỤNG 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày đƣợc bản ch t của laser và ứng dụng của laser trong Y học. 

 

1. Khái niệm về Laser 

Laser, một trong nh ng phát minh v  đ i của thế k  XX b t nguồn t  luận thuyết v  

hiện tƣợng phát x  cƣỡng bức của nhà Vật lý thi n tài Albert Einstein năm 1917  Nhƣng tới 

năm 1954 các nhà vật lý Baxốp và Prokhôxốp (Liên xô) Savêlốp và Taoxơ  Mỹ  đồng thời đ  

công bố công trình v  nguyên lý của Laser và họ c ng đƣợc t ng giải thƣởng Nobel vật lý 

1964. Laser là viết t t gồm ch  cái đầu của cụm t  tiếng Anh: Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation (sự khuyếch đ i ánh sáng bằng phát x  cƣỡng bức). Máy 

laser đầu ti n đƣợc Meiman chế t o năm 196  là laser hồng ngọc (Rubi). Tiếp các năm sau 

ngƣời ta đ  tìm ra hàng lo t các ch t khác có khả năng phát tia laser nhƣ: h n hợp khí Heli-

Neon (He-Ne) 1961, bán d n Gallium arsen (Ga-as) 1964, tinh thể yurium Alluminium 

Garnet (YAG) 1964, laser mầu 1966, laser khí Cacbonnic (CO2) 1968... Laser dần dần trở 

thành một nhân tố thúc đ y sự phát triển của nhi u ngành khoa học, đ c biệt công nghiệp và 

quốc phòng. 

Laser đƣợc ứng dụng trong y học t  r t sớm: 1966 laser Argon đƣợc dùng trong nhãn 

khoa thực nghiệm, 1971 Hall xác định các hiệu ứng laser CO2 trên mô sống    Đến nay, laser 

đang đƣợc ứng dụng ngày càng rộng r i tr n hai l nh vực: 

- Ch n đoán: dựa tr n cơ sở nghiên cứu phổ huỳnh quang để đánh giá chức năng của 

các tổ chức khác nhau. 

- Đi u trị: dựa trên hiệu ứng kích thích sinh học (laser công su t th p), dựa trên hiệu 

ứng nhiệt trong ph u thuật (laser công su t cao). 

2. Nguồn gốc của tia Laser 

* Mô hình nguyên t  của Bohr (1913). 

Nguyên t  đƣợc c u t o bởi h t nh n c  kích thƣớc r t nhỏ và các điện t  quay xung 

quanh h t nhân theo quỹ đ o nh t định. M i quỹ đ o điện t  tƣơng ứng với một năng lƣợng 

xác định, điện t  ở lớp quỹ đ o ngoài c  năng lƣợng lớn hơn quỹ đ o trong. Mức năng lƣợng 

th p nh t gọi là mức cơ bản, các mức năng lƣợng ở trên mức cơ bản gọi là mức kích thích. 

* Hiện tƣợng h p thụ ánh sáng 

Giả s  một hệ có hai mức năng lƣợng và đƣợc chiếu một chùm ánh sáng đơn s c. Khi 

photon đi vào m i trƣờng vật ch t, nó có thể bị các điện t  ở mức năng lƣợng th p E1 h p thụ 

và điện t  này có thể nhảy lên mức năng lƣợng cao E2. Hiện tƣợng này gọi là hiện tƣợng h p 

thụ (5.3a). H p thụ ánh sáng là quá trình các điện t  ở mức năng lƣợng th p h p thụ photon 

để nhảy lên mức nang lƣợng cao, h p thụ làm ánh sáng yếu đi  

* Hiện tƣợng phát x  tự do 

Điện t  sau khi nhảy lên mức kích thích một thời gian nh t định (gọi là thời gian sống 

của điện t  ở mức kích thích ≈ 1 
-8

s) l i trở v  mức cơ bản. Khi trở v  mức cơ bản nó sẽ giải 

phóng ra phần năng lƣợng th a mà nó nhận đƣợc do các photon truy n cho:  
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- Nếu năng lƣợng giải ph ng ra kh ng đủ lớn thì năng lƣợng giải phóng ra dƣới d ng 

nhiệt năng  phonon  làm cho m i trƣờng nóng lên. 

- Nếu năng lƣợng giải ph ng ra đủ lớn thì năng lƣợng đƣợc giải phóng ra dƣới d ng 

các h t ánh sáng (photon thứ c p). 

 E = hλ = E2  - E1    (5.7) 

Trƣờng hợp phát x  photon gọi là hiện tƣợng phát x  tự do (5.3b) thông thƣờng các 

photon sinh ra do phát x  tự do đi theo mọi hƣớng. 

* Hiện tƣợng phát x  cƣỡng bức 

C ng nhƣ hiện tƣợng h p thụ, khi ta chiếu vào m i trƣờng vật ch t một chùm ánh 

sáng đơn s c với năng lƣợng của m i photon = hλ, photon sẽ tƣơng tác với các điện t  ở mức 

trên và có khả năng cƣỡng bức các điện t  này rời bỏ mức kích thích sớm hơn thời gian sống 

của nó (5.3c). Cùng với sự dịch chuyển này, nguyên t  sẽ phát x  ra một photon có cùng 

năng lƣợng hλ và c  cùng các tính ch t với photon đ  g y cƣỡng bức nhƣ hƣớng truy n, độ 

phân cực, pha... 

Trong trƣờng hợp này photon g y cƣỡng bức không bị m t mát nhƣ trong hiện tƣợng 

h p thụ mà v n tồn t i và duy trì hoàn toàn tính năng của n  đến mức ta không thể phân biệt 

đ u là photon g y cƣỡng bức, đ u là photon sinh ra t  dịch chuyển cƣỡng bức điện t . Hiện 

tƣợng phát x  cƣỡng bức mang tính ch t khuyếch đ i theo phản ứng dây chuy n: 1 sinh 2, 2 

sinh 4    Nhƣ vậy bức x  cƣỡng bức làm tăng số photon, tác dụng ngƣợc l i với sự h p thụ và 

có khả năng khuyếch đ i ánh sáng qua m i trƣờng. Sự ph ng photon cƣỡng bức là nguồn gốc 

của chùm tia laser. 

 

Hình 5.3. Các hiệ     ng quang học: a- hấp thụ; b- phát xạ t  do; 

c- phát xạ   ỡng bức 

3. Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của máy phát tia Laser 

3.1. Cấ    ú    ển hình c a máy phát tia Laser 

Nhƣ vậy khi chiếu một chùm ánh sáng vào một m i trƣờng vật ch t sẽ có 3 hiện 

tƣợng quang học cơ bản xảy ra: h p thụ, phát x  tự do và phát x  cƣỡng bức. Vì thế, muốn 

t o đƣợc chùm tia Laser thì máy phát tia Laser cần có 3 bộ phận chính: 
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Hình 5.4. Cấ    ú    ển hình c a laser và quá trình hình thành tia laser 

* M i trƣờng ho t ch t: 

Bình thƣờng trong cuộc sống hàng ngày h p thụ ánh sáng và d n truy n ánh sáng là 

nh ng hiện tƣợng phổ biến, hiện tƣợng khuyếch đ i ánh sáng r t hiếm th y vì các nguyên t  

vật ch t chủ yếu ở tr ng thái cơ bản  Ngh a là khi m i trƣờng ở tr ng thái cân bằng, số điện t  

ở mức th p (n1) bao giờ c ng lớn hơn số điện t  ở mức kích thích (n2   Để có hiệu ứng laser 

 chùm ánh sáng đƣợc khuyếch đ i) ta phải t o m i trƣờng đ c biệt mà ở đ y hiện tƣợng phát 

x  cƣỡng bức phải m nh hơn hiện tƣợng h p thụ. Hiệu ứng này ch  xảy ra ở m i trƣờng mà 

các điện t  ở mức trên n2 lớn hơn số điện t  ở mức dƣới n1 (n2 > n1   M i trƣờng đ c biệt nhƣ 

vậy gọi là môi trƣờng đảo ngƣợc độ tích luỹ. Môi trƣờng này là thành phần cơ bản của mọi 

máy laser, có tên là ho t ch t laser. 

* Nguồn kích thích (nguồn nu i, bơm năng lƣợng): 

Ngoài ho t ch t, m i laser b t kỳ phải có nguồn nuôi cung c p năng lƣợng,là nơi cung 

c p năng lƣợng cho ho t ch t của laser. Nhờ năng lƣợng này mà cácđiện t  di chuyển đƣợc 

lên mức kích thích và duy trì đảo ngƣợc độ tích luỹ của điện t  trong ho t ch t của laser. 

Bơm năng lƣợng có thể là bộ phận phát sáng  đèn Xênôn cho laser Rubi), là máy phát tần số 

cao  laser khí , là dòng điện có mật độ dòng điện l n đến hàng ngàn A/ cm
2
 (laser bán d n). 

* Buồng cộng hƣởng: 

- Buồng cộng hƣởng có chức năng tăng cƣờng sự khuyếch đ i ánh sáng bằng cách 

làm cho ánh sáng phản x  nhi u lần qua ho t ch t. 

- C u trúc hình d ng của buồng cộng hƣởng r t đa d ng. Lo i đơn giản nh t gồm hai 

gƣơng ghép đối diện sao cho trục quang học của chúng trùng nhau ở hai 

đầu buồng quang học cho phép chùm ánh sáng qua l i ho t ch t nhi u hơn trƣớc khi 
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đ t tr ng thái ổn định và phát ra tia laser qua gƣơng bán mờ  gƣơng phản x  70- 98%). Buồng 

cộng hƣởng còn c  ý ngh a ch  cho phép ánh sáng c  bƣớc sóng λ thoả m n đi u kiện sau: 

λ = 2L/m  L: độ dài gi a 2 gƣơng, m: số tự nhiên), vì vậy laser mang tính đơn s c. 

3.2. Sơ đồ mức năng lƣợng và nguyên lý hoạt động 

* Tập hợp nh ng đƣờng ngang dƣới đ y là sơ đồ mức năng lƣợng và việc t o thành 

tia laser: 

  E4 

  E3 

  E2 

 

Bƣớc chuyển laser 

  

                                      E1 

           

 Hình 5.5. Sơ  ồ mứ          ng tạo tia laser 

Trong đ : 

- E1, E2, E3, E4  là các mức năng lƣợng có thể của các h t t o nên môi trƣờng ho t 

động  m i trƣờng laser). 

- Sự chuyển E4 → E3 → E2 không kèm theo phát quang, theo xu thế các h t muốn 

chuyển v  tr ng thái có mức năng lƣợng th p. 

- Bƣớc chuyển E2 → E1 là bƣớc chuyển phát tia laser. 

- Bƣớc chuyển t  E1 → E2, E3, E4 thực hiện đƣợc là do quá trình cung c p năng lƣợng 

kích thích m i trƣờng laser  bơm năng lƣợng). 

* Các tia laser đầu tiên sinh ra trong môi trƣờng laser phản x  đi l i trong môi trƣờng,  

kích thích m i trƣờng làm phát ra các tia khác  Khi đ t tr ng thái ổn định các tia laser đi qua 

gƣơng phản x  1 phần đi ra ngoài t o thành lối ra của chùm laser. Chùm laser có thể phát liên 

tục ho c phát thành xung. 

4. Phân loại Laser 

  Có nhi u cách phân lo i laser: theo m i trƣờng ho t ch t laser, theo phƣơng pháp 

bơm năng lƣợng, theo chế độ ho t động, theo công su t   Phƣơng pháp ph n lo i thông dụng 

hiện nay là theo m i trƣờng ho t ch t laser: 

4.1. Laser chất rắn 

- Laser Rubi (hồng ngọc): ho t ch t là tinh thể Alluminium Al2O3 có g n ion Chrôm 

- Laser bán d n: lo i thông dụng nh t hiện nay là laser đi t Gallium arsen 

- Laser YAG- Neodym: ho t ch t là ytrium Aluminium Garnet (YAG) và 2-5% 

nguyên t  Neodym 

4.2. Laser chất khí 

- Laser He-Neon: ho t ch t là khí Heli và Neon 
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- Laser argon: ho t ch t là khí argon ion hoá bằng phƣơng pháp ph ng điện 

- Laser CO2: ho t ch t là phân t  khí CO2 

- Laser Nitơ: ho t ch t là khí Nitơ 

- Các lo i laser khác: laser hơi đồng, laser hơi vàng, laser excimer  

4.3. Laser chất lỏng 

Laser mầu, với ho t ch t mầu pha lỏng trong m i trƣờng khác nhau. Ví dụ là 

rhodamin 6G. 

5. Những tính chất cơ bản của Laser 

Bản ch t của tia laser là ánh sáng, cho n n tia laser c  đầy đủ các tính ch t của chùm 

sáng: giao thoa, nhi u x , phản x  , khúc x ... 

Với các ho t ch t laser khác nhau, sẽ có λ khác nhau t  mi n t  ngo i → ánh sáng 

nhìn th y → hồng ngo i → vi sóng. 

Ngoài ra nó còn có nh ng tính ch t sau: 

5.1. Độ  ơ   ắc rất cao 

Độ rộng phổ của chùm tia laser r t nhỏ   λ ≈  ,1 ) do vậy tia laser c  độ đơn s c r t 

cao  Laser khác nhau c  độ đơn s c khác nhau, chùm sáng ch  là một màu và năng lƣợng tập 

trung toàn bộ vào màu đ   hay chùm sáng ch  có một bƣớc sóng). 

5.2. Độ k t h p rất cao 

Độ kết hợp đƣợc đ c trƣng bởi thời gian kết hợp và độ dài kết hợp, các laser khí cho 

bức x  c  độ kết hợp cao nh t. 

Tính đồng bộ của các photon trong chùm laser là sự kết hợp các photon theo thời 

gian  Tia laser phát sinh tr n cơ sở phát x  cƣỡng bức, các photon giống hệt nhau l i ho t 

động đồng bộ theo thời gian và không gian nên t o ra mật độ công su t độc đáo nhƣ khả năng 

khoan l  cực nhỏ, c t vết nhỏ cực tinh trong thời gian ng n tới nanô giây một phần t  giây) 

và nh ng kỹ thuật đo đ c trong nghành quang phổ. 

5.3. Đồng pha 

 Do sự phát x  của t t cả các nguyên t  xảy ra hầu nhƣ đồng thời  

5.4. Độ chói phổ rất cao  

Độ chói phổ đƣợc xác định bằng cách chia công su t chùm tia cho     Độ chói phổ là 

khả năng của laser có thể tập trung năng lƣợng ở một ph m vi r t nhỏ trong một khoảng thời 

gian r t ng n  Do đ  độ đơn s c cao so với nguồn ánh sáng n n laser c  đƣợc độ chói phổ r t 

cao. 

5.5. Độ  ị     ớng cao 

Độ định hƣớng đƣợc xác định bởi giá trị của góc mở chùm sáng. Do c u trúc của 

buồng cộng hƣởng, nên tia laser phát ra hầu nhƣ dƣới d ng chùm sáng song song. Tuy vậy, 

do nhi u x  nên tia laser có góc mở đ t giá trị cực nhỏ và có thể chiếu xa hàng nghìn kilômet 

r t cần thiết cho kỹ thuật đo xa, định vị chiếu x  với độ chính xác r t cao. 

5.6. Phát liên tục và phát xung c c ngắn 
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Nhờ nh ng thành tựu khoa học và công nghệ, ban đầu laser ch  phát ở chế độ liên tục 

ho c chế độ xung, ngày nay cho phép tập trung năng lƣợng tia laser trong thời gian xung cực 

ng n cỡ 1 nanô giây ho c 1 picô giây (1/ 1000 giây). 

Đi u này c  ý ngh a lớn trong khoa học và y học. Tới nay ch  có laser có khả năng 

phát ra thời gian ng n nhƣ vậy. 

6. Ứng dụng c a Laser trong y học 

Ngày nay, laser đƣợc dùng vào nhi u mục đích khác nhau trong y học, kỹ thuật, quân 

sự, thông tin liên l c... 

Các thiết bị laser y học đƣợc chia thành hai nhóm chính là nhóm thiết bị ch n đoán 

bệnh và nhóm các thiết bị laser đi u trị. 

6.1. Ứng dụng c a laser trong chẩ      . 

Ngƣời ta s  dụng laser nhƣ nguồn sáng kích thích huỳnh quang của nh ng ch t khác 

nhau trong các ỏ chức sống  Do đ , nhờ nghiên cứu phổ huỳnh quang, ta có thể ch n đoán 

bệnh một cách chính xác. Thí dụ: 

- Máy c t lớp laser kết hợp với vi x  lý và computer 

- Phổ Doppler để đo dòng máu s  dụng trong nghiên cứu vi tuần hoàn 

- Phân tích vi phổ phát x  ho c kính hiển vi laser   

6.2. Ứng dụng c      e          ều trị 

Các thiết bị laser đi u trị gồm 2 lo i: 

- Laser công su t th p (laser m m : đi u trị bằng cách kích thích quang sinh 

hoá của tổ chức sống giúp bệnh tự khỏi. 

- Laser công su t cao (laser cứng): chùm laser có thể gây ho i t  , quang 

đ ng ho c bốc bay tổ chức tuỳ thuộc vào công su t, độ hội tụ của laser và khả năng 

h p thụ laser của mô. 

Việc s  dụng các lo i laser khác nhau cùng với li u chiếu khác nhau cho 

phép ta đi u trị nh ng căn bệnh khác nhau. 

* Laser trong chuyên khoa m t: 

L nh vực chuyên khoa m t v n là l nh vực ứng dụng c  ý ngh a lớn nh t của 

laser. Công nghệ hàn bong võng m c và ch a bệnh glaucoma đ  giúp cho hàng triệu 

ngƣời khỏi mù loà. 

- Laser Ecimer với bƣớc sóng vùng cực tím xung quanh 2  mm để ch nh độ 

cong của giác m c, t o cơ sở ch a các bệnh lo n thị, vi n thị và cận thị. 

- Laser He-Ne giúp làm giảm nhanh quá trình vi m, đ y nhanh quá trình biểu 

mô hoá, phục hồi sự nh y cảm của giác m c vì vậy dùng đi u trị bỏng nhiệt, bỏng 

hoá ch t, loét giác m c m t. 

* Laser ch a các tổn thƣơng da  
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Laser công su t cao đ c biệt là laser CO2 đ  đi u trị đƣợc các u m ch nông hoàn toàn 

không sẹo. Nhờ đ , laser trở thành một công cụ không thể thiếu cho chuyên khoa th m mỹ 

da. Laser CO2, laser Rubi (laser hồng ngọc) với chế độ xung cực ng n có thể xoá nếp nhăn, 

nốt ruồi, mụn cơm, sẹo lồi, các vết săm, tàn nhang, trứng cá, s m da, sùi mào gà.... 

Đối với laser công su t th p  nhƣ laser He-Ne  đƣợc s  dụng để đi u trị các vết loét 

lo n dƣỡng, các d ng ezema, viêm bì da thần kinh, v y nến, trứng cá đỏ... 

Để nâng cao hiệu quả đi u trị, nh ng năm gần đ y ngƣời ta phối hợp chiếu laser với 

thuốc cảm quang và chống viêm. 

* Laser trong l nh vực ngo i khoa. 

Trong ph u thuật: phƣơng pháp mổ bằng laser ngày càng đƣợc áp dụng phổ biến. 

Ngƣời ta dùng chùm tia laser CO2 có mật độ công su t cao thay cho dao mổ th ng thƣờng, 

chùm laser đ  đƣợc gọi là dao laser hay dao quang. S  dụng dao quang trong ph u thuật an 

toàn và chính xác hơn nhi u so với dùng dao thƣờng hay dao điện  Ngoài ra đƣờng r ch bằng 

dao quang thì nhỏ hơn các lo i dao thƣờng và cầm máu tốt hơn  

Trong tim m ch: hiện nay, thành tựu lớn nh t v  ứng dụng laser trong chuyên khoa 

tim m ch là kỹ thuật t o hình bằng laser Ecimer. Dùng laser kết hợp với nội soi trong ph u 

thuật bằng YAG:Nd có thể t o hình van và hàn các l  thông nh , th ng liên th t. Nhờ đ , 

laser có thể đi u trị đƣợc các bệnh nhồi máu cơ tim, suy m ch vành nhẹ, cao huyết áp và tai 

biến m ch máu não. 

Trong các trƣờng hợp nhi m trùng ngo i khoa: Do có tác dụng tốt, laser nội m ch 

đƣợc s  dụng rộng rãi với mục đích phòng và đi u trị nhi u lo i nhi m trùng ngo i khoa. 

 Ngoài ra, laser còn ứng dụng đi u trị các bệnh lý v  m ch  nhƣ xơ v a, xơ cứng 

m ch máu  và đi u trị các chứng lo n dƣỡng. 

* Laser trong l nh vực nội khoa. 

- Bệnh của cơ quan h  h p: Phƣơng pháp chiếu laser bên ngoài đƣợc thay dần bằng 

phƣơng pháp chiếu nội khí quản và nội m ch. Chiếu laser He-Ne phối hợp trong đi u trị viêm 

phổi mãn làm bệnh khỏi nhanh hơn: làm tăng sinh hồng cầu, làm ổn định dần các enzym và 

làm bình thƣờng hoá quá trình trao đổi năng lƣợng. Chiếu laser nội khí quản cho trẻ em bị 

viêm phổi kh ng đ c hiệu mãn tính có tác dụng tăng chuyển hoá trong tế bào nhờ đ  rút ng n 

rhời gian đi u trị. 

- Bệnh của cơ quan ti u hoá: laser năng lƣợng th p có tác dụng kích thích quá trình tái 

t o tổ chức h t và quá trình biểu m  hoá do đ  n  c  tác dụng t i ch  đi u trị các tổn thƣơng 

loét đƣờng tiêu hoá. Ví dụ: đi u trị loét d  dày hành tá tràng bằng laser năng lƣợng th p qua 

ống nội soi có hiệu quả cao. 

- Laser trong các bệnh v  khớp: khi chiếu laser ánh sáng đỏ có tác dụng giảm đau và 

chống viêm ở các bệnh nhân bị bệnh th p khớp. Chiếu laser c ng c  hiệu quả khi đi u trị 

nh ng tổn thƣơng thoái hoá n ng của các khớp lớn và sau tổn thƣơng bộ máy vận động. 

* Laser trong đ ng y và chuy n ngành thần kinh. 

Ngƣời ta đ  phát minh ra một lo i thiết bị y tế đ c biệt gọi là laser châm cứu. Các hệ 

laser châm cứu có hiệu quả hơn so với các laser ch m c ng nhƣ các phƣơng pháp dùng kim 

th ng thƣờng  Đầu bút laser đƣợc g n với hệ thống dò huyệt và khi tìm đúng huyệt mới b t 

đầu chiếu huyệt. Nhờ đ , trƣờng hợp chệch huyệt là r t hiếm khi xảy ra giúp bệnh nhân 

không bị đau mà hiệu quả l i cao. 
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Thiết bị này c ng cho phép chiếu nhi u huyệt cùng một lúc. Dùng laser châm cứu có 

thể đi u trị đƣợc r t nhi u bệnh nhƣ là đau d y thần kinh tam thoa, viêm khớp, đái đƣờng, đái 

dầm, đau d y thần kinh to , đau đầu, m t ngủ cơ năng, đau lƣng cơ năng, hen suy n, phế 

quản.... 

Ngoài ra còn s  dụng laser He- Ne nội m ch để đi u trị hiệu quả bệnh thần kinh nhƣ: 

đi u trị đau d y thần kinh to , liệt VII, bệnh Parkinson và tai biến m ch máu não. 

* Laser trong đi u trị ung thƣ 

Đ  là biện pháp đi u trị bằng quang động lực, tức là chiếu nh ng chùm laser c  bƣớc 

sóng thích hợp vào các m  và cơ quan để kích thích (ho t hoá) các hoá ch t đ  đƣợc đƣa vào 

trƣớc đ   Khi  y các hoá ch t đ  sẽ có tác dụng diệt bào ho c kìm hãm sự phát triển của tế 

bào. ứng dụng phƣơng pháp này trong đi u trị bệnh ung thƣ  đối với laser màu, laser hơi 

vàng). 

Ngoài ra, laser còn đƣợc s  dụng trong nhi u chuy n ngành khác nhƣ sản khoa và 

bệnh học giới tính, răng hàm m t, tai m i họng.... 

Tóm l i, laser đƣợc ứng dụng rộng rãi trong y học, tuỳ vào mục đích đi u trị mà ta có 

thể lựa chọn các lo i laser khác nhau. 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

2. Trình bày sự phát x  cảm ứng và cơ sở lý thuyết để c  đƣợc một chùm sáng laser. Nêu các 

tính ch t cơ bản của chùm tia laser. 

3. Phân lo i các chùm tia laser và nêu các ứng dụng của laser trong y học. 
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BÀI 3  

TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN CƠ THỂ SỐNG 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Xếp lo i các phản ứng quang sinh  Trình bày đƣợc một số phản ứng quang sinh quan 

trọng. 

 

1. Đại cƣơng tác dụng của ánh sáng l n cơ thể sống 

Khi ánh sáng đến cơ thể sinh vật, sự tƣơng tác gi a ánh sáng và cơ thể sinh vật đƣợc 

thể hiện qua các hệ quả sau: 

- V  phía chùm tia sáng: có nh ng thay đổi v  cƣờng độ, bƣớc s ng, hƣớng truy n  

- V  phía cơ thể sinh vật: xảy ra các quá trình quang sinh gồm các giai đo n chính kế 

tiếp nhau. 

1.1. Các quá trình quang sinh 

Định nghĩa: Khi một chùm photon đƣợc chiếu vào một cơ thể sinh vật, bên trong cơ 

thể sinh vật đ  sẽ xảy ra một lo t các hiệu ứng và các quá trình, đƣợc gọi là các quá trình 

quang sinh. 

Khi nghiên cứu một quá trình quang sinh, ngƣời ta thƣờng xem xét theo 2 quan điểm 

sau: 

• Quan điểm năng lƣợng: theo quan điểm này, các qúa trình quang sinh đƣợc chia 

thành 4 giai đo n chính kế tiếp nhau nhƣ sau: 

- Giai đo n 1: Chùm phôton bị h p thụ bởi các s c tố ho c các ch t khác t o nên tr ng 

thái tr ng thái kích thích, nghiã là xảy ra sự tích luỹ năng lƣợng trong sinh hệ. 

- Giai đo n 2: Kh  tr ng thái kích thích của cơ thể  Giai đo n này ho c giải phóng 

năng lƣợng kích thích bằng các quá trình quang lý (toả nhiệt hay phát quang). Ho c bằng các 

quá trình quang hoá d n tới các sản ph m quang hoá đầu tiên. 

- Giai đo n 3: Nh ng phản ứng tối trung gian với sự tham gia của các sản ph m quang 

hoá không b n n i tr n để t o nên các sản ph m quang hoá b n v ng (Gọi là các phản ứng tối 

vì khi đ  kh ng c  sự tham gia trực tiếp của ánh sáng). 

- Giai đo n 4: Đ  là giai đo n xảy ra các hiệu ứng sinh vật, hay nói cách khác là các 

di n biến sinh lí và c u trúc của sinh hệ. 

• Quan điểm hiệu ứng hiệu ứng sinh vật: theo quan điểm này, các phản ứng quang 

sinh đƣợc chia thành hai nhóm lớn nhƣ sau: 

* Nhóm các phản ứng sinh lý chức năng: 

Là các phản ứng xảy ra với sự tham gia trực tiếp của ánh sáng mà kết quả là nó t o ra 

các sản ph m cần thiết cho tế bào hay có thể để thực hiện các chức năng sinh lý bình thƣờng 

của chúng. Có thể chia thành 3 lo i: 

- Phản ứng t o năng lƣợng (ví dụ: quang hợp). 

- Phản ứng thông tin: các photon thông qua các sản ph m quang hoá kích thích các cơ 

quan khuếch đ i đ c biệt, kết quả là sinh hệ nhận đƣợc thông tin cần thiết t  môi trƣờng bên 
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ngoài (thị giác ở động vật, hƣớng quang và quang hình thái ở thực vật ...). 

- Sinh tổng hợp các phân t  h u cơ  các ch t diệp lục, vitamin...). 

* Nhóm các phản ứng phá huỷ biến tính 

Là chu i các phản ứng xảy ra dƣới tác dụng của ánh sáng mà kết quả là: gây bệnh lý, 

g y đột biến di truy n và gây t  vong. 

1.2. Hiệu suấ     ng t  

Khi chiếu ánh sáng tới cơ thể sống để gây nên hiệu ứng sinh vật thì đối tƣợng phải 

h p thụ phôton. 

Hiệu su t lƣợng t  ϕ = số phân t  bị kích thích/ số phân t  đ  h p thụ ánh sáng. Cho 

chúng ta biết hiệu su t s  dụng năng lƣợng của quá trình quang sinh đƣợc khảo sát. 

1.3. Phổ tác dụng 

Đƣờng cong biểu di n sự phụ thuộc của hiệu ứng sinh học do ánh sáng tới gây nên 

theo bƣớc sóng của ánh sáng gọi là phổ tác dụng. 

Chẳng h n: dùng 10 ống nghiệm đựng vi khu n có mật độ, thể tích, thời gian chiếu 

sáng bởi các bƣớc sóng t  λ1 – λ10, sau đ  xét t  lệ vi khu n bị kh  độc tính là con số đ c 

trƣng cho hiệu ứng quang sinh → ta vẽ đƣợc đồ thị biểu thị t  lệ vi khu n bị kh  ho t tính phụ 

thuộc bƣớc sóng.  

2. Một số quá trình quang sinh và ứng dụng  

2.1. Quang h p 

Quang hợp là ví dụ điển hình v  lo i phản ứng t o và tích l y năng lƣợng trong nhóm 

các phản ứng sinh lý chức năng  

- Định nghĩa: Quang hợp là một hiệu ứng xảy ra ỏ c y xanh dƣới tác dụng của ánh 

sáng, trong đ  c  sự kh  cacbonic (CO2), t o oxy (O2  và hyđrát cácbon (CH2O) mà kết quả 

là cây xanh tích tụ năng lƣợng t  ánh sáng bị h p thụ trong các ch t đƣợc t o thành. 

Sơ đồ tổng quát của các phản ứng xảy ra ở h t diệp lục của cây xanh tóm t t nhƣ sau: 

CO2 + 2H2O + nh  = CH2O + O2 + H2O   (5.8) 

Lƣu ý: 

- Quá trình quang hợp là quá trình truy n điện t . Phản ứng cơ bản nh t của quang 

hợp là sự di chuyển của nguyên t  H t  phân t  H2O → CO2 để t o thành CH2O. Sự di 

chuyển Hydro có thể xem là quá trình gồm 2 giai đo n chính: là di chuyển điện t , sau đ  là 

di chuyển proton (H
+
). Quá trình di chuyển điện t  thì phải tốn năng lƣợng, còn giai đo n di 

chuyển proton thì trong nội bào bao giờ c ng chứa một lƣợng proton đáng kể. Vì vậy chúng 

d  dàng tham gia vào các trung tâm phản ứng.  

Tốc độ h p thụ CO2 t  m i trƣờng xung quanh (bằng tốc độ thải O2) phụ thuộc vào 

cƣờng độ ánh sáng chiếu tới hay vào tốc độ h p thụ ánh sáng. Biết nhiệt lƣợng tỏa ra khi đốt 

cháy đối với phản ứng ngƣợc có thể tính đƣợc số photon tối thiểu cần thiết để kh  một phân 

t  CO2  Lƣợng năng lƣợng cần thiết để kh  một phân t  CO2 cho tới khi t o thành hydrat 

cacbon vào khoảng 112kcal/mol hay 4,9ev cho một phân t . 

- Ch t diệp lục (Chlorophyl) là s c tố cơ bản tham gia quá trình quang hợp, ch t này 

đƣợc chứa trong các h t lục l p (m i h t chứa khoảng 100 phân t  diệp lục).  

- Sự s p xếp tƣơng h  của các phân t  diệp lục, protit, lipit trong các h t lục l p c ng 
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có vai trò quan trọng trong quá trình quang hợp. 

- V  phƣơng diện năng lƣợng: quá trình quang hợp làm tăng năng lƣợng tự do, tức là 

làm giảm tƣơng đối entropi của hệ, sở d  nhƣ vậy là vì sinh hệ là một hệ mở.  

- Do tính ch t dự tr  năng lƣợng, giải phóng O2 và kh  CO2 nên quang hợp là một 

quá trình hết sức quan trọng đối với sự sống. 

2.2. Sinh tổng h p sắc t  và vitamin 

- Một trong nh ng phản ứng quang sinh lí chức năng c  tầm quan trọng lớn trong sự 

tồn t i và phát triển của sự sống là các phản ứng quang tổng hợp các s c tố và vitamin. 

- Trong chu i tự nhiên của chu i các phản ứng sinh tổng hợp d n đến sự t o thành 

trong tế bào các s c tố và vitamin, có tồn t i các phản ứng quang hoá  Đi u đ  cho phép 

khẳng định vai trò không thể thiếu của các lƣợng t  ánh sáng trong việc tổng hợp các ch t nói 

trên. 

Ví dụ: sinh tổng hợp vitamin D  Dƣới tác dụng của các lƣợng t  ánh sáng b t kỳ một 

ti n ch t nào trong số ergosterol, Lumisterol, Taxisterol, Preergocalcipherol đ u d n đến sự 

t o thành vitamin D. Bản ch t của phản ứng quang hoá chính là sự phá vỡ liên kết đồng hoá 

trị C-C trong vòng benzol gi a các nguyên t  cácbon 9 và10 ở ergosterol và lumisterol dƣới 

tác dụng của ánh sáng t  ngo i. 

- Nói chung trong các phản ứng này năng lƣợng của ánh sáng cần thiết để cung c p 

năng lƣợng cho phản ứng chứ không d n đến sự dự tr  năng lƣợng trong các sản ph m của 

phản ứng nhƣ trong quá trình quang hợp. 

- Giai đo n quang hoá thƣờng xảy ra ở gi a ho c cuối của chu i sinh tổng hợp các 

ch t tr n kh ng đồng đ u cho nên biểu hiện lâm sàng r t phức t p. Do vậy việc ch n đoán 

bệnh cần phải nhi u công phu và cần có nh ng dụng cụ riêng biệt. 

2.3. Tác dụ          ộng l c 

Định nghĩa: Tác dụng quang động lực là sự tổn thƣơng kh ng phục hồi một số chức 

năng sinh lý và c u trúc của sinh hệ dƣới tác dụng của ánh sáng với sự tham gia của O2 và 

ch t ho t hoá. 

* Tác dụng của quang động lực lên Protit và Axit nuclêic: 

- Nh ng công trình thí nghiệm chứng tỏ: quang động lực làm giảm tính kích ho t của 

các men và ức chế tính kháng nguyên của chúng.Thí dụ: khi có ch t metylen kích ho t ánh 

sáng sẽ làm cho ho t tính của trypzin giảm đi  

- Tác dụng quang động lực làm giảm khả năng hoà tan và làm tăng độ nhớt của 

Protêin và các s c tố Globulin trong máu. Thí dụ: Khi chiếu ánh sáng vào dung dịch 

Actomiozine với ch t ho t hoá là eritroxine thì Actomiozine sẽ chuyển sang tr ng thái gel, 

sau đ  nếu khu y lên thì ch t này l i trở v  tr ng thái lỏng  Ngƣời ta th y hiện tƣợng tƣơng tự 

đối với các phân t  ATP khi bị chiếu sáng với sự tham gia của eritrôxine. 

- Tác dụng quang động lực làm giảm đáng kể độ nhớt và khả năng l ng của các axit 

Nucleic. (Sở d  nhƣ vậy là do các phản ứng quang hoá đ  làm g y c u trúc của các Guanin 

(phản ứng kh  P lime  và làm thay đổi nhiệt độ phân hu  của các phân t  ADN. Nh ng 

thƣơng tổn có tính ch t c u trúc của các axit Nucleic dƣới tác dụng quang động lực d n dến 

sự phá hu  ho t tính sinh học của chúng. 

* Tác dụng quang động lực lên cơ thể sinh vật 

- Quan sát tác dụng quang động lực lên các tế bào và các mô nuôi c y, ngƣời ta th y: 
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tác dụng quang động lực làm rối lo n quá trình sống - trƣớc hết là quá trình quang hợp. Một 

số súc vật nhƣ tr u, bò, ngựa    ăn phải thực vật có chứa ch t ho t hoá sẽ bị x m, loét da và 

rụng lông. 

- Nhi u ch t ho t hoá phản ứng quang động lực có khả năng g y ung thƣ  Chiếu bức 

x  nhìn th y c  cƣờng độ m nh vào chuột sau khi tiêm ch t ho t hoá là Pocpirin hay Eôzin ta 

th y sau một thời gian chuột bị ung thƣ  

- Đối với ngƣời già ch t Pocpirin (xu t hiện trong quá trình hình thành huyết cầu) 

không bị phân hu , lƣợng này đƣợc tích luỹ dƣới da, do đ  t  lệ ung thƣ da ở ngƣời 

già thƣờng cao hơn ở các lứa tuổi khác. 

* Tác dụng quang động lực lên dƣợc chất 

- Trong đi u trị ngƣời ta thƣờng dùng nhi u lo i thuốc, trong đ  c  chứa thành phần 

các ch t ho t hoá. Các lo i sunphonamite là một ví dụ điển hình, một trong nh ng tác dụng 

phụ của lo i thuốc này là làm tăng lƣơng porpirin trong máu  Khi chiếu ánh sáng vào da thì 

có thể gây ra các rối lo n thần kinh. 

- Tác dụng quang động lực c ng còn th y ở một số các lo i Bucbiturat, là các dƣợc 

ch t thƣờng dùng đi u chế thuốc ngủ (Several, Luminal,...). Khi s  dụng thuốc này ngƣời 

bệnh phải kiêng ra n ng, vì dƣới tác dụng của ánh sáng m t trời các ch t porpirin sẽ gây nên 

các rối lo n v  men, các triệu chứng nhƣ bị nhi m độc chì, các rối lo n da, thần kinh ... 

2.4. Phản ứng thông tin (thông tin cảm thụ ánh sáng) 

Ánh sáng mang các thông tin v  m i trƣờng ngoài đến cho sinh vật: hoa hƣớng dƣơng 

hƣớng theo m t trời, hàng lo t các loài hoa nở theo khoảng thời gian xác định trong ngày, 

hàng lo t vi khu n phản ứng khi chiếu sáng.... M t hầu nhƣ là cơ quan hoàn ch nh nh t để 

tiếp nhận ánh sáng  cƣờng độ, bƣớc sóng...) t o ra các xung động thần kinh d n lên não giúp 

ta nhận thức đƣợc m i trƣờng xung quanh. Phản ứng quang hoá phân hu  s c tố thị giác phát 

sinh các xung động thần kinh truy n lên dây thần kinh thị giác để có cảm giác sáng là phản 

ứng thông tin. 

2.5. Tác dụng c a tia t  ngoại và hồng ngoại lên hệ th ng s ng. Các ứng dụng trong y t . 

2.5.1. Tia t  ngoại  

Trong thiên nhiên nguồn bức x  t  ngo i là m t trời  Tr n đƣờng đi tới trái đ t, phần 

lớn năng lƣợng của tia cực tím bị tầng Ozôn h p thụ và ch  còn l i phần ánh sáng c  bƣớc 

sóng t  2  nm đến 400nm tác dụng l n cơ thể sinh vật. Tia t  ngo i thƣờng đƣợc chia ra 3 

vùng chính sau:  

- Vùng cực tím sóng dài có λ = 32 nm đến 400nm  

- Vùng cực tím sóng trung có λ = 28 nm đến 320nm  

- Vùng cực tím sóng ng n có λ = 2  nm đến 280nm  

Khác với tia gamma (γ) và tia Roentgen (X), tia t  ngo i vùng 2  nm đến 400nm 

không có khả năng g y ra quá trình ion h a các ph n t  sinh học. Tia t  ngo i ch  gây ra hiện 

tƣợng kích thích làm cho điện t  của các phân t  sinh học t  mức cơ bản chuyển lên mức 

kích thích c  năng lƣợng cao hơn, tức là đ  ho t hóa các phân t  đ   Do vậy, các phân t  sinh 

học đ  đƣợc ho t hóa, chúng d  dàng tham gia vào các phản ứng hóa sinh d n tới gây kích 

thích ho c làm tổn thƣơng cơ thể sinh vật. M t khác, khả năng xuy n s u của tia t  ngo i 

kém, ch  vài milimét, do đ  n  ch  gây nên các hiệu ứng sinh học ở lớp tế bào ngoài cùng.  
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Tia t  ngo i có tác dụng làm x m da, g y phát ban đỏ ho c gây bỏng da. Tia cực tím 

sóng trung kích thích sự tổng hợp vitamin D có tác dụng chống còi xƣơng    Tia cực tím sóng 

ng n có tác dụng làm thay đổi c u trúc đ c trƣng của lipit và protein, có tác dụng diệt khu n.  

Hầu hết các công trình nghiên cứu tr n các đối tƣợng nhƣ vi khu n, vi sinh vật, tế bào 

thực vật và động vật, đ u phát hiện qui luật chung là khả năng g y ra t  vong nhi u khi chiếu 

tia t  ngo i c  bƣớc sóng nhỏ hơn 3  nm và t  vong nhi u nh t ở bƣớc s ng 26 nm  Đi u 

này có liên quan tới sự tổn thƣơng của phân t  ADN vì nó h p thụ cực đ i ở bƣớc sóng 

260nm.  

Tia t  ngo i còn gây ra hiệu ứng ức chế sự phân bào ho c kích thích sự phân chia tế 

bào tùy thuộc vào bƣớc sóng ánh sáng chiếu. Ví dụ khi chiếu tia t  ngo i c  bƣớc sóng 

256nm lên các tế bào n m men đ  g y ra sự ức chế phân chia tế bào. Chiếu tia t  ngo i có 

bƣớc s ng 265nm và 28 nm đ  d n tới phá hủy quá trình phát triển phôi.  

Nhƣ vậy, sự ức chế quá trình phân chia tế bào có liên quan tới sự h p thụ tia t  ngo i 

của phân t  ADN ở bƣớc sóng 260nm và phân t  protein ở bƣớc sóng 280nm. Các nhà 

nghiên cứu tiếp tục phát hiện tr n các đối tƣợng vi khu n, vi sinh vật, tảo đơn bào, dƣới tác 

dụng của tia t  ngo i li u lƣợng th p th y tốc độ phân chia tế bào tăng l n t  11 % đến 

170%. Theo Kimball hiệu ứng kích thích phân chia tế bào có liên quan tới sự h p thụ của một 

số lo i protein và lipit. Pomper và Atvut l i giải thích rằng dƣới tác dụng của tia t  ngo i, có 

một số tế bào bị tổn thƣơng n ng đ  tiết ra một số ch t có khả năng kích thích sự phân chia tế 

bào, làm cho sự phân chia tế bào di n ra nhanh hơn  

2.5.2.Tia hồng ngoại. 

Do tác dụng chủ yếu của bức x  hồng ngo i là tác dụng nhiệt, vùng da chịu tác dụng 

nhiệt của hồng ngo i sẽ giản m ch làm đỏ da giống nhƣ các phƣơng pháp nhiệt khác, nên có 

tác dụng giảm đau, chống viêm m n tính, giản cơ  Ngoài ra gần đ y trong các dịch cúm 

ngƣời ta s  dụng dụng cụ tầm soát tia hồng ngo i để phát hiệt tăng th n nhiệt t  xa, tuy nhiên 

phƣơng pháp này c  một nhƣợc điểm là ch  bệnh nh n nào c  đủ các triệu chứng cúm mới 

phát hiện ra đƣợc. 

Các lo i đèn hồng ngo i dùng trong đi u trị 

- Đèn điện trở trần: là một cuộn d y lò xo đ t gi a một loa đèn để tập trung nhiệt. Khi 

đốt, phần lớn điện năng sẽ biến thành nhiệt mà ít phát sáng. Lo i đèn này ít dùng do mức độ 

an toàn th p. 

- Đèn hồng ngo i dây tóc bằng hợp kim Wolfram, b ng đèn bằng thủy tinh có tráng 

lớp màu tùy ý, c  loa đèn để ánh sáng tập trung lớn  Đèn thƣờng có công su t 250W, 500W 

và 1000W 

Tiến hành đi u trị. 

- Bệnh nhân nằm hay ngồi thoải mái  Đèn để ở vị trí an toàn và thuận lợi. 

- Đi u ch nh khoảng cách đèn và m t da theo ch  định, chiếu đèn thẳng góc với m t 

da, khi hết giờ t t đèn, kiểm tra vùng đi u trị  đỏ đ u không rát là đƣợc) 

Bảo đảm an toàn. 

- Đ  phòng bỏng do quá li u (khoảng cách quá gần, thời gian quá lâu), nổ vỡ bóng 

đèn  thƣờng do nƣớc l nh b n vào , kh ng đƣợc chiếu lâu quá  15 phút. 

- Tránh va đụng phải b ng đèn khi đang n ng, tránh xa trẻ em. 

- Không nhìn trực tiếp vào đèn đang sáng g y h i m t.   
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 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

1  Trình bày các giai đo n của một quá trình quang sinh. Phân lo i các phản ứng quang sinh 

dựa theo hiệu ứng sinh vật và cho ví dụ minh họa cho t ng lo i. 

2. Thế nào là tác dụng quang động lực  TDQĐL ?  N u các đ c điểm của TDQĐL và ph n 

tích vai trò của TDQĐL trong c ng tác chăm s c ngƣời bệnh nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 4 MẮT VÀ DỤNG CỤ BỔ TRỢ 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

 - Mô tả đƣợc hệ quang học của m t t  đ  giải thích đƣợc nguyên nhân một số bệnh 
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v  thị giác. 

 

1. Quang hình học của mắt 

1.1. Sơ    c về cấu tạo c a mắt 

M t còn gọi là nhãn cầu, có d ng hình cầu, đƣờng kính đo theo trục trƣớc sau khoảng 

22mm. M t ngoài của m t c  sáu b  cơ vận động bám vào để giúp cho m t có thể quay đƣợc 

nhi u phía khác nhau và định hƣớng khi nhìn. Vỏ của con m t đƣợc c u t o bởi các lớp màng 

đàn hồi, bao gồm ba lo i, tính t  ngoài vào trong (hình 5.6) là: 

 - Củng m c là màng ngoài cùng, bao kín 3/4 phía sau con m t. Là lớp xơ dày, dai, 

tr ng nhƣ sứ, ánh sáng không lọt qua đƣợc. 

 

 

                              

Hình 5.6. Cấu tạo mắt 

- Ở 1/4 phía trƣớc là lớp mô trong suốt, ánh sáng xuy n qua đƣợc gọi là giác m c. 

Giác m c có bán kính cong nhỏ hơn bán kính cong của củng m c.        

-  M ch m c còn gọi là màng m ch, nằm trong củng m c. Màng m ch chứa nhi u 

m ch máu để nuôi dƣỡng m t và có nhi u s c tố đen gi  cho bên trong nhãn cầu nhƣ một 

buồng tối.Ngay phía sau giác m c, màng m ch có một phần rủ xuống t o thành màng ch n có 

màu đen ho c nâu, màng ch n có một l  hở hình tròn c  đƣờng kính thay đổi đƣợc, l  hở này 

gọi là đồng t . Ánh sáng sau khi xuyên qua giác m c sẽ đi qua đồng t  vào phía trong. Do 

đồng t  tự thay đổi đƣợc bán kính nên có khả năng tự đi u ch nh thông lƣợng của ánh sáng 

tác dụng vào võng m c. Với ánh sáng c  độ rọi lớn tác dụng vào m t thì đồng t  tự động co 

l i để làm giảm lƣợng ánh sáng tác dụng vào m t, với ánh sáng c  độ rọi nhỏ thì đồng t  tự 

giãn rộng ra, do đ  th ng lƣợng ánh sáng vào m t sẽ tăng l n  

- Võng m c là lớp màng trong cùng, đƣợc c u t o bởi nhi u lớp tế bào nhƣng quan 

trọng nh t là lớp tế bào thần kinh thị giác. Các tế bào này tập trung thành các sợi thần kinh 

nhỏ nối li n với dây thần kinh thị giác. Có hai lo i tế bào thần kinh cảm thụ đƣợc ánh sáng, 

đ  là tế bào nón và tế bào que. ở m t ngƣời có ch ng 7 triệu tế bào nón và 130 triệu tế bào 

que. Sự phân bố của hai tế bào thần kinh này trên võng m c là khác nhau, tế bào nón tập 
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trung vào vùng gần điểm vàng (phần võng m c nằm gần giao điểm gi a trục chính của m t 

với võng m c). ở điểm vàng võng m c mỏng hơn ở ch  khác do đ  bị lõm xuống t o nên hố 

trung tâm, ở đ y mật độ tế bào nón r t cao (khoảng 150.000 tế bào /mm
2
). Khi nhìn vật thì 

ảnh của vật sẽ hiện lên ở hố trung t m  Càng xa điểm vàng thì mật độ tế bào nón giảm dần và 

mật độ tế bào que tăng l n, ở vùng xa điểm vàng thì ở võng m c ch  còn tế bào que. 

Đ c điểm và chức năng của hai lo i tế bào thần kinh này không giống nhau. Tế bào 

nón cảm thụ đƣợc ánh sáng c  độ rọi lớn và có khả năng ph n biệt đƣợc hình thể, màu s c và 

chi tiết các vật. Tế bào que cảm thụ ánh sáng c  độ rọi nhỏ (có độ nh y lớn hơn so với tế bào 

nón). Do vậy vùng xa điểm vàng ta ch  có cảm giác sáng tối.  

- M i trƣờng bên trong nhãn cầu đƣợc chia làm hai phần ngăn cách nhau bởi thủy tinh 

thể. Thủy tinh thể trong suốt, hai m t lồi, m t cong phía trƣớc có bán kính lớn hơn m t cong 

phía sau. Nhờ sự thay đổi sức căng của dây chằng treo tru  tinh thể và tính đàn hồi của bản 

thân thủy tinh thể mà nó có khả năng thay đổi bán kính cong m t trƣớc, sau d n đến sự hội tụ 

của m t thay đổi khi ta quan sát các vật ở xa ho c gần. Thu  tinh thể có chiết su t khoảng 

1,43 và độ tụ khoảng 12÷14 đi p  

Khoảng gi a giác m c và thu  tinh thể chứa dịch trong suốt. Khoảng gi a thủy tinh 

thể và võng m c chứa thu  tinh dịch hay còn gọi là dịch kính. Do các thể dịch trong m t luôn 

lƣu th ng n n áp su t của m t gi  kh ng đổi ở giá trị 12 ÷25 mmHg. 

1.2. Quang hình học c a mắt                   

Theo c u t o của m t, v  phƣơng diện quang hình thì m t đƣợc c u t o bởi các môi 

trƣờng chiết quang ngăn cách nhau bằng m t cầu khúc x  t o n n ba lƣỡng ch t cầu: 

                   

 

 

Hình 5.7. Hệ quang học c a mắt 

- Lƣỡng ch t cầu giác m c là quang hệ t o nên do giác m c ngăn cách m i trƣờng 

không khí  

với thu  dịch. Giác m c c  độ dày khoảng 1mm, bán kính cong 8mm, chiết su t thu  dịch 

1,336 và độ tụ của quang hệ là 45 đi p  Lƣỡng ch t cầu thu  tinh thể trƣớc do m t cong trƣớc 

thu  tinh thể ngăn cách thu  dịch với thu  tinh thể. Bán kính cong m t trƣớc thu  tinh thể 

khoảng 10mm, chiết su t trung bình 1,388 và độ tụ của hệ là 7 đi p  

- Lƣỡng ch t cầu thu  tinh thể sau do m t cong phía sau thu  tinh thể ngăn cách thu  

tinh thể với dịch thu  tinh. Bán kính cong m t sau thu  tinh thể khoảng 8mm, chiết su t dịch 

thu  tinh là 1,36 và độ tụ của quang hệ khoảng 12 đi p  
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Ba lƣỡng ch t cầu trên có cùng trục chính và hợp l i thành một hệ quang học. Hệ này 

coi nhƣ đƣợc ghép bởi ba hệ quang học có chiết su t khác nhau. Ánh sáng xuyên vào m t, nó 

sẽ bị khúc x  khi truy n qua ba lƣỡng ch t cầu và cuối cùng sẽ tác dụng lên các tế bào thần 

kinh ở võng m c  Nhƣ vậy hệ quang học của m t sẽ có một t m điểm duy nh t  Do đ c điểm 

này mà chúng ta có thể thay thế ba hệ quang học gồm ba lƣỡng ch t cầu bằng một lƣỡng ch t 

cầu tổng hợp còn gọi là con m t ƣớc lƣợc (Hình 5.7). 

Lƣỡng ch t cầu tổng hợp có m t cầu ngăn cách m i trƣờng không khí với m i trƣờng 

bên trong m t. M t cầu khúc x  có m t lồi quay ra phía trƣớc, bán kính cong 5mm, đ nh cách 

giác m c 2mm, quang tâm cách giác m c 7mm và cách võng m c 15mm, chiết su t của 

quang hệ là 1,333. 

Do hệ quang học này c  m i trƣờng thứ nh t là kh ng khí, m i trƣờng thứ hai là môi 

trƣờng bên trong m t có chiết su t xác định là n nên tiêu cự của lƣỡng ch t cầu tổng hợp 

đƣợc tính theo công thức sau: 

     
  

   
 

       

       
        (5.8) 

Trong đ  f là ti u cự, R là bán kính cong của m t cầu tổng hợp, n là chiết 

su t m i trƣờng, chiết su t của không khí bằng 1. 

T  các thông số quang hình của lƣỡng ch t cầu tổng hợp và độ lớn tiêu cự ta th y 

võng m c của m t nằm trên m t phẳng tiêu của lƣỡng ch t cầu tổng hợp Đƣờng thẳng đi qua 

đ nh m t cầu và quang tâm gọi là trục chính, đƣờng thẳng đi qua quang t m và điểm vàng gọi 

là đƣờng nhìn thẳng. Khi nhìn một vật thì m t hƣớng đƣờng nhìn thẳng đi qua vật  y. Nếu 

đƣờng nhìn thẳng hƣớng vào điểm cố định ở phía trƣớc thì khoảng không gian mà một m t 

nhìn th y là một hình nón có góc mở ngang 160
0
, góc mở đứng 130

0
. Khoảng không gian này 

gọi là thị trƣờng. 

Thực tế thị trƣờng rộng hơn nhi u do m t có thể xoay trong hốc m t làm cho đƣờng 

nhìn thẳng thay đổi. M t khác do luôn nhìn bằng hai m t phối hợp với động tác quay đầu nên 

thị trƣờng đƣợc mở rộng hơn  Việc vẽ ảnh của vật qua 3 hệ lƣỡng ch t cầu tổng hợp sẽ trở 

n n đơn giản hơn nhi u. 

1.3. Khả        ều ti t c a mắt 

M t bình thƣờng, khi ngh , c  ti u điểm ở đúng tr n v ng m c. Khi m t nhìn một vật 

AB ở vô cực, thì ảnh A’B’ của AB c ng ở đúng tr n v ng m c. 

Cho vật AB tiến dần l i gần m t, nếu quang hệ của m t không thay đổi gì, thì ảnh của 

vật sẽ lùi dần ra sau võng m c, và m t không trông rõ vật n a  Để nhìn rõ vật, tức là ảnh v n 

hiện đúng tr n v ng m c, m t phải tăng độ tụ của quang hệ: các cơ gi  thu  tinh thể bóp l i 

và nén cho thu  tinh thể phồng th m l n  Độ tụ của quang hệ tăng, ti u điểm ảnh F’ tiến ra 

trƣớc võng m c một chút, và ảnh A’B’ v  đúng tr n v ng m c. Ho t động này của m t gọi là 

sự đi u tiết  Th ng thƣờng, m t đi u tiết một cách tự động, khá nhanh và m t c  xu hƣớng tự 

nhi n là đi u tiết vào ch  sáng nh t trên vật. Tuy nhiên, nếu cố g ng c ng c  thể chủ động b t 

m t mình đi u tiết vào một điểm tuỳ ý. Nhờ khả năng đi u tiết, m t mới nhìn rõ cả nh ng vật 

ở xa, l n vật ở gần. Tuy nhiên khả năng này kh ng phải là vô h n. 

Giả s  ta cho vật AB chuyển dịch t  vô cực l i gần m t. Khi vật ở vô cực, m t không 

phải đi u tiết, ảnh của vật v n ở đúng tr n v ng m c, nhƣng r t nhỏ. Vật tiến l i gần, m t 

phải đi u tiết để gi  cho ảnh v n ở đúng tr n v ng m c. Vật tiếp tục l i gần hơn, thì m t l i 

đi u tiết thêm. Cuối cùng, khi vật tới điểm CC, cách m t ch ng 20 cm, thu  tinh thể đ  phồng 

lên mức tối đa, m t không thể đi u tiết thêm n a. Nếu vật tiến l i gần m t hơn, thì m t không 
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nhìn rõ n a. Oc = OC là khoảng ng n nh t phải đ t vật cách m t, để nhìn rõ nó, gọi là khoảng 

nhìn rõ ng n nh t. 

Điểm Cc gọi là cận điểm của m t. 

Điểm xa nh t Cv, mà m t nhìn rõ một vật đ t ở đ , kh ng phải đi u tiết gọi là vi n 

điểm, và khoảng cách OCv = lv gọi là khoảng nhìn rõ lớn nh t. M t bình thƣờng có vi n điểm 

Cv ở vô cực và lv = ∞  Khoảng cách t  Cv đến Cc, gi a vi n điểm và cận điểm gọi là khoảng 

nhìn rõ của m t, vì có thể đ t vật ở b t kỳ điểm nào ở trong khoảng  y, m t c ng nhìn th y rõ 

vật. 

1.4. Khả            y   a mắt 

Giả s  có một điểm sáng A phía trƣớc m t ở khoảng cách nhìn rõ, qua m t ta sẽ thu 

đƣợc hình ảnh A’ của A trên võng m c  Do đồng t  của m t có bán kính khá bé n n A’ sẽ là 

một ảnh nhi u x  và bán kính ρ của vân sáng trung tâm. Do ánh sáng vào m t là ánh sáng h n 

hợp c  bƣớc sóng t  0,40 - 0,76μm n n thƣờng cho bƣớc sóng một giá trị trung bình λ = 

0,50μm, tiêu cự của m t f = 2  mm, đồng t  có bán kính 2,5mm,  

 Ta có:       
  

 
     

           

        
        

Giả s  khi ta quan sát một vật sáng c  kích thƣớc AB ở khoảng nhìn rõ của m t thì 

trên võng m c sẽ có ảnh A’B’ của AB (hình 5.8  ngƣợc chi u và nhỏ hơn AB nhi u lần. Do 

có sự tham gia của ý thức mà ta v n đánh giá đúng kích thƣớc và vị trí của vật 

Góc AOB = α gọi là góc phân ly của m t, kích thƣớc của A’B’ c ng nhƣ độ lớn của α 

phụ thuộc vào kích thƣớc của AB và khoảng cách OH t  quang t m đến vật AB. 

- Với OH xác định, kích thƣớc AB nhỏ thì góc α nhỏ d n đến A’B’ c ng nhỏ. 

- AB c  kích thƣớc xác định, khi AB càng xa m t thì α càng bé do vậy kích thƣớc của 

A’B’ sẽ càng nhỏ đi  Hai ảnh A’, B’ của A, B sẽ tiến đến gần nhau và đến một lúc nào đ  A’ 

sẽ trùng l n B’, lúc đ  m t sẽ không phân biệt đƣợc khoảng cách gi a A và B n a. Muốn 

ph n ly đƣợc hai điểm A, B thì góc nhìn α phải lớn hơn ho c bằng một góc nhìn giới h n nào 

đ  gọi là góc phân ly tối thiểu αmin, αmin càng nhỏ thì khả năng ph n ly của m t càng tốt. 

Nghịch đảo của αmin đ c trƣng cho khả năng ph n ly của m t đƣợc gọi là thị lực T của m t:  

       
 

          
    (5.9) 

 

 

 

 

Hình 5.8. Góc trông ảnh c a mắt 
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Bảng 5.3. Thị l c c a mắt phụ thuộc vào αmin (phút) 

     0 1’ 0 2’ 0 5’ 1’ 2’ 5’ 10’ 
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Vì αmin bé nên ta có thể các định αmin theo độ dài của AB = d và khoảng 

cách OH = l 

     
 

 
       

1 radian = 3394,28 phút nên αmin =3394,28. 
 

 
phút 

      
 

       
 
 

 
    (5.10) 

T  công thức (5.10) ta c ng c  hai phƣơng pháp đánh giá thị lực của m t: 

- Cố định d, thay đổi l . 

- Cố định l, thay đổi d. 

Phƣơng pháp thứ nh t cho phép đánh giá chính xác thị lực của m t kể cả trƣờng hợp 

m t có sự thay đổi nhỏ v  thị lực, tuy nhi n phƣơng pháp này kh ng thuận lợi và nhanh 

chóng bằng phƣơng pháp thứ hai. Khi không cần độ chính xác cao sẽ dùng phƣơng pháp thứ 

hai để đánh giá thị lực của m t, bằng cách dùng ch  cái hay bảng m u vật có kích thƣớc nhỏ 

dần khi đ t chúng cách m t một khoảng kh ng đổi OH = l - 5 m. 

Khả năng ph n ly của m t phụ thuộc vào tr ng thái sinh lý, bệnh lý, tính ch t của các 

tế bào thần kinh cảm thụ ánh sáng của m t, vào độ rọi và bƣớc sóng của ánh sáng. Kết quả 

của nhi u phép đo cho th y một m t bình thƣờng ở đi u kiện chiếu sáng bƣớc sóng trung 

bình thì góc phân ly tối thiểu αmin = 1phút. 

                                    

Hình 5.9. Khả                a mắt 

2. Các tật quang hình của mắt và dụng cụ bổ trợ 

Với con m t bình thƣờng (không có tật) thì ảnh của vật luôn luôn hiện đúng trên võng 

m c ở vùng điểm vàng, ảnh rõ nét và phản ánh đúng bản ch t của vật v  cả kích thƣớc, màu 

s c, tính ch t. Tuy nhiên c u t o của m t có thể không bình thƣờng do b m sinh, do bị ch n 

thƣơng làm xu t hiện các vết sẹo trên giác m c, do bệnh của lƣỡng ch t cầu, do rối lo n khả 

năng đi u tiết... làm cho ảnh không hiện rõ trên võng m c t o nên các chứng cận thị, vi n thị, 
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lo n thị  Để s a các tật này phải dùng các dụng cụ bổ trợ cho m t, đ  là các th u kính cầu 

mỏng bổ trợ cho m t bị cận thị, vi n thị và th u kính trụ cho trƣờng hợp m t bị tật lo n thị. 

2.1. Hiệ     ng quang sai 

Nhƣợc điểm cơ bản của lo i th u kính cầu mỏng là sự sai sót v  quang hình khi chùm 

tia song song đi qua th u kính là chùm tia rộng, các tia gần trục chính sẽ hội tụ ở điểm xa 

quang t m hơn các tia ở gần mép th u kính. Hiện tƣợng này gọi là cầu sai (hình 5.10). 

Vì ánh sáng tr ng là ánh sáng h n hợp bao gồm các bƣớc sóng t  0,39 ÷0,76 μm, m t khác n 

= f(λ , do đ  khi qua th u kính các tia sáng c  bƣớc sóng khác nhau sẽ hội tụ ho c phân kỳ ở 

các điểm khác nhau trên trục chính của th u kính do tán s c ánh sáng. Hiện tƣợng này gọi là 

s c sai (hình 5.10). 

Để kh  bỏ các sai sót v  quang hình học này ngƣời ta thƣờng s  dụng phƣơng pháp 

ghép các th u kính phân kỳ, hội tụ cùng một trục chính. Sau khi ghép thích hợp thì t t các tia 

sẽ hội tụ t i một điểm do đ  ảnh sẽ phản ánh đúng tính ch t của vật. Muốn kh  bỏ s c sai 

phải ghép các lo i th u kính khác nhau v  bản ch t. 

 

 

Hình 5.10. Hiệ     ng quang sai 

2.2. Cận thị và cách s a 

M t cận thị ở tr ng thái ngh   kh ng đi u tiết) có m t phẳng tiêu nằm trƣớc võng m c 

do đ  khi nhìn vật ở vô cực ảnh của vật ở trƣớc võng m c (Hình 5.11a) Vi n cận điểm của 

m t gần hơn so với m t bình thƣờng. Trong khoảng t  vi n điểm đến cận điểm, m t cận c ng 

đi u tiết nhƣ m t bình thƣờng và khi vật ở sau cận điểm m t cận không còn khả năng đi u 

tiết  Để s a tật cận thị phải dùng th u kính mỏng phân kỳ làm dụng cụ bổ trợ. 

  Khi đ  ánh sáng qua hệ quang học gồm th u phân kỳ ghép đồng trục với m t sẽ tác 

dụng lên võng m c và ảnh của nó sẽ hiện đúng tr n v ng m c (hình 5.11b). Tác dụng của 

th u kính phân kỳ làm giảm độ tụ của m t cận. 

                  

                                a) Mắt cận                     b) Tật cận thị  ã    c s a 

                        Hình 5.11 

2.3. Viễn thị và cách s a 
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Ở tr ng thái ngh  m t vi n thị có m t phẳng tiêu nằm sau võng m c nên khi nhìn vật 

mà kh ng đi u tiết thì ảnh của vật sẽ hiện ở sau võng m c. Nếu ti u điểm không ở xa võng 

m c quá thì m t tự đi u tiết để làm tăng độ tụ sao cho ảnh của vật hiện rõ nét trên võng m c. 

Trƣờng hợp m t vi n n ng  ti u điểm ở xa võng m c quá  thì c  đi u tiết c ng kh ng nhìn 

th y vật ở xa  Khi đƣa vật l i gần thì ảnh càng lùi xa võng m c  Nhƣ vậy vi n thị sẽ không 

th y vật ở xa c ng nhƣ gần. Trong trƣờng hợp các tia sáng c  phƣơng thích hợp v n hội tụ 

trên võng m c lúc đ  đƣờng kéo dài của tia g p trục chính ở điểm sau võng m c, điểm này 

gọi là vi n điểm ảo. 

Muốn s a tật vi n thị phải dùng th u kính mỏng hội tụ bổ trợ, th u kính này sẽ làm 

tăng độ tụ của m t làm cho ảnh của vật hiện lên trên võng m c. Th u kính s a phải c  độ tụ 

thích hợp để cho m t phẳng tiêu của hệ trùng với võng m c (Hình 5.12). 

 

 a) Mắt viễn thị   b)Tật viễn thị  ã    c s a 

    Hình 5. 12 

Cận, vi n thị có thể do nhi u nguy n nh n g y n n nhƣng v  cơ bản chúng ta th y nếu 

trục của m t dài, ng n hơn m t bình thƣờng, bán kính cong của lƣỡng ch t cầu lớn nhỏ hơn 

so với m t bình thƣờng và sự thay đổi chiết su t của môi trƣờng và m t có thể m c các chứng 

cận thị ho c vi n thị. 

Khi bệnh đục thu  tinh thể mới phát sinh, m i trƣờng t o nên thu  tinh thể đ c l i, t  

trọng, chiết su t tăng làm tăng độ tụ d n đến m t bị cận. Sau khi c t bỏ thu  tinh thể, độ tụ sẽ 

giảm đi nhi u d n đến m t bị vi n r t n ng. 

2.3. Mắ      i già 

Khả năng đi u tiết của m t ngƣời già kém hơn m t bình thƣờng, m t ngƣời già có cận 

điểm xa hơn và kh ng nhìn r  vật ở gần. Ở tuổi 45 đến 5  khi đọc sách phải để cách xa m t 

t  3  đến 50 cm mới nhìn r  nhƣng c  nhƣợc điểm là ảnh sẽ nhỏ đi  Để kh c phục m t ngƣời 

già phải đeo th m một th u kính cầu hội tụ, độ tụ tổng cộng kh ng quá 3,5 đi p, với tuổi 45 

cần đeo th m th u kính c  độ tụ  1 đi p là v a. Cứ già thêm 5 tuổi thì độ tụ của th u kính bổ 

trợ tăng th m   ,5 đi p với tuổi quá già (60 tuổi trở lên) thu  tinh thể có bán kính cong lớn 

do đ  khi kh ng đi u tiết m t phẳng tiêu ở sau võng m c giống m t vi n do đ  kh ng nhìn 

đƣợc vật ở xa, muốn nhìn th y vật phải đeo th m một th u kính hội tụ c  độ tụ nhỏ. Tóm l i 

m t ngƣời già phải dùng hai th u kính mỏng hội tụ bổ trợ, một th u kính c  độ tụ lớn để nhìn 

gần và một th u kính c  độ tụ nhỏ hơn để nhìn xa  Thƣờng độ tụ của th u kính nhìn gần g p 

3 lần độ tụ của th u kính nhìn xa, hai lo i th u kính c  độ tụ khác nhau đƣợc ghép trên cùng 

một giá (khung kính). 

Với m t cận, khi v  già bán kính cong của lƣỡng ch t cầu tăng l n, làm giảm độ tụ do 

vậy cận nhẹ đi và ở tuổi 45 đến 50 có thể không phải dùng kính n a  Ngƣợc l i m t vi n càng 

già càng n ng hơn và m t vi n già nhanh hơn m t bình thƣờng. 

2.4. Loạn thị 
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Hình 5.13. Loạn thị 

+ Lo n thị đ u  không theo quy t c: 

Lo n thị là tật của m t trong đ  độ tụ không đ u theo mọi phƣơng do các m t cầu 

khúc x  trong m t không phải hoàn toàn hình cầu, do vậy ảnh của vật hiện trên võng m c là 

ảnh nhoè. 

- Trƣờng hợp độ cong của các m t cầu khúc x  thay đổi b t kỳ theo mọi phƣơng thì 

m t m c chứng bệnh lo n thị kh ng đ u  Trƣờng hợp này là do giác m c có sẹo, do hậu quả 

của đau m t hột hay bị ch n thƣơng do dị vật b n vào. Muốn s a ch  cần dùng ch t dẻo trong 

suốt có chiết su t nhƣ của thu  tinh thể dán vào giác m c. 

- Trƣờng hợp độ cong của các m t cầu khúc x  thay đổi đ u theo mọi phƣơng thì m t 

m c chứng bệnh lo n thị đ u. Lúc này m t cong của lƣỡng ch t cầu tổng hợp không phải là 

chỏm cầu mà là một phần của m t elipsoid tròn xoay (Hình 5.13   Bán kính cong thay đổi đ u 

t  kinh tuyến AOB đến kinh tuyến COD. Lo n thị đ u l i đƣợc chia làm hai lo i: 

+ Lo n thị đ u theo quy t c: 

 

 

 

Hình 5.14. Loạn thị  ều theo qui tắc 

Lo n thị đ u theo quy t c chiếm 85% tổng số trƣờng hợp lo n thị. Ở tật này kinh 

tuyến ngang AOB có bán kính cong nhỏ hơn bán kính cong của kinh tuyến đứng COD. Do 

vậy độ tụ theo phƣơng ngang lớn hơn độ tụ theo phƣơng đứng. M t lo n thị theo quy t c 

tƣơng đƣơng với hệ quang học gồm một lƣỡng ch t cầu ghép với một th u kính trụ hội tụ có 

trục nằm ngang ho c tƣơng đƣơng với hệ quang học gồm lƣỡng ch t cầu ghép với th u kính 

trụ phân kỳ có trục thẳng đứng (Hình 5.14). 

Một chùm tia sáng song song sau khi qua m t sẽ hội tụ tr n hai đo n thẳng, đo n nằm 

ngang ở phía trƣớc đo n thẳng đứng. Tuỳ theo vị trí của võng m c mà m t có thể nhìn rõ một 

trong hai đo n thẳng đ  ho c không nhìn rõ cả hai. Khi võng m c ở vị trí 1 m t m c chứng 
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lo n cận đơn, ở vị trí 2 là lo n vi n đơn, ở vị trí 3 là lo n cận kép, ở vị trí 4 là lo n vi n kép, ở 

vị trí số 5 lo n h n hợp (Hình 5.15). 

                            

Hình 6.15.  

 

+ Lo n thị đ u không theo quy t c  

Trƣờng hợp này ch  chiếm 15% tổng số trƣờng hợp lo n thị đ u.  Ở trƣờng hợp này kinh 

tuyến đứng COD có bán kính cong nhỏ hơn bán kính cong của kinh tuyến ngang AOB, do đ  

độ tụ theo phƣơng đứng lớn hơn độ tụ theo phƣơng ngang  Hình 5.16).      

 

               

 

Hình 5.16. Loạn thị  ều không theo quy tắc 

 

Lo n thị đ u không theo quy t c tƣơng đƣơng với một lƣỡng ch t cầu ghép với một 

th u kính trụ hội tụ có trục thẳng đứng ho c tƣơng đƣơng với hệ quang học gồm một 

lƣỡng ch t cầu ghép với một th u kính trụ phân kỳ có trục nằm ngang. Một chùm tia sáng 

song song sau khi qua hệ quang học này sẽ hội tụ trên hai đo n thẳng,đo n thẳng đứng ở phía 

trƣớc đo n nằm ngang. Tuỳ theo vị trí của võng m c mà ta c ng c  các trƣờng hợp sau (Hình 

5.17) 

- Võng m c ở vị trí 1 là lo n cận đơn 

- Võng m c ở vị trí 2 là lo n vi n đơn 

- Võng m c ở vị trí 3 là lo n cận kép 

- Võng m c ở vị trí 4 là lo n vi n kép 

- Võng m c ở vị trí 5 là lo n h n hợp.  
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Hình 6.17. 

* Cách sửa tật loạn thị 

T t cả các tật lo n thị đ  n u tr n đ u s a đƣợc bằng cách phối hợp các th u 

kính cầu và trụ thích hợp  Ta xét hai trƣờng hợp cụ thể: 

- S a lo n cận đơn theo quy t c: Khi kh ng đi u tiết, ảnh của một điểm ở vô cực sẽ 

hiện tr n hai đo n thẳng (Hình 5.17   Đo n đứng ở võng m c, đo n ngang ở trƣớc võng m c. 

Muốn s a tật này phải giảm độ tụ theo phƣơng ngang để cho đo n ngang lùi v  võng m c. 

Nhƣ vậy phải đeo cho m t một th u kính trụ phân kỳ có trục nằm ngang (Hình 6.17). 

- S a tật lo n h n hợp không theo quy t c: Khi kh ng đi u tiết, ảnh của vật ở vô cực 

là hai đo n thẳng, đo n đứng ở phía trƣớc võng m c còn đo n ngang ở phía sau võng m c 

(Hình 5.18). 

 

 

                                  

 

Hình 5.18. S a tật loạn hổn h p không theo quy tắc 

Ta có thể dùng th u kính hội tụ c  độ tụ thích hợp để đƣa v  trƣờng hợp lo n cận đơn 

không theo quy t c, sau đ  dùng một th u kính trụ phân kỳ c  độ tụ thích hợp, trục thẳng 

đứng để s a tật lo n cận đơn  

Trƣờng hợp này c ng c  thể dùng th u kính cầu phân kỳ để đƣa v  lo n vi n đơn, sau 
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đ  dùng th u kính trụ hội tụ để s a tật lo n vi n đơn  T t cả các trƣờng hợp lo n h n hợp và 

lo n kép đ u có thể dùng th u kính cầu để đƣa v  lo n đơn sau đ  tiếp tục dùng th u kính trụ 

để s a tiếp tật lo n đơn Thực tế th u kính cầu và trụ đƣợc ghép chung thành một cái. 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

1. Trình bày c u t o quang học của con m t. Vẽ sơ đồ con m t ƣớc lƣợc và cho biết các thông 

số của nó. 

2. Trình bày v  khả năng đi u tiết của m t. Nêu các nguyên nhân chính d n đến các tật quang 

hình của m t. 

3. Trình bày v  tật cận thị, vi n thị, lo n thị và các phƣơng pháp đi u trị. 

4. T i sao khả năng ph n li của m t là giới h n? Nêu nguyên t c của việc đo thị lực ở m t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 5  PHƢƠNG PHÁP HIỂN VI 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày vai trò của phƣơng pháp hiển vi, phân biện các lo i kính hiển vi. 

 

1. Nguy n lý ph ng đại ảnh vật. 

Trong phần này của giáo trình ch  trình bày v  phƣơng pháp hiển vi  Nhƣ vậy sinh 

viên cần phải đọc l i nh ng nội dung c  trong chƣơng trình phổ thông nhƣ: gƣơng phẳng, 

gƣơng cầu, th u kính, kính lúp, kính hiển vi. 

Khi nghiên cứu, quan sát, đo đ c với góc phân ly tối thiểu của m t bình thƣờng là min 

α = 1 phút. Ứng với giá trị của góc này, ở khoảng cách nhìn thuận lợi l0= 25cm,còn phân biệt 

đƣợc hai điểm A, B có khoảng cách d = 7,5.10
-5

 m. Với khoảng cách nhỏ hơn thì m t không 

ph n ly đƣợc n a  Lúc đ  A' và B' là ảnh của A, B sẽ trùng nhau và sẽ cùng kích thích lên 

một tế bào thần kinh thị giác, m t sẽ không phân biệt đƣợc A và B  

Muốn nhìn đƣợc vật c  kích thƣớc quá bé (cỡ μm) phải dùng dụng cụ bổ trợ cho m t. 

Tác dụng của dụng cụ bổ trợ là làm tăng g c nhìn, m t sẽ quan sát ảnh của vật dƣới góc nhìn 
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lớn hơn, tức là làm tăng năng su t phân ly của m t.Thí dụ, một vật AB c  kích thƣớc khá bé, 

đ t cách m t một khoảng l0 = 25cm thì m t không phân biệt đƣợc A, B.  

 

 

Hình 5.19.    y        ó    ại ảnh vật 

 

 Nếu đ t trƣớc m t một th u kính hội tụ L sao cho AB nằm trong khoảng tiêu cự của 

L, lúc đ  m t sẽ quan sát ảnh A1B1 của AB dƣới góc nhìn trong khoảng tiêu cự của L, lúc đ  

sẽ quan sát ảnh A1B1 của AB dƣới góc nhìn α > αmin  L đ t ở vị trí thích hợp để cho A1 B1 

nằm ở khoảng cách l0 = 25cm (Hình 5.19). 

Các dụng cụ bổ trợ cho m t trong nghiên cứu y sinh học là các lo i kính hiển vi quang 

học và kính hiển vi điện t   Trƣớc khi nghiên cứu v  kính hiển vi, ta hãy xét khái niệm v  

năng su t phân ly của dụng cụ quang học. 

5.2. Năng suất phân ly của dụng cụ quang học 

5.2.1. Đị      ĩ  

                

Hình 5.20. C    ại nhiễu xạ 

Năng su t phân ly của một dụng cụ quang học là một đ i lƣợng cho biết khả năng 

phân biệt nh ng chi tiết nhỏ trên vật quan sát. 
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Trƣờng hợp vật quan sát ở gần, năng su t ph n ly đo đƣợc bằng nghịch đảo của 

khoảng cách bé nh t gi a hai điểm mà ta có thể phân biệt đƣợc khi nhìn qua dụng cụ 

quang học. Còn vật ở xa, năng su t ph n ly đo đƣợc bằng nghịch đảo của góc nhìn bé nh t 

gi a hai phƣơng đến hai điểm mà m t có thể phân bị t đƣợc khi nhìn qua dụng cụ quang học. 

Theo quang hình lý thuyết, thì ảnh của một điểm qua quang hệ lý tƣởng c ng phải là 

một điểm  Nhƣng thực tế chùm tia sáng đi t  điểm đ  đến kính vật đ u bị giới h n bởi lá ch n 

(hay bởi khung hình tròn mang vật kính). Do hiện tƣợng nhi u x  qua một l  tròn (sẽ xét kỹ 

trong chƣơng nhi u x  ánh sáng) nên ảnh của một điểm qua kính vật không phải là một điểm 

n a, mà là một hệ vòng trong nhi u x  (sáng, tối xen kẽ và đồng t m   Đồ thị phân bố cƣờng 

độ sáng của cực đ i nhi u x  theo bán kính cho bởi (hình 5.20) (ở đ y bỏ qua các cực đ i 

phụ). 

Giả s  c  hai điểm A và B, ảnh của nó qua quang cụ là hai hình nhi u x  có tâm là A', 

B' (hình 5.21). Gọi bán kính vòng tròn nhi u x  đầu tiên là R, khoảng cách 

gi a hai tâm A', B' của hai hình nhi u x  là r. Theo tiêu chu n Raylay(Rayleigh): 

Hai nguồ    ểm vậ   ó        ộ sáng bằng nhau, có ảnh qua vật kính tròn phân 

biệ     c, n u bán kính c a vòng tròn nhiễu xạ thứ nhất c a ả     y            

chấm sáng c a ảnh kia. 

Tức là: r ≥ R    (5.11) 

 

 

 

Hình 5.21. Hình nhiễu xạ theo tiêu chuẩn Rayleigh 

 

Gọi d là khoảng cách gi a hai điểm sáng mà m t còn phân biệt đƣợc (nếu quan sát các 

vật ở xa thì là góc trông α    Năng su t ph n ly đƣợc định ngh a nhƣ sau: 

Năng su t phân ly S của một dụng cụ quang học là một đ i lƣợng có trị số bằng 

nghịch đảo của khoảng cách dmin gi a hai điểm sáng mà m t còn phân biệt đựơc qua quang 

cụ  đối với kính nhìn xa, kính thi n văn thì đo bằng nghịch đảo của góc trông αmin t  m t tới 

hai điểm). 

  
 

    
       

 

    
 

 

Ta th y khi d = dmin là ứng với r = R. 
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Hình 5.22.  

Rõ ràng nếu d hay α càng nhỏ thì năng su t phân ly càng lớn và dụng cụ quang học 

càng tốt. 

5.2.2.        ất phân ly c a một dụng cụ quang học 

Đối với kính hiển vi, ngƣời ta chứng minh đƣợc năng su t phân ly bằng 

   
     

     
        (5.12) 

Trong đ : n là chiết su t m i trƣờng đ t vật quan sát, λ là bƣớc sóng ánh sáng, u là 

góc nghiêng lớn nh t của chùm sáng chiếu vào vật kính 

 

 

         

 

Hình 5.23.        ất phân ly c a kính hiển vi 

Đối với kính thi n văn ngƣời ta chứng minh đƣợc. 

      
 

    
 

 

    
      (5.13) 

Trong đ : d là đƣờng kính của vật kính 

 

5.3. Kính hiển vi quang học 

5.3.1. Nghiên cứu và cấu tạo 
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Nguyên lý chung của các dụng cụ hiển vi là s  dụng các lo i th u kính có khả năng 

làm thay đổi phƣơng truy n của tia sáng ho c của chùm điện t  (với kính hiển vi điện t ). 

Các th u kính s  dụng với ánh sáng nhìn th y thƣờng làm bằng thu  tinh Flin ho c Crao, với 

ánh sáng t  ngo i làm bằng th ch anh, với chùm tia điện t  bằng th u kính t nh điện hay th u 

kính t . 

Hiện nay có nhi u lo i kính hiển vi quang học dùng trong nghiên cứu y sinh học. Tuỳ 

theo yêu cầu nghiên cứu, tính ch t và đ c điểm của t ng đối tƣợng nghiên cứu, ngƣời ta đ  

chế t o các lo i kính hiển vi trƣờng sáng, kính hiển vi trƣờng tối, kính hiển vi t  ngo i, kính 

hiển vi phân cực, kính hiển vi huỳnh quang  

T t cả các lo i kính hiển vi quang học này v  nguyên lý, c u t o cơ bản giống nhau là 

dùng các hệ th u kính hiển vi quang học đ  kh  hết quang sai và các hệ đƣợc đ t trên cùng 

một trục chính. 

     

Hình 5.24. Sơ  ồ cấu tạo kính hiển vi 

 

Hệ quang học gồm: kính tụ quang L1, vật kính L2  đ t gần vật quan sát), thị kính L3 

 đ t gần m   nhƣ hình 5 24  Ngoài ra còn c  các bộ phận khác nhƣ gƣơng phản chiếu ánh 

sáng  thƣờng một m t phẳng và một m t l m , các lăng kính phản x  toàn phần để thay đổi 

phƣơng truy n của tia sáng  

5.3.2. Kính hiển vi quang họ      ng sáng 

- Cấu t o 

S là nguồn phát ra ánh sáng tr ng (ánh sáng tự nhi n, b ng đ n điện   các th u kính làm 

bằng thu  tinh trong suốt. 

- Nguyên tắc tạo ảnh 
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Hình 5.25. D ng ảnh qua kính hiển vi 

 

Nguyên t c chung v  dựng ảnh là s  dụng các định lụ t quang hình nhƣ định 

luật truy n thẳng của ánh sáng, định luật khúc x  ánh sáng khi đi vào th u kính. A1B1 là ảnh 

thật của vật AB qua vật kính, A2B2 là ảnh ảo của A1B1 qua thị kính  Để cho A2B2 làm ảnh ảo 

thì A1B1 phải nằm trong khoảng tiêu cự của thị kính. A3 B3 là ảnh hiện lên võng m c của m t 

khi quan sát ảnh A2B2 của vật AB qua quang hệ  Để cho đỡ mỏi m t khi quan sát, ngƣời ta 

thƣờng phải di chuyển ống kính (chứa vật kính và thị kính) sao cho vật AB cách vật kính một 

khoảng cách thích hợp để A1B1 nằm đúng ti u điểm F2 của thị kính, lúc đ  m t nhƣ quan sát 

ở vô cực 

- Độ phóng đại. 

Gọi khoảng cách gi a ti u điểm chính thứ hai của vật kính và ti u điểm chính thứ nh t của thị 

kính là   ,   là độ dài quang học của kính hiển vi. 

f1 là tiêu cự của vật kính. 

f2 là tiêu cự của thị kính. 

Ngƣời ta đ  chứng minh đƣợc độ ph ng đ i dài của kính hiển vi xác định theo công thức sau: 

 

                                                   
    

    
  (5.14) 

Thƣờng l0 = 25cm là khoảng nhìn rõ của m t bình thƣờng. 

Công thức (5.14) cho th y với   , l0 cố định thì kính hiển vi có tiêu cự càng ng n, độ 

ph ng đ i càng lớn. Tuy nhiên việc giảm tiêu cự của vật kính và thị kính c ng bị giới h n 

hiện tƣợng nhi m x  ánh sáng trong kính hiển vi, bởi vì với f1, f2 quá bé sẽ không còn khả 

năng ph n biệt đƣợc hai điểm sáng nằm gần nhau  Nhƣng dựa vào công thức (5.12), chúng ta 

có thể làm tăng năng su t phân ly của kính hiển vi bằng cách tăng chiết su t (n) của môi 

trƣờng chứa vật quan sát ho c tăng góc trông (u). Việc tăng g c u c ng ch  có một giới h n 

nh t định vì góc u quá lớn sẽ làm su t hiện hiện tƣợng quang sai. Biện pháp tốt nh t là tăng n  

Thƣờng vật đem soi  ti u bản  đƣợc đ t trên một t m kính, phía tr n đậy bằng một 

phiến kính mỏng (lamen) để bảo vệ tiêu bản. Do vậy ánh sáng t  vật phải qua lamen vào 

không khí rồi tới vật kính, cho nên nó bị khúc x  ở m t ranh giới gi a lamen và không khí 

(Hình 5.26) 

 

               

Hình 5.26. T           ất phân ly c a kính hiển vi bằ                 t suất n 
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Ta biết rằng chiết su t thu  tinh lớn hơn chiết su t không khí (ntt > nkk ), nên khi ánh 

sáng đi t  thu  tinh ra không khí thì góc tới luôn nhỏ hơn g c khúc x , khi góc tới lớn hơn 

góc tới giới h n(i > ig) sẽ xảy ra hiện tƣợng phản x  toàn phần. 

Vậy nếu g c tr ng  c ng chính bằng góc tới) mà lớn hơn g c tới giới h n (u ≥ ig). Thì 

sẽ không có ánh sáng tới vật kính, ngh a là kh ng nhìn th y vật. M t khác, khi u nhỏ thì năng 

su t phân ly của kính hiển vi nhỏ và độ dọi của ảnh nhỏ, ảnh sẽ mờ khi quan sát. 

Muốn tăng g c tr ng u  tức là tăng g c tới i , ngƣời ta thƣờng để vật kính chìm trong môi 

trƣờng có chiết su t gần bằng chiết su t của thu  tinh, thí dụ nhƣ dầu xét có n ≈ 1,50=ntt hay 

dầu bá hƣơng c  n = 1,4  Phƣơng pháp này gọi là dùng vật kính chìm (hay vật kính dầu   Nhƣ 

vậy, việc dùng vật kính chìm sẽ tránh đƣợc hiện tƣợng phản x  toàn phần, đồng thời độ dọi 

của ảnh c ng tăng và tăng năng su t phân ly của kính hiển vi. Kết quả là sẽ quan sát đƣợc 

nh ng chi tiết nhỏ của vật và th y rõ vật hơn  Biện pháp này có thể tăng năng su t phân ly 

của kính hiển vi lên 4,5 lần. 

M t khác, t  công thức dmin = 0,61λ /(n.sinu), chúng ta th y khi chiếu sáng kính hiển 

vi bằng ánh sáng c  bƣớc sóng λ thì ch  có thể phân giải đƣợc các điểm cách nhau một 

khoảng cỡ λ . Do đ , nếu vật c  kích thƣớc nhỏ hơn λ thì dù kính hiển vi có tinh xảo đến đ u 

c ng kh ng ph n giải đƣợc. 

- Độ tƣơng phản 

Độ tƣơng phản là sự khác nhau gi a cƣờng độ sáng trên ảnh của vật và môi trƣờng 

xung quanh ho c gi a các phần khác nhau trên ảnh  Độ tƣơng phản càng lớn thì ảnh càng rõ 

nét. Khi chiếu ánh sáng vào vật thì độ tƣơng phản thể hiệ ở sự h p thụ khác nhau gi a phần 

cần quan sát với m i trƣờng xung quanh. Thí dụ, muốn quan sát nh n và bào tƣơng của tế 

bào thì cƣờng độ sáng đi qua nh n và bào tƣơng phải khác nhau  Do đ c điểm riêng của c u 

trúc, khả năng h p thụ năng lƣợng của chúng sẽ khác nhau. Tuy nhiên trong thực tế có nh ng 

đối tƣợng sống có mức độ h p thụ năng lƣợng ánh sáng giống nhau với m i trƣờng xung 

quanh, do vậy độ tƣơng phản của ảnh kém  Để kh c phục nhƣợc điểm này, ngƣời ta nhuộm 

vật nghiên cứu bằng thuốc th  thích hợp. Kết quả là độ tƣơng phản của ảnh tăng r  rệt. 

Nhƣng chú ý rằng, việc nhuộm tiêu bản sẽ làm chết tế bào nên không thể quan sát trực 

tiếp các ho t động sống của tế bào. 

5.4 Các loại kính hiển vi khác 

5.4.1. Kính hiển vi t  ngoại 

Nguyên lý và c u t o cơ bản giống kính hiển vi trƣờng sáng, ch  khác. 

- Soi tiêu bản bằng ánh sáng t  ngo i  đèn thu  ngân). 

- Các hệ thống quang học đ u làm bằng th ch anh và thu  tinh thƣờng h p thụ m nh 

tia t  ngo i. 
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Hình 5.27. Kính hiển vi t  ngoại  

- Có bộ lọc tia t  ngo i để t o ra chùm tia đơn s c. Hệ thống lọc này gồm lăng kính 

phân tích, các khe lọc, lăng kính phản x  toàn phần (Hình 5.27). Cần chú ý không quan sát 

trực tiếp trên kính hiển vi t  ngo i bằng m t thƣờng vì tia t  ngo i có tác h i lớn tới m t. Vì 

vậy khi nghiên cứu bằng kính hiển vi t  ngo i phải chụp bằng phim ảnh hay kính ảnh Ƣu 

điểm chính của kính hiển vi t  ngo i là tia t  ngo i c  bƣớc sóng ng n, do đ  làm tăng năng 

su t phân ly của kính (có thể tăng g p đ i so với kính hiển vi trƣờng sáng , đồng thời c ng 

làm tăng độ tƣơng phản của ảnh, vì các thành phần c u trúc tế bào nhƣ protein, acid nucleic 

h p thụ m nh tia t  ngo i. 

5.4.2. Kính hiển vi hùynh quang 

Nguyên lý của kính hiển vi huỳnh quang là dựa vào hiện tƣợng một số ch t khi bị 

chiếu bởi tia t  ngo i sẽ kích thích bức x  ra ánh sáng c  bƣớc s ng đ c trƣng cho chính nó. 

Thí dụ, diệp lục sẽ phát quang màu đỏ tƣơi  Sự phát quang của chính vật  cầnnghiên 

cứu do tác dụng của tia t  ngo i t o nên ánh sáng huỳnh quang, ánh sáng huỳnh quang sẽ t o 

ảnh của vật qua kính hiển vi. T  nguyên lý này ta th y kính hiển vi huỳnh quang có nh ng 

phần giống kính hiển vi t  ngo i, ch  thêm một bộ phận ngăn tia t  ngo i để nó không có 

trong thành phần t o ảnh của vật. Có một số thành phần trong c u trúc tế bào nhƣ protein, 

acid nucleic...không có khả năng phát quang, do đ  phải nhuộm các khối đối tƣợng đ  bằng 

các ch t có khả năng phát quang  

5.4.3. Kính hiể         ng t i 
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Hình 5.28. Hiệ     ng tán xạ ánh sáng 

                        

 

Hình 5.29. Kính hiể         ng t i 

Hiện tƣợng tán x  là hiện tƣợng các tia sáng sau khi đi qua m i trƣờng kh ng đồng 

nh t v  m t quang học sẽ bị đổi phƣơng so với phƣơng truy n ban đầu (Hình 5.28 ). Dựa vào 

hiện tƣợng tán x , ngƣời ta đ  chế t o ra kính hiển vi trƣờng tối.V  c u t o cơ bản giống kính 

hiển vi trƣờng sáng, ch  thêm màn ch n AB đ t dƣới kính tụ quang để ngăn các tia sáng g ng 

trục và cho các tia xa trục chính đi qua th u kính (Hình 5.29). 

Các tia sáng đi qua méo kính tụ quang bị khúc x  với góc lớn, do đ  sau khi đi qua 

tiêu bản sẽ không tác dụng vào vật kính. Các h t nhỏ có trong tiêu bản khi bị chiếu sáng sẽ 

trở thành nguồn thứ c p phát ánh sáng truy n đi theo mọi hƣớng và đi vào vật kính, nhờ đ  

mà ta quan sát đƣợc tiêu bản. 

Kính hiển vi trƣờng tối làm tăng độ tƣơng phản nhƣng l i làm giảm khả năng 

phân ly so với các kính hiển vi khác. Vì thế n  thƣờng đƣợc dùng để quan sát sự di chuyển 

(ho t động) của đối tƣợng sống, không s  dụng trong nghiên cứu c u trúc đƣợc. 

5.5. Phƣơng pháp chiếu và chụp bằng hiển vi 

Nguyên lý chung của phƣơng pháp này là quang hệ của kính hiển vi phải t o ra đƣợc 

ảnh thật của vật quan sát. Muốn vậy phải bố trí thị kính ho c vật kính sao cho ảnh của vật t o 

bởi vật kính phải nằm ngoài ti u điểm chính thứ nh t của thị kính. 

- Muốn chiếu ảnh ta ch  cần đ t màn ảnh t i vị trí của ảnh thật, vị trí của màn ảnh phải 

đƣợc đ t thích hợp để cho ảnh rõ nét. 
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- Muốn chụp ho c quay phim ch  việc đ t máy ảnh (hay máy quay) vào vị trí của m t 

quan sát và đi u ch nh đƣợc ảnh thật của vật hiện lên phim ảnh giống nhƣ ảnh hiện lên võng 

m c của m t khi quan sát (Hình 5.30). 

                

 

Hình 5.30. Chi u và chụp bằng kính hiển vi 

5.6. Kính hiển vi điện tử 

Theo lý thuyết lƣợng t , các chùm h t vi mô chuyển động với vận tốc cao (x p x  vận 

tốc ánh sáng  đƣợc g n với một sóng liên kết- s ng Dơbrơi  Louis de Broglie  đƣợc xác định 

theo công thức. 

 

                                           
 

   
    (5.15) 

Trong đ : h là hằng số Plăng  Planck  

m là khối lƣợng của vi h t. 

v là vận tốc của vi h t. 

Trong kính hiển vi điện t  vật nghiên cứu đƣợc chiếu bằng chùm tia điện t  chuyển 

động nhanh  Điện t  t  nguồn phát điện t  trƣớc khi chiếu vào m u đƣợc gia tốc trong một 

điện trƣờng r t m nh t o bởi một điện áp t  vài chục đến hàng trăm KV  

 

         
 

 
       (5.16) 

T  (5.15) và (5.16) suy ra:  

        
 

√       
     (5.17) 

Trong đ : e là điện tích của điện trƣờng; U là điện áp tăng tốc điện t  

T  (5.17) ta th y muốn làm giảm λ thì phải tăng U  Thí dụ, với U = 60kV thì λ = 

5.p.m; U = 100kV thì λ = 3p.m (1p.m=10
-12

 m). 

Nhƣ vậy chùm điện t  c  bƣớc sóng nhỏ hơn bƣớc sóng của tia t  ngo i hàng trăm 

nghìn lần  Ngh a là năng su t phân ly của kính hiển vi điện t  lớn hơn năng su t phân ly của 

kính hiển vi điện t  có thể phân giải đƣợc hai điểm có khoảng cách nhỏ tới 2
-3

 p.m. Kính hiển 

vi điện t  c  độ ph ng đ i t  vài trăm đến hàng triệu lần). Vì thế dùng kính hiển vi điện t  

lo i tốt có thể nhìn th y kích thƣớc vật cỡ phân t . 

5.6.1. Cấu tạo kính và s  tạo ảnh 



Tài liệu giảng dạy Môn Vật lý và Lý sinh  138 

V  nguyên t c chung giống kính hiển vi quang học, song khác ở ch  nguồn phát bức 

x  chiếu vào m u vật là nguồn phát điện t  và các th u kính là các "th u kính điện t " (sẽ 

trình bày ở phần dƣới đ y   Để quan sát ảnh của vật, ngƣời ta dùng màn huỳnh quang hay 

phim ảnh. M u vật đƣợc đ t trong chân kh ng để tránh hiện tƣợng tán x  của electron trong 

kh ng khí và làm tăng độ tƣơng phản (Hình 5.31  là sơ đồ c u t o và nguyên t c t o ảnh của 

kính hiển vi điện t . 

 

          

 

Hình 5.31. Sơ  ồ cấu tạo c a kính hiển vi quang học và kính hiể       ện t  

Chùm electron đƣợc phát ra t  sợi đốt (1) bằng kim lo i trƣớc khi đi vào th u kính t  

hội tụ  2  đ  đƣợc gia tốc ở vùng A c  điện áp U = 6 KV  Sau khi đi qua th u kính m u vật, 

chùm điện t  đi vào th u kính t  (3) (có vai trò nhƣ thị kính) sẽ t o ảnh A2 B2 của A1 B1. 

Màn huỳnh quang E sẽ ghi ảnh A2B2. 

5.6.2. Thấ  kí     ện t  

- Th u kính t nh điện: Đ  là một tụ điện mà hai bản cực là hai lƣới kim lo i t o thành 

hai m t cong đồng tâm (Hình 5.32   Điện t  sau khi xuyên qua các l  của lƣới sẽ đi vào vùng 

có tác dụng của điện trƣờng, điện trƣờng sẽ làm thay đổi hƣớng truy n của điện t  làm cho 

tia điện t  song song trục chính sẽ hội tụ t i ti u điểm. 

- Th u kính t : Đ  là cuộn d y hình Solenoid đƣợc bọc trong một vỏ thép (Hình 

5.33). Cuộn dây có c u t o để t  trƣờng ch  xu t hiện trong vùng E. Khi có dòng điện ch y 

qua cuộn dây thì ở vùng E xu t hiện t  trƣờng c  cƣờng độ H. 

Chùm điện t  phát ra t  nguồn phát x  điện t  A sau khi đi qua th u kính sẽ hội tụ t i 

A' do tác dụng của t  trƣờng H. 
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5.6.3. Vai trò c a kính hiể       ện t  trong nghiên cứu y sinh học 

Do khả năng ph n ly lớn hơn r t nhi u lần so với kính hiển vi quang học nên kính 

hiển vi điện t  đƣợc dùng để nghiên cứu các đối tƣợng vi mô, không nh ng ở mức độ tế bào 

mà còn ở mức phân t  nhƣ các acid, acid amin, protein Nhờ kính hiển vi điện t  chúng ta 

quan sát đƣợc một số đ i phân t  c u t o nên các tế bào nhƣ collagen trong tổ chức liên kết, 

một số vi rút. Kết hợp với phƣơng pháp tự chụp hình phóng x , có thể nghiên cứu mối liên 

quan gi a c u trúc và chức năng một số tế bào sống. 

 

 

Hình 6.32. Thấ  kí    ĩ     ện     Hình 6.33. Thấu kính từ 

 

 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố 

1. Nêu c u t o của KHV quang học trƣờng sáng. Khả năng ph n ly của KHV là gì? Nêu các 

cách có thể để tăng khả năng ph n ly của KHV. 

 

 

 

 

 

 

 

CHƢƠNG 6 PHÓNG XẠ SINH HỌC 

BÀI 1 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA BỨC XẠ ION HÓA 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Phân biệt đƣợc bản ch t của các bức x  ion hóa. 

- Trình bày hiệu quả tƣơng tác của bức x  ion hóa với vật ch t. 
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1. Phân loại bức xạ ion hóa 

Ngƣời ta chia các bức x  ion hóa ra làm hai lo i: 

1.1. Hạt vi mô kh          ĩ     ấ   ị     ó  í     ện hoặ  k ô    í     ện 

- H t vi mô hay g p nh t là điện t  (electron, negatron). H t điện t  có khối lƣợng 

t nh r t nhỏ, ch  bằng 1/1840 khối lƣợng của h t nhân hydro và mang một đơn vị điện tích 

 đvđt   m  Điện t  c u t o chuyển động trên các quỹ đ o của nguyên t  còn điện t  tự do tồn 

t i trong vật ch t dƣới d ng chuyển động nhiệt  Điện t  c ng c  thể đƣợc phát ra t  h t nhân 

nguyên t  do phân rã beta âm. 

- H t proton có khối lƣợng bằng 1đvkl và mang một đvđt tƣơng đƣơng  H t proton là 

một trong hai h t cơ bản c u t o nên h t nhân nguyên t . 

- H t alpha có khối lƣợng và điện tích lớn nh t trong số các h t vi mô. Nó có thể đƣợc 

phát ra t  h t nhân nguyên t  qua sự phân rã phóng x , có c u t o nhƣ h t nhân của nguyên 

t  Helium (He) tức là c  4 đơn vị khối lƣợng và 2 đơn vị điện tích dƣơng hay gồm 2 proton 

và 2 nơtron li n kết l i. 

- Đ c biệt h t nơtron c  khối lƣợng là 1 đvkl và kh ng mang điện, do đ  c  một số 

đ c điểm khác với các h t tr n khi tƣơng tác với vật ch t. 

1.2. P              ng cao 

Đ  là các bức x  cơ bản ch t là sóng điện t  ánh sáng. Chúng không có khối lƣợng 

t nh và kh ng mang điện  Năng lƣợng của photon đƣợc thể hiện trong bƣơc s ng của nó theo 

công thức:  

                

Trong đ :  f là tần số ;    là bƣớc sóng ; h là hằng số Planck; c là tốc độ lan truy n của 

photon trong chân không. 

 Photon năng lƣợng cao là các photon gamma và tia X  tia Rơnghen  

1.3.T ơ         a bức xạ ion hóa với vật chất 

Mọi bức x  ion hóa, dù là d ng photon hay các h t vi m  đ u mang theo nh ng giá trị 

năng lƣợng nh t định vì vậy khi g p vật ch t năng lƣợng đ  sẽ đƣợc truy n cho nguyên t  

ho c phân t  của vật ch t. Sự tƣơng tác này g y ra nh ng hệ quả v  vật lý, hóa học, sinh học. 

Trƣớc hết ta khảo sát v  phƣơng diện vật lý. 

Nhìn chung c  hai phƣơng thức cơ bản v  phƣơng diện vật lý để chuyển giao năng 

lƣợng t  tia qua vật ch t: kích thích và ion hóa vật ch t. 

- Kích thích là quá trình nguyên t  ho c phân t  h p thụ một giá trị năng lƣợng t  tia 

rồi chuyển đến một tr ng thái năng lƣợng mới, không b n v ng (tr ng thái kích thích) mà 

không kéo theo b t cứ sự tách rời (bức) một h t vi mô c u t o nào. Nguyên t  ho c phân t  

kích thích đ  r t d  dàng và nhanh chóng phát x  năng lƣợng đ  h p thụ dƣới d ng nh ng 

photon, bức x  nhiệt ho c phản ứng hóa học để trở v  tr ng thái ban đầu. 

- Ion hóa là quá trình năng lƣợng t  tia tới làm bật điện t  quỹ đ o của nguyên t  ho c 

phân t  thành phần của vật ch t. T  đ  t o ra một c p ion: ion âm (ho c điện t ) và ion 

dƣơng   phần còn l i của nguyên t  ho c phân t ). Nguyên t  lúc đầu trung hòa v  điện nay 

trở thành một c p ion âm (ho c điện t  bị bật ra  và ion dƣơng  phần còn l i của nguyên t ). 

Nhƣ vậy là nguyên t  (phân t   đ  bị ion h a  Điện t  bật ra c ng c  một động năng nh t 

định nên có thể gây ra ion hóa tiếp theo đối với các nguyên t  và phân t  khác xung quanh. 
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Nhƣ vậy dọc theo quỹ đ o xuyên qua vật ch t, xu t hiện nhi u c p ion. Các ion này không 

tồn t i lâu mà gây nên các các phản ứng hóa học tiếp theo ho c kết hợp l i với nhau để trở 

thành nh ng phân t  trung hòa v  điện  Để biểu di n độ lớn của khả năng ion h a này ngƣời 

ta dùng khái niệm độ ion hóa tuyến tính  Độ ion hóa tuyến tính đƣợc đo bằng số c p ion hóa 

mới đƣợc t o ra trên một đơn vị chi u dài dọc theo đƣờng đi của nó. Với một h t vi mô xác 

định, khi tƣơng tác với vật ch t thì xác su t tƣơng tác để gây ra ion hóa t  lệ với khối lƣợng, 

điện tích và tốc độ h t tới  Điện tích và khối lƣợng càng lớn, tốc độ càng bé thì xác su t tƣơng 

tác càng lớn. Vì vậy ở cuối quỹ đ o, số c p ion  bao giờ c ng nhi u hơn ở đo n đầu. Chính vì 

vậy mật độ ion hóa tuyến tính của h t alpha lớn hơn nhi u so với điện t . Sự lệch hƣớng của 

quỹ đ o xảy ra đối với h t alpha c ng ít hơn so với điện t . Vì vậy quỹ đ o của h t alpha 

thƣờng ít g p khúc hơn quỹ đ o của điện t   Ngƣời ta gọi khả năng đ m xuy n trong vật ch t 

của một chùm tia là quãng ch y  Th ng thƣờng quãng ch y R của tia alpha kh ng vƣợt quá 

1 cm trong kh ng khí;  ,1mm trong nƣớc và 0,06mm trong nhôm. Vì vậy việc che ch n 

chùm tia alpha d  thƣc hiện. 

Hƣớng của h t beta  điện t   khi tƣơng tác với vật ch t bị lệch đi nhi u hơn, t o ra 

một quỹ đ o hình g p khúc. Vì vậy quãng ch y R của tia beta không phải là quỹ đ o thực tế 

trong vật ch t mà đƣợc tính bằng b  dày cực đ i của lớp vật ch t mà nó có thể xuyên qua 

đƣợc. Phổ năng lƣợng của một chùm beta là đa năng (tức là gồm các tia t  năng lƣợng th p 

đến năng lƣợng cao) do vậy có khái niệm quãng ch y trung bình của chùm beta. 

Các photon gamma tác dụng với vật ch t theo nh ng cơ chế phức t p hơn nhƣng c ng 

gây nên 2 hiện tƣợng cơ bản là kích thích và ion hóa vật ch t  Cơ chế tác dụng của các 

photon có phần khác so với các h t vi mô là chúng gây nên hiện tƣợng ion hóa gián tiếp và có 

khả năng đ m xuy n nhi u hơn các h t vi mô. 

Trong y sinh học, các hiệu ứng xảy ra phụ thuộc vào độ ion hóa tuyến tính  Nhƣng để 

áp dụng cho t t cả các bức x  kể cả photon ngƣời ta còn dùng một khái niệm n a là sự truy n 

tải năng lƣợng tuyến tính viết t t theo tiếng Anh là LET  linear energy transfer  để di n đ t 

năng lƣợng chùm tia đ  chuyển giao cho vật ch t 

    
  

  
 

   là giá trị năng lƣợng t  h t vi mô ho c photon đƣợc chuyển giao trên chi u dài    

của quỹ đ o. 

2. Sự hấp thụ năng lƣợng bức xạ - Quy luật giảm cƣờng độ 

Do quá trình tƣơng tác tr n, khi bức x  ion h a đi xuy n qua vật ch t, năng lƣợng, 

mật độ chùm tia có thể giảm đi và do đ  cƣờng độ chùm tia sẽ giảm. Tuy nhiên, theo bản ch t 

và đ c điểm của m i lo i tia, quy luật giảm cƣờng độ chùm tia đƣợc thể hiện khác nhau. 

Đối với chùm h t alpha thƣờng là đơn năng n n sự suy giảm mật độ hay cƣờng độ 

đơn giản còn chùm beta và gamma đ u có phổ năng lƣợng liên tục n n cƣờng độ của chùm 

h t beta và chùm tia gamma giảm giống nhau. Gọi I0 là cƣờng độ chùm tia  , (ho c tia X, 

ho c tia   ) tới m t bản, I là cƣờng độ sau khi ra khỏi bản, x là chi u dày của bản (tính bằng 

cm  ngƣời ta chứng minh đƣợc: 

     
      

Trong đ     gọi là hệ số giảm bậc nh t. Nếu bức x  ion hóa có bản ch t (d ng) khác 

nhau, năng lƣợng khác nhau, vật ch t mà nó xuyên qua khác nhau thì    sẽ khác nhau. 

Nhƣng khoảng chi u dày của một bản vật ch t tính bằng đơn vị chi u dài chƣa n u hết đƣợc 

khả năng làm giảm cƣờng độ bức x  của bản đ  mà còn phải tính đến mật độ vật ch t   . Giá 

trị   càng lớn thì sự giảm càng m nh. Vì vậy để đ c trƣng cho khả năng làm giảm cƣờng độ 
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bức x  của một số bản vật ch t chi u dày x (cm) có mật độ vật ch t   (g/cm) ta phải dùng tích 

số: d =  x  

d gọi là chi u dày khối của bản vật ch t, đƣợc đo bằng đơn vị g/cm 

3. Liều lƣợng bức xạ 

Nh ng biến đổi xảy ra trong môi trƣờng vật ch t n i chung và cơ thể sống nói riêng 

khi bị chiếu x  bởi tia    đ u phụ thuộc vào năng lƣợng bức x  bị h p thụ, số điện tích đƣợc 

t o ra trong quá trình ion h a  Để đ c trƣng định lƣợng cho nh ng thuộc tính này ngƣời ta 

đƣa ra khái niệm li u bức x . 

3.1. Liều chi u (liều ion hóa) 

Li u chiếu ch  dùng cho tia   và tia X. Li u chiếu là đ i lƣợng cho biết tổng số điện 

tích của các ion cùng d u đƣợc t o ra trong một đơn vị khối lƣợng không khí ở đi u kiện tiêu 

chu n dƣới tác dụng của tia gamma ho c tia X với các nguyên t , phân t  khí. Trong hệ SI 

đơn vị li u chiếu là Cul ng tr n kilogram  C/kg   Đ  là li u chiếu của một chùm tia   hay tia 

X mà nếu chùm tia  y chiếu vào không khí ở đi u kiện tiêu chu n thì sẽ gián tiếp ho c trực 

tiếp ion hóa và t o ra đƣợc một lƣợng điện tích tổng cộng là một Culông (cộng theo một d u) 

trong một kilogram kh ng khí  Đơn vị khác của li u chiếu là Rơnghen  R   Gi a R và C/kg 

có mối liên hệ sau: 

1R=2,57976.10
-4

C/kg hay 1C/kg  3876R 

R là đơn vị trƣớc đ y hay dùng trong y học phóng x  và phóng x  sinh học  Rơnghen 

là li u chiếu của chùm photon khi chiếu vào 1cm
3
 không khí (tức 1,293mg) ở đi u kiện tiêu 

chu n sẽ t o ra một số ion mà điện tích tổng cộng các ion cùng d u là một đơn vị điện tích  

(tức là khoảng 2,09 x 10
9
 c p ion   Ngƣời ta còn gọi li u chiếu là li u biểu kiến. 

3.2. Liều hấp thụ Dh 

Li u h p thụ Dh là một đ i lƣợng vật lý cho biết năng lƣợng của bức x  bị h p thụ 

trong một đơn vị khối lƣợng của m i trƣờng bị chiếu x . 

    
  

  
          (6.1) 

Đơn vị đo li u h p thụ là Jun/kilogam (J/kg). Một đơn vị khác đo li u h p thụ là rad 

(Roentgen Absorbed Dose) 

1 rad = 0,01 J/kg. 

Trong hệ SI, đơn vị đo li u h p thụ J/kg đƣợc gọi là Gray (Gy). 

1 rad = 0,01Gy hay 1Gy = 100 rad  

3.3. Liề    ơ     ơ   

Ngƣời ta quan sát th y cùng một li u h p thụ của các lo i bức x  khác nhau l i gây ra 

nh ng tổn thƣơng khác nhau  Vì vậy đƣa th m hệ số ch t lƣợng tia Q để n i l n đ c điểm này 

t  đ  ta c  li u tƣơng đƣơng  

Li u tƣơng đƣơng = Li u h p thụ x Q    (6.2) 

Trƣớc đ y li u tƣơng đƣơng dùng là Rem  Nhƣng hiện nay trong hệ SI li u tƣơng 

đƣơng tính bằng Sievert ( viết t t là Sv) với các ƣớc số mSv,  Sv. 

Dƣới đ y là giá trị Q của một số lo i bức x : 

- Tia X,  , điện t : 1 



Tài liệu giảng dạy Môn Vật lý và Lý sinh  143 

- Nơtron nhiệt: 5 

- Các h t anpha: 20 

3.4. Liều hiệu dụng 

Các mô khác nhau cùng một li u tƣơng đƣơng nhƣ nhau l i có tổn thƣơng sinh học 

khác nhau  Đ  là do độ nh y cảm phóng x  của các m  khác nhau, để đ c trƣng cho tính ch t 

này ngƣời ta đƣa ra khái niệm trọng số của mô. Li u hiệu dụng đƣợc tính: 

Li u hiệu dụng = Li u tƣơng đƣơng x W   (6.3) 

Đơn vị của li u hiệu dụng c ng là Sv 

Dƣới đ y là một số giá trị W của các mô: Thận : 0,12; gan: 0,05; da: 0,01 

4. Nguyên lý và các thiết bị ghi đo bức xạ ion hóa 

Dƣới tác dụng của tia phóng x  các nguyên t  và phân t  của vật ch t bị kích thích và 

ion hóa, t  đ  g y ra các hiệu ứng khác nhau. Mức độ các hiệu ứng xảy ra tùy thuộc vào bản 

ch t và năng lƣợng chùm tia. Vì vậy chúng ta có thể dựa vào các hiệu ứng đ  để ghi và đo 

bức x  ion h a  Cơ sở của việc ghi đo bức x  ion hóa là các phản ứng hóa học, hiệu ứng vật 

lý của sự tƣơng tác gi a bức x  và vật ch t h p thụ. 

Trong y học cách thể hiện kết quả ghi đo là quan trọng nh t. Các kết quả đ  c  thể là 

các xung điện, đồ thị biến đổi ho t độ phóng x  theo thời gian hay hình ảnh v  sự phân bố 

ho t động phóng x  theo không gian của các mô t ng (x  hình). 

Để ch n đoán bệnh cần phải ghi đo bức x  phát ra, một hệ ghi đo bình thƣờng cần có 

các bộ phận nhƣ trong hình 6 1  N  bao gồm 

 

 

 

 

 

              

 

 

Hình 6.1. Hệ          ó    ạ 

1. Đầu dò; 2. Bộ khuếch đ i; 3. Phân tích phổ và lọc xung; 4. Bộ phận thể hiện kết quả, đồ 

thị, hình ảnh. 

Có nhi u lo i đầu dò (detector) 

- Đầu dò dựa vào đ c tính của tinh thể phát quang nhƣ trong các máy x  hình. 

- Đầu dò dựa vào sự ion hóa các ch t khí nhƣ buồng ion h a dùng để đo li u cá nhân, 

chu n li u (Calibrator), báo hiệu phóng x  (Laboratory Monitor) và ống đếm Geiger – Muller 

(G.M). 

- Đầu dò dựa vào hiện tƣợng nhiệt huỳnh quang TLD trong đo li u cá nhân. 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

       1          2       3       4 

Nguồn 

cao áp 
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1. Phân lo i bức x  ion h a? Các đ c trƣng của chúng? 

2  Trình bày cơ chế và hiệu quả tác dụng của tia phóng x  với vật ch t. 

3. Viết công thức v  định luật h p thụ chùm photon. Giải thích các yếu tố liên quan. 

4. Các li u lƣợng phóng x  và đơn vị đo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 2 TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BỨC XẠ ION HOÁ 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Phân biệt cơ chế tác dụng của bức x  ion h a l n cơ thể sống và các mức độ tổn 

thƣơng của cơ thể sống 
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Hình 6.2. Sơ  ồ tổng quát về tác dụng sinh học c a tia phóng xạ 

Đ  t  l u con ngƣời biết đến tác dụng của bức x  ion hóa lên các tổ chức sinh học và 

nh ng hậu quả của nó. Nh ng hiểu biết sâu s c v  cơ chế tác dụng, các yếu tố ảnh hƣởng đến 

hậu quả tác dụng đ  làm cho con ngƣời có thể lợi dụng ho c ngăn ng a, h n chế tác dụng 

sinh học do bức x  ion hóa. Có thể tóm t t các quá trình tác dụng đ  theo sơ đồ trên. 

1. Cơ     tác dụng c a bức xạ              ơ   ể s ng 

Quá trình truy n năng lƣợng của bức x  lên tổ chức sinh học và gây tác dụng ở đ  c  

nh ng cơ chế phức t p. Hiện nay ngƣời ta  v n cho rằng c  hai cơ chế tác dụng của bức x  

ion hóa lên tổ chức sinh học. 

1.1. Cơ ch  tr c ti p 

Năng lƣợng của bức x  trực tiếp truy n cho các phân t  c u t o nên các tổ chức sống 

mà chủ yếu là các đ i phân t  h u cơ  Năng lƣợng đ  g y n n: 

+ Các quá trình kích thích và ion hoá các nguyên t , phân t . 
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+ Các phản ứng hoá học xảy ra gi a các phân t  mới t o thành sau khi bị kích thích 

ho c ion hoá. 

Hậu quả là các phân t  h u cơ quan trọng trong tổ chức sống bị tổn thƣơng gây nên 

các tác dụng sinh học tiếp theo nhƣ tổn thƣơng chức năng ho t động, gây đột biến gen, hu  

diệt tế bào... 

Các quá trình kích thích và ion hoá các nguyên t , phân t , các phản ứng hoá học xảy 

ra gi a các phân t  trƣớc hết gây nên các tổn thƣơng t i đ  và sau c  thể lan truy n ra các 

phân t  khác ở xung quanh. 

1.2. Cơ     tác dụng gián ti p 

Bức x  ion hoá tác dụng lên các phân t  nƣớc gây nên nh ng biến đổi ở đ  t o ra các 

sản ph m hoá học mới là các ion dƣơng ho c âm (H20
-
, H20

+
, H

+
, OH

-
) và các phân t  ở tr ng 

thái kích thích (H20*, H*, OH*, H202*....). 

Các sản ph m mới này sẽ gây nên các phản ứng hoá học với các phân t  h u cơ của 

tổ chức sinh học và làm biến đổi chúng. 

Nhƣ vậy, năng lƣợng của chùm tia đ  tác dụng lên các phân t  h u cơ của tổ chức 

sống, gián tiếp thông qua phân t  nƣớc c  trong đ   

Hai cơ chế tác dụng trực tiếp và tác dụng gián tiếp đ u có giá trị quan trọng của nó. ở 

mọi lúc, mọi ch , cả 2 cơ chế đ  đ u tồn t i nhƣng tuỳ thuộc vào môi trƣờng và đi u kiện mà 

c  lúc cơ chế này có vị trí và vai trò lớn hơn cơ chế kia. Hai cơ chế đ  h  trợ cho nhau và 

giúp chúng ta hiểu đƣợc sâu s c hơn bản ch t của các quá trình phóng x  sinh học. 

2. Tác dụng của bức xạ ion hoá l n cơ thể sống 

Bức x  ion hoá tác dụng l n các cơ thể sống sẽ gây ra nh ng thƣơng tổn và các hiệu 

ứng làm rối lo n chức năng sinh lý của chúng. Tuy nhi n độ nh y cảm của các cơ thể sống 

trƣớc bức x  ion hoá và khả năng hồi phục sau chiếu x   

2.1. Các tổ     ơ    ớm 

Các tổn thƣơng sớm thƣờng xu t hiện khi cơ thể bị chiếu nh ng li u cao trong một 

khoảng thời gian ng n. Biểu hiện của tổn thƣơng sớm ở một số cơ quan: 

- Thần kinh trung ƣơng 

Với li u chiếu r t cao gây chết ngay trong vài phút hay vài giờ sau chiếu x  chủ yếu 

do các rối lo n của hệ thần kinh trung ƣơng  

 - Máu và cơ quan tạo máu 

Mô lympho và tu  xƣơng là nh ng tổ chức nh y cảm cao với bức x . Sau chiếu x  

li u cao chúng có thể ng ng ho t động và số lƣợng tế bào trong máu ngo i vi giảm xuống 

nhanh chóng. Mức độ tổn thƣơng và thời gian kéo dài tổn thƣơng phụ thuộc vào li u chiếu và 

thời gian chiếu. Biểu hiện lâm sàng ở đ y là các triệu 

chứng xu t huyết, phù, thiếu máu. Xét nghiệm máu cho th y giảm số lƣợng limpho, b ch cầu 

h t, tiểu cầu và hồng cầu. Xét nghiệm tu  xƣơng th y giảm sinh sản cả 3 dòng, sớm nh t là 

dòng hồng cầu. 

- Hệ tiêu hoá 

Chiếu x  li u cao làm tổn thƣơng niêm m c ống vị tràng gây ảnh hƣởng đến việc tiết 

dịch của các tuyến tiêu hoá với các triệu chứng nhƣ  a chảy, sút cân, nhi m độc máu, giảm 
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sức đ  kháng của cơ thể. Nh ng thay đổi trong hệ thống tiêu hoá thƣờng quyết định hậu quả 

của bệnh phóng x . 

- Da 

Sau chiếu x  li u cao thƣờng th y xu t hiện các ban đỏ trên da, viêm da, x m da. Các 

tổn thƣơng này c  thể d n tới viêm loét, thoái hoá, ho i t  da ho c phát triển các khối u ác 

tính ở da. 

- Cơ quan sinh dục 

Các tuyến sinh dục c  độ nh y cảm cao với bức x   Cơ quan sinh dục nam nh y cảm 

với bức x  cao hơn cơ quan sinh dục n . Li u chiếu 1Gy l n cơ quan sinh dục có thể gây vô 

sinh t m thời ở nam, li u 6 Gy gây vô sinh lâu dài ở cả nam và n . 

- Sự phát triển ở phôi thai 

Nh ng b t thƣờng có thể xu t hiện trong quá trình phát triển phôi thai và thai nhi khi 

ngƣời mẹ bị chiếu x  trong thời gian mang thai, đ c biệt trong giai đo n đầu, với các biểu 

hiện nhƣ x y thai, thai chết lƣu, ho c sinh ra nh ng đứa trẻ bị dị tật b m sinh. 

2.2. Các hiệu ứng muộn 

Hiệu ứng muộn thƣờng g p ở nh ng ngƣời bị chiếu x  th p và trƣờng di n do ngh  

nghiệp phải thƣờng xuyên tiếp xúc với phóng x . Các hiệu ứng muộn chia làm 2 lo i: 

- Hiệu ứng sinh thể: giảm tuổi thọ, đục thu  tinh thể, tần số xu t hiện các bệnh ung 

thƣ cao hơn bình thƣờng. Các bệnh ung thƣ thƣờng g p là ung thƣ máu, ung thƣ xƣơng, ung 

thƣ da, ung thƣ phổi  

- Hiệu ứng di truyền: tăng tần số xu t hiện các đột biến v  di truy n, dị tật b m sinh, 

quái thai. 

3. Tác dụng của bức xạ ion hóa lên tế bào 

Dƣới tác dụng của Bức x  ion hoá, tế bào có thể lâm vào tình tr ng: 

- Chết do tổn thƣơng n ng ở nhân và nguyên sinh ch t. 

- Ng ng phân chia do tổn thƣơng ch t liệu di truy n. 

- Tế bào kh ng ph n chia đƣợc nhƣng số nhi m s c thể v n tăng l n g p đ i và trở 

thành tế bào khổng lồ. 

- Tế bào v n phân chia thành hai tế bào mới nhƣng c  sự rối lo n trong cơ chế di 

truy n. 

Trong tế bào, nh ng thành phần nh y cảm nh t với bức x  ion hoá là Màng, ty l p thể 

và lƣới nội nguyên sinh. 

Trên cùng một cơ thể, các tế bào khác nhau c  độ nh y cảm phóng x  c ng khác 

nhau  Độ nh y cảm của tế bào thƣờng không cố định mà thay đổi tuỳ thuộc vào r t nhi u yếu 

tố. Qua nghiên cứu thực nghiệm, hai nhà bác học Bergonir và Tribondeau đ  đƣa ra định luật 

sau:" Độ nh y cảm của tế bào trƣớc bức x  t  lệ thuận với khả năng sinh sản và t  lệ nghịch 

với mức độ biệt hoá của chúng"  Nhƣ vậy nh ng tế bào non đang trƣởng thành (tế bào phôi), 

tế bào sinh sản nhanh, d  phân chia (tế bào của cơ quan t o máu, niêm m c ruột, tinh hoàn, 

buồng trứng   thƣờng c  độ nh y cảm phóng x  cao. Tế bào ung thƣ c  khả năng sinh sản 

m nh, tính biệt hoá kém n n c ng nh y cảm cao hơn so với tế bào lành xung quanh. 

Tuy nhi n, trong cơ thể không phải t t cả các tế bào đ u tu n theo định luật tr n, c ng 

có một số trƣờng hợp ngo i lệ: tế bào thần kinh thuộc lo i không phân chia, phân lập cao 
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nhƣng c ng r t nh y cảm với phóng x , ho c tế bào limpho không phân chia, biệt hoá hoàn 

toàn nhƣng nh y cảm cao với phóng x . 

4. Các hiệu ứng sinh học liên quan tới sự chiếu xạ  

4.1. Hiệu ứ    í    ũy  

Các sinh vật khi bị chiếu x  đ u thể hiện hiệu ứng tích l y  Ví dụ: Li u gây t  vong 

đối với động vật có vú là 10
3

 

R. Nếu chiếu x  5 lần, m i lần chiếu 200R thì sau khi chiếu lần 

thứ 5 động vật đ  h p thụ đủ 10
3

 

R nên d n đến t  vong  Nhƣ vậy nh ng tổn thƣơng sau m i 

lần chiếu x  sinh vật đ  kh ng hồi phục đƣợc hoàn toàn mà v n còn lƣu l i nên sau m i lần 

chiếu x  tổn thƣơng càng n ng thêm, cuối cùng vƣợt quá giới h n chịu đựng sẽ d n tới t  

vong.  

4.2. Hiệu ứng nghị              ng  

Các tia phóng x  có khả năng g y ra các hiệu ứng sinh học r t lớn ngay cả khi chiếu 

x  li u không cao (xét v  m t năng lƣợng thì có giá trị nhỏ).  

Ví dụ: Li u gây t  vong cho động vật có vú là 10
3
 R, tƣơng đƣơng với 84000ec hay 

0,002cal/g, với năng lƣợng này ch  đủ tăng nhiệt độ 1 lít nƣớc lên 1
0
C  Để giải thích hiệu ứng 

nghịch lý năng lƣợng, các nhà nghiên cứu đ u dựa vào thuyết tác dụng trực tiếp hay thuyết 

tác dụng gián tiếp.  

4.3. Hiệu ứng pha loãng  

Khi chiếu x  li u lƣợng xác định lên dung dịch enzyme nó thể hiện: Nếu tia phóng x  

tác dụng theo cơ chế trực tiếp với quan niệm một h t (hay 1 photon) "b n trúng"một phân t  

enzyme sẽ làm cho nó bị m t ho t tính thì số phân t  enzyme bị m t ho t tính có liên quan tới 

nồng độ enzyme lúc ban đầu. Nếu nồng độ loãng thì số phân t  enzyme bị m t ho t tính ít 

còn nếu nồng độ cao thì số phân t  enzyme bị m t ho t tính nhi u. Nếu tia phóng x  tác dụng 

theo cơ chế gián tiếp thì số phân t  enzyme bị m t ho t tính ch  liên quan tới số lƣợng gốc tự 

do đƣợc hình thành trong dung dịch mà không liên quan tới nồng độ của enzyme (tr  trƣờng 

hợp nồng độ enzyme quá loãng ho c quá cao). Các nhà sinh học phóng x  đ  chiếu x  vi 

khu n E.Coli ở tr ng thái bình thƣờng c  nƣớc  đ c trƣng cho cơ chế tác dụng gián tiếp) và ở 

tr ng thái kh   đ c trƣng cho cơ chế tác dụng trực tiếp), kết quả thu đƣợc nhƣ sau:  

Bảng 6.1. S  phân t  sinh học c a t  bào E.Coli bị phá h y khi chi u xạ. 

Phân t  sinh 

học 

N0 N1 N2 N1 + N2 

AND 2,1.10
4 

48 14 62 

ARN 4,2.10
4 

96 28 124 

Protein 4,7.10
6 

230 370 600 

Lipit 4,1.10
7 

182 43 225 

 

N0
 
: Số phân t  trong 1 tế bào.  

N
1
: Số phân t  bị phá hủy theo cơ chế gián tiếp.  

N
2
: Số phân t  bị phá hủy theo cơ chế trực tiếp.  

Với kết quả này thì cơ chế tác dụng gián tiếp chiếm ƣu thế hơn so với cơ chế tác dụng 

trực tiếp (t  lệ 3 tác dụng gián tiếp: 1 tác dụng trực tiếp).  
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4.4. Hiệu ứng oxy  

Hiệu ứng oxy thể hiện là trong khi đang chiếu x , nếu tăng nồng độ oxy thì độ nh y 

cảm phóng x  tăng l n còn nếu giảm nồng độ oxy thì độ nh y cảm phóng x  l i giảm xuống. 

Nếu ta tăng hay giảm nồng độ oxy trƣớc ho c sau khi chiếu x  thì độ nh y cảm phóng x  sẽ 

kh ng thay đổi. Ví dụ: Chiếu x  chuột b ch li u 1200R ở đi u kiện oxy chiếm 21% thì chuột 

chết 1  %  Ngƣợc l i, ở đi u kiện oxy chiếm 5% nếu v n chiếu x  li u trên thì chuột sống 

1  %  Ngoài oxy thì oxít Nitơ  NO  c ng làm tăng độ nh y cảm phóng x . Sự tăng độ nh y 

cảm phóng x  khi tăng nồng độ oxy ch  trong một giới h n nh t định. Nếu nồng độ oxy tăng 

quá 20% so với nồng độ bình thƣờng thì độ nh y cảm phóng x  kh ng tăng l n n a. Hiệu 

ứng oxy thể hiện r  đối với tia X, tia γ, tia β nhanh còn kh ng thể hiện đối với tia α, tia 

proton. Gray giải thích hiệu ứng oxy theo cơ chế tác dụng gián tiếp của tia phóng x . Theo 

Gay, dƣới tác dụng của tia phóng x  đ  hình thành n n một số lƣợng lớn các gốc tự do v  cơ 

(H
0
, OH

0
) và h u cơ  R

0
   Trong đi u kiện chiếu x  có oxy sẽ hình thành nên các peroxýt vô 

cơ  H
2
O

2
) và h u cơ  RO

2
) là nh ng độc tố đ  giết chết tế bào.  

Alecxander l i giải thích hiệu ứng oxy theo cơ chế tác dụng trực tiếp. Khi chiếu x  

chính các phân t  h u cơ đ  trực tiếp h p thụ năng lƣợng của tia và hình thành nên các gốc tự 

do h u cơ  R
0
   Trong đi u kiện chiếu x  c  oxy đ  t o thành peroxýt h u cơ  RO

2
) là một 

độc tố đ  giết chết tế bào.  

4.5. Hiệu ứng bảo vệ phóng xạ  

Dayli (1942) tiến hành chiếu tia X lên dung dịch enzyme th y rằng: Nếu thêm vào 

dung dịch ch t thiour  hay lƣu huỳnh thì số lƣợng phân t  enzyme bị m t ho t tính sẽ giảm 

xuống. Baron (1949) phát hiện xistein có khả năng h n chế t  vong nếu tiêm cho chuột li u 

t  95 mg→12  mg/kg vào thời điểm 5 phút trƣớc khi chiếu x  li u 800R. Sau này các nhà 

khoa học đ  tiếp tục phát hiện ra nhi u ch t có khả năng giống nhƣ xistein và đƣợc gọi là 

nh ng ch t bảo vệ phóng x   Để đánh giá hiệu lực của các ch t bảo vệ phóng x  (BVPX), các 

nhà nghiên cứu đ  đƣa vào yếu tố giảm li u lƣợng  YTGLL  và đƣợc tính theo công thức:  

 

        
                             

                                  
    (6.4) 

LD50/30: Li u gây chết 5 % động vật có s  dụng ch t BVPX (hay không s  dụng 

ch t BVPX) trong 30 ngày theo dõi sau khi bị chiếu x  (gọi là li u bán t  vong). Nh ng ch t 

BVPX bao giờ c ng c  YTGLL>1. Ch t có ký hiệu WR-2721 do Mỹ sản xu t là ch t BVPX 

có YTGLL cao nh t, đ t 2,6.  

Theo cơ chế tác dụng gián tiếp, các nhà nghiên cứu cho rằng các gốc tự do đƣợc hình 

thành do chiếu x  d  dàng phản ứng với các ch t BVPX hơn là các ph n t  h u cơ  Chính vì 

vậy đ  bảo vệ đƣợc các phân t  sinh học, nên h n chế đƣợc sự t  vong.  

Theo cơ chế tác dụng trực tiếp, các nhà nghiên cứu l i cho rằng các phân t  sinh học 

tuy trực tiếp h p thụ năng lƣợng tia nhƣng l i truy n cho các ch t BVPX để trở l i c u trúc 

ban đầu n n c ng h n chế đƣợc sự t  vong. Ho c ch t BVPX làm giảm nồng độ oxy trong cơ 

thể hay giải phóng ch t BVPX có sẵn ở trong cơ thể, đ u có tác dụng h n chế sự t  vong.  

5. Các thuyết giải thích cơ chế tổn thƣơng do tác dụng của phóng xạ  

5.1. Thuy t "bia"  

Thuyết "bia" do Desauer  1922 , Crouser  1924  và Lee  1935  đƣa ra  Tr n cơ sở một 

số thí nghiệm chiếu x  dung dịch enzyme, dung dịch tế bào th y rằng: Ở nồng độ dung dịch 

v a phải khi thay đổi li u chiếu x  t  th p đến cao thì số phân t  enzyme bị m t ho t tính 
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c ng tăng l n làm cho đƣờng cong t  lệ % sống sót có d ng đƣờng thẳng (hình 6.3). Khi nồng 

độ dung dịch quá loãng thì các h t của tia phóng x  sẽ tƣơng tác với nhau ho c khi nồng độ 

dung dịch quá cao làm cho các h t của tia phóng x  sẽ va đập lần 2 hay lần 3 với phân t  

enzyme đ  bị m t ho t tính (hay tế bào đ  chết   Khi đ  t  lệ % sống sót sẽ có d ng hình ch  

S (hình 6.4). 

 

Hình 6.3. Tỷ lệ % s ng sót dạ      ng thẳng.  Hình 6.4. Tỷ lệ % s ng sót dạng chữ S 

Các tác giả cho rằng sự t  vong của tế bào hay là sự m t ho t tính của enzyme xảy ra 

khi chiếu x  là do ch  cần va ch m một lần gi a h t của tia phóng x  với "bia" của tế bào hay 

phân t  enzyme. Theo các tác giả thì "bia" chính là nhân tế bào hay trung tâm ho t động của 

phân t  enzyme. Thuyết "bia" ch  giải thích đƣợc cơ chế tác dụng trực tiếp của tia phóng x  

lên dung dịch enzyme, dung dịch protein, dung dịch ADN... còn không giải thích đƣợc hiệu 

ứng oxy.  

5.2. Thuy    ộc t   

Dựa tr n cơ sở động vật khi bị nhi m hóa ch t độc h i sẽ d n tới sự t  vong nên các 

nhà sinh học phóng x  cho rằng khi bị chiếu x , trong cơ thể đ  t o thành ch t độc nào đ  và 

chính độc tố này là nguyên nhân d n tới sự t  vong. Thực nghiệm đ  xác định trong cơ thể bị 

chiếu x  có hình thành độc tố là peroxýt nhƣng n  kh ng phải tác nh n đầu tiên mà là sản 

ph m của quá trình phân ly phóng x  nƣớc, đƣợc t o thành ở giai đo n cuối của quá trình tổn 

thƣơng ph ng x .  

5.3. Thuy t giải phóng enzyme  

Tr n cơ sở thí nghiệm ho t tính enzyme ở tế bào sau khi bị chiếu x  tăng l n r  rệt 

n n Bacq và Alecxander  1952  đ  đƣa ra thuyết giải phóng enzyme. Khi tế bào ở tr ng thái 

sinh lý bình thƣờng, nồng độ enzyme ở trong tế bào đƣợc kiểm soát theo cơ chế đi u hòa cảm 

ứng. Khi tế bào bị chiếu x  thì tổn thƣơng trƣớc tiên là màng tế bào, màng nhân và màng các 

bào quan. Ví dụ: ADNase có ở trong ty thể và l p thể còn ADN có ở trong nhân nên khi 

màng nhân và màng ty l p thể bị tổn thƣơng đ  làm tăng phản ứng phân giải ADN. Sau này 

Duver cho rằng lizoxom là bào quan chứa đủ lo i enzyme, nếu màng lizoxom bị tổn thƣơng 

sẽ giải ph ng ra các enzyme đủ giết chết tế bào.  

Thuyết giải ph ng enzyme chƣa giải thích đƣợc màng tế bào có khả năng chịu đựng 

đƣợc li u chiếu x  r t lớn tới 1 KR, trong khi đ  li u t  vong của động vật có vú ch  1KR? 

M t khác, khi chiếu x  không phải ho t tính enzyme nào c ng tăng l n, chẳng h n ADNase, 

ATPase, ARNase ho t tính tăng kh ng nhi u, thậm chí khi tăng khi giảm.  

5.4. Thuy t phản ứng dây chuyền 

Dựa vào thực nghiệm là các lo i mỡ kỹ thuật có thể xảy ra phản ứng dây chuy n và 

phản ứng dây chuy n nảy nhánh c ng nhƣ tốc độ phản ứng dây chuy n tăng m nh dƣới tác 
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dụng của tia phóng x  n n Taruxop  1952  đ  đƣa ra thuyết phản ứng dây chuy n. Taruxop 

cho rằng: Tế bào ở tr ng thái sinh lý bình thƣờng có một hệ thống các enzyme chống oxy hóa 

nên các thành phần lipit của tế bào không bị oxy hóa theo phản ứng dây chuy n mà oxy hóa 

có sự kiểm soát. Khi bị chiếu x , hệ thống enzyme chống oxy hóa bị phá hủy nên xảy ra phản 

ứng dây chuy n:  

RH   hγ → R
0 

 

+ H
0

 

R
0 

+ O
2 
→ RO

2 
 

RO
2 
  RH → ROOH   R

0 

ROOH → RO   OH
0 

R
0
, H

0
, OH

0
 là nh ng trung tâm của phản ứng dây chuy n cùng với độc tố RO

2 
đ  giết 

chết tế bào. Thuyết phản ứng dây chuy n giải thích đƣợc hiệu ứng nghịch lý năng lƣợng, 

nhƣng l i không giải thích đƣợc hiện tƣợng đột biến di truy n có liên quan tới phân t  ADN?  

5.5. Thuy t cấu trúc chuyển hóa  

Tr n cơ sở gi a vi c u trúc và quá trình trao đổi ch t của tế bào có mối liên quan mật 

thiết với nhau mà Cudin đ  đƣa ra thuyết c u trúc chuyển hóa (1972). Thuyết này cho rằng tia 

phóng x  tác động lên cả vi c u trúc l n quá trình trao đổi ch t của tế bào. Sự thay đổi của cả 

hai quá trình này có ảnh hƣởng đến nhau, d n đến xảy ra nhi u hiệu ứng gây tổn thƣơng ho c 

giết chết tế bào. Thuyết này giống thuyết "bia" ở ch  xem tế bào là một hệ dị thể, c  độ nh y 

cảm phóng x  khác nhau ở t ng pha (dịch nhân, màng nhân, các bào quan...). Thuyết này 

khác thuyết "bia" ở ch  xem sự xu t hiện tổn thƣơng nhƣ là xác xu t va ch m của tia phóng 

x  với các thành phần quan trọng của tế bào  Cudin đ c biệt nh n m nh sự biến đổi tính th m 

của màng nh n, đ ng vai trò quan trọng trong quá trình bị tổn thƣơng do tia phóng x  gây ra. 

Song thực nghiệm l i xác định màng nhân không phải là c u trúc đầu tiên bị tổn thƣơng 

phóng x . Vì thế giả thuyết của Cudin và nh ng giả thuyết trên v n chƣa giải thích đầy đủ cơ 

chế tổn thƣơng ph ng x  đầu tiên di n ra ở cơ thể sống. 

6. Các nguyên tắc về kiểm soát và an toàn phóng xạ 

6.1. An toàn phóng xạ 

Nhiệm vụ cơ bản của công tác an toàn phóng x  là đảm bảo an toàn cho ngƣời s  

dụng, ngƣời đƣợc s  dụng c ng nhƣ đảm bảo sự trong s ch của môi trƣờng v  phƣơng diện 

phóng x . 

T i các cơ sở đi u trị ung thƣ bằng tia x , nguồn phóng x  chủ yếu là nguồn kín 

(nguồn Coban-60, máy gia tốc...) thì v n đ  an toàn là đ  phòng nguy cơ bị chiếu ngoài. 

T i các cơ sở y học h t nhân, chúng ta tiếp xúc chủ yếu với các nguồn phóng x  hở 

(d ng nƣớc, d ng bột hay d ng khí). Khi làm việc với các nguồn phóng x  hở, ngoài việc đ  

phòng nguy cơ bị chiếu ngoài nhƣ khi làm việc với các nguồn phóng x  kín còn phải đ  

phòng nguy cơ bị các ch t phóng x  xâm nhập vào b n trong cơ thể (nhi m x  trong). 

6.2. Các nguyên tắc làm việc với nguồn phóng xạ kín 

Nguồn phóng x  kín là nguồn có kết c u kín và ch c ch n kh ng để ch t phóng x  lọt 

ra ngoài m i trƣờng khi s  dụng, bảo quản và cả khi vận chuyển các nguồn bức x  kín nhƣ 

các nguồn Co60 , Cs137 , kim Radi để đi u trị ung thƣ  Vì vậy khi làm việc với nguồn kín 

cần tuân thủ các biện pháp chống chiếu ngoài sau: 

* Giảm thời gian tiếp xúc với bức x . 
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Rút ng n thời gian tiếp xúc với phóng x  là biện pháp đơn giản nhƣng r t có hiệu quả 

để giảm li u chiếu. Vì vậy nhân viên th o ngh  là yếu tố quan trọng để giảm thời gian tiếp 

xúc với phóng x . Muốn vậy, nhân viên phải luyện tập thao tác r t thành th o và chu n bị k  

lƣỡng trƣớc khi b t đầu công viêc tiếp xúc với phóng x . 

* Tăng khoảng cách t  nguồn tới ngƣời làm việc 

Đ y là một biện pháp đơn giản và đáng tin cậy vì cƣờng độ bức x  giảm t  lệ 

nghịch với bình phƣơng khoảng cách  Thƣờng dùng các thiết bị thao tác t  xa. 

Trong nh ng cơ sở đ c biệt có s  dụng nguồn bức x  có ho t tính cao, thƣờng dùng 

ngƣời máy ho c các thiết bị đi u khiển tự động (máy x  trị). 

* Che ch n bức x  

Khi không thể kéo dào khoảng cách hơn n a ho c th y chƣa an toàn ngƣời ta dùng các t m 

ch n để h p thụ một phần năng lƣợng của bức x   Th ng thƣờng, ngƣời ta chia làm 5 lo i t m 

ch n nhƣ sau: 

- T m ch n d ng bình chứa  c ngtennơ : chủ yếu dùng để bảo quản và vận chuyển 

ch t phóng x  trong tr ng thái không làm việc. 

- T m ch n là thiết bị (glove box, tủ hoot): bao bọc toàn bộ nguồn phát trong tr ng 

thái làm việc của nh n vi n và thƣờng di động trong một vùng ho t động lớn (t m chì di 

động, g ch chì,...). 

- T m ch n bộ phận của các công trình xây dựng: tƣờng, trần, c a nhà của phòng máy 

phải đƣợc thiết kế đ c biệt để bảo vệ cho các phòng lân cận. 

- Màn ch n bảo hiểm cá nh n: nhƣ áo chì, kính chì, quần áo, găng tay, ủng pha chì để 

bảo vệ nhân viên và bệnh nhân trong quá trình ch n đoán và đi u trị bằng tia x . 

Nguyên liệu dùng che chắn phóng xạ 

- Với tia γ, nguyên liệu tốt nh t để giảm năng lƣợng là chì  Nhƣng có thể dùng gang, 

bêtông trộn Barit, bêtông cốt s t để giảm giá thành. 

Ngoài ra, nƣớc và g ch có thể dùng để cản tia nh t là chùm h t nơtron  

- Với tia β, vật liệu thƣờng dùng ở đ y là thu  tinh thƣờng, thu  tinh h u cơ pha chì, 

ch t dẻo, nhôm. 

Su t li u và các d ng bức x  quyết định việc lựa chọn nguyên liệu và chi u dày màn 

ch n. 

6.3. Các nguyên tắc làm việc với nguồn bức xạ hở 

* Kỹ thuật an toàn bức x  đối với nhân viên làm việc 

Nhân viên làm việc t i các cơ sở y học h t nhân cần hết sức chú trọng tránh nguy cơ 

nhi m x  nhỏ nhƣng thƣờng xuyên. Cần tuân theo nh ng quy t c sau: 

- Gi  s ch sẽ tuyệt đối các diện tích làm việc.  Rải gi y th m trên m t bàn khi thao tác 

với phóng x , để th m ngay đƣợc ch t phóng x  rơi rớt.  

- Tuyệt đối không ngậm miệng hút các pipet, phải dùng một cách có hệ thống quy 

trình thao tác có khoảng cách. 

- Thao tác với phóng x  phải gi  khoảng cách thích hợp, tận dụng các phƣơng tiện 

cản tia và c t ngay nguồn vào kho sau khi thao tác xong. 
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- Thay quần áo trong phòng s ch (không có ho t tính  đ  quy định. Không mang các 

đồ dùng cá nhân vào phòng thao tác với phóng x . 

- Không hút thuốc, kh ng ăn uống t i các phòng có thao tác với ch t phóng x , vì đ y 

là một cách gây nhi m x  quan trọng. 

- Thực hiện các biện pháp kiểm tra: đếm số lƣợng các tế bào máu 6 tháng một lần; 

mang li u lƣợng kế cá nhân (phim ho c bút), kiểm tra cách thao tác, kiểm tra mức độ s ch 

phóng x  của quần áo, dụng cụ   

* Bảo vệ bệnh nhân 

Mục tiêu chính là tránh cho bệnh nhân nh ng chiếu x  không cần thiết và h n chế li u 

ở mức th p nh t nhƣng v n đảm bảo đƣợc yêu cầu ch n đoán và đi u trị. Nguyên t c: 

- Ch  định đúng: c n nh c kỹ, tránh nh ng kiểm tra không cần thiết, tránh dùng ch t 

phóng x  cho phụ n  có thai, nghi có thai ho c đang cho con bú tr  khi có ch  định lâm sàng 

b t buộc. Ch  dùng cho trẻ em khi không có biện pháp khác thay thế và ho t tính phóng x  

phải giảm theo quy định. 

- Tận giảm li u chiếu: máy móc thiết bị chụp chiếu phải đảm bảo thông số kỹ thuật, 

đảm bảo ch t lƣợng phim chụp, khƣ trú trƣờng nhìn trong chụp chiếu ở mức tối thiểu cần 

thiết. 

- Bảo vệ các cơ quan nh y cảm với phóng x  của cơ thể (tuyến sinh dục, thu  tinh thể, 

tuyến giáp, tuyến vú   cần đƣợc che ch n bằng dụng cụ bảo vệ thích hợp (t p d  cao su chì, 

găng tay cao su chì, áo choàng bảo vệ, bình phong chì) khi chụp chiếu. 

- Bệnh nh n đƣợc dùng phóng x  để đi u trị cần nằm trong phòng riêng, buồng bệnh 

đƣợc rải ch t liệu d  t y r a phòng khi bệnh nhân nôn ho c đánh đổ ch t phóng x  ra n n nhà 

ho c bàn ghế. 

- Bệnh nh n đƣợc phép ngo i trú, nếu: 

+ Tổng li u đƣa vào dƣới 30 mCi. 

  Đo x  cách bệnh nhân 1 m, su t li u dƣới 5 mR/h. 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

1  Các cơ chế tác dụng của bức x  ion hóa với tổ chức sinh học. 

2. Các lo i tổn thƣơng do tia phóng x  gây ra. 

3  Độ nh y cảm phóng x  là gì? Ý ngh a của nó trong x  trị và công tác bảo đảm an toàn bức 

x  nhƣ thế nào? 

4. Các biện pháp kỹ thuật để giảm li u chiếu phóng x  khi tiếp xúc công việc. 

 

 

BÀI 3 ỨNG DỤNG BỨC XẠ VÀO Y HỌC 

 

 Mục tiêu học tập: Sau khi học xong bài này, ngƣời học có thể: 

- Trình bày các lợi ích của ch n đoán hình ảnh bằng tia X và các ứng dụng các bức x  

ion hóa trong y học h t nhân. 
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- Trình bày đƣợc các nguyên lý kiểm soát và an toàn bức x  

 

1. Các phƣơng pháp sử dụng tia X 

1.1. Sơ  ồ máy phát tia X 

Năm 1895 nhà bác học Rơnghen ngƣời Đức trong quá trình nghiên cứu sự ph ng điện 

trong khí kém đ  phát hiện một tia có khả năng đ m xuy n qua lớp vật ch t mỏng, làm đen 

kính ảnh, trong khi m t ngƣời l i không nhận biết đƣợc. Lúc đầu do chƣa hiểu rõ bản ch t 

của tia này n n Rơnghen đ t tên cho nó là tia X, sau này để ghi nhớ c ng lao ngƣời đ  phát 

hiện ra, ngƣời ta gọi đ  là tia Rơnghen  

Quá trình nghiên cứu Rơnghen và cộng sự nhận th y: tia X đƣợc phát ra t  vật r n khi 

vật đ  bị b n phá bởi một chùm electron c  năng lƣợng lớn và có bản ch t là s ng điện t  có 

bƣớc sóng trong khoảng 10
-12

- 10
-8

m. 

Ngoài ra, các nghiên cứu tiếp theo còn cho th y: ngoài tính ch t s ng nhƣ ánh sáng tia 

X còn có tính ch t h t qua các quá trình tƣơng tác của nó với vật ch t. 

Cho đến nay tia X đƣợc h ểu là một lo i ánh sáng bao gồm hai thuộc tính sóng và h t, bản 

ch t là s ng điện t  với bƣớc sóng trong khoảng 10
-12

- 10
-8

m. 

1.2. Nguồn phát xạ tia X 

Có 2 lo i bóng phát tia X: 

- Bóng khí kém (Crooker) hay ion điện tử: 

Điện t  phát sinh do một số ion của khí còn l i trong b ng đánh vào  m cực. Nhƣ vậy 

b ng này khi nào c ng phải có một ít khí, nếu khí còn quá ít bóng sẽ không s  dụng đƣợc. 

H n chế của b ng này là cƣờng độ của bóng th p và khi hết khí ngƣời ta phải bơm khí vào  

- Bóng chân không (Cooligde) hay bóng âm cực cháy đỏ: 

Điện t  phát sinh khi âm cực đƣợc đốt nóng ở nhiệt độ cao. Nhiệt độ t i âm cực càng 

cao thì nhiệt điện t  sinh ra càng nhi u, do đ  cƣờng độ chùm tia X càng lớn. Điện thế gi a 2 

cực càng cao thì tốc độ nhiệt điện t  càng lớn, bƣớc sóng chùm tia X càng nhỏ hay độ đ m 

xuyên của chùm tia càng lớn. Do có thể d  dàng đi u ch nh đƣợc cƣờng độ và độ đ m xuy n 

của chùm tia X nên ngày nay t t cả các máy X quang trong y tế đ u s  dụng nguồn phát tia là 

bóng chân không. 

1.2.1. Cấu tạo c a máy phát tia X 
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Hình 6.5. Cấu tạo máy phát tia X 

Gồm 4 bộ phận chính nhƣ sau: 

* Bóng phát tia X 

- Là một bóng thu  tinh đ  rút gần hết không khí, trong bóng có: 

+ Katot (K): là một sợi dây Vonfram sẽ đƣợc đốt nóng bằng dòng điện h  thế có I= 3-

5A, khi Katot nóng ≥2000
0
C thì sẽ trở thành nguồn phát nhiệt điện t . 

+ Anot (A): là một t m kim lo i, thƣờng làm bằng Tungsten có nhiệt độ nóng chảy 

cao, có vai trò kìm hãm các điện t  đ  đƣợc gia tốc t  Katot b n sang. 

- B ng phát tia X đƣợc đựng trong một vỏ bằng chì, ch  có một  c a sổ’’ để cho chùm 

tia X cần dùng đi qua  

* Nguồn điện 

Nguồn điện là một máy biến thế gồm 2 phần: 

+ Cuộn sơ c p: nối vào điện lƣới 220v 

+ Cuộn thứ c p: gồm 2 cuộn, một cuộn t o n n đi n thế ≈ 6V dùng để đốt nóng Katot, 

một cuộn tăng thế > 100 kV (có thể đến 300kV) tác dụng vào Anot và K.atot. 

* Các thiết bị điều khiển điện thế và cƣờng độ dòng điện 

+ K1: đi u ch nh cƣờng độ dòng điện đốt nóng Katot 

+ K2: đi u ch nh điện áp tác dụng vào Anot và Katot. 

* Bộ phận lọc và định hƣớng tia X 

- Bộ phận lọc tia X: 

  Đƣợc làm bằng một t m kim lo i pha chì g n vào bóng X quang, phía trƣớc c a sổ 

có tia X phát ra. 

+ Tác dụng: để c  chùm tia X tƣơng đối đơn s c  Tia X càng đơn s c, khi chiếu chụp 

thì hình ảnh càng r  nét hơn  
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- Bộ phận định hƣớng tia X: 

  Đƣợc làm bằng nh ng ống kim lo i có hình trụ ho c hình n n, thƣờng đƣợc kết hợp 

với bộ phận lọc tia X đ t trong một hộp trƣớc bóng X quang. 

+ Tác dụng: khu trú, hƣớng chùm tia X vào đúng bộ phận cần chụp và giảm diện tích 

của cơ thể bị chiếu. 

1.2.2. Nguyên lý phát xạ tia X 

Chùm tia X phát ra t  Anot của b ng phát tia X theo hai cơ chế: phát bức x  hãm và 

bức x  đ c trƣng  

- Bức x  hãm: xu t hiện khi có một chùm electron c  động năng đủ lớn đến đập lên 

Anot. Do tác dụng bởi trƣờng gi a h t nhân và các lớp vỏ electron của nguyên t  ch t làm 

Anot nên các electron bị làm chậm l i (bị hãm). Vì bị hãm các electron m t một phần năng 

lƣợng, phần năng lƣợng m t đi đ  đƣợc phát ra dƣới d ng s ng điện t  đ  chính là tia X h m  

- Bức x  đ c trƣng: tia X đ c trƣng xu t hiện khi các electron b n ra t  Catot c  động 

năng khá lớn xuyên sâu vào nh ng lớp bên trong của vỏ nguyên t  làm bật các electron t  

các lớp vỏ bên trong ra khỏi nguyên t  thì lập tức có các electron ở mức năng lƣợng cao hơn 

nhảy v  chiếm ch  đồng thời phần năng lƣợng dƣ th a phát ra dƣới d ng s ng điện t  đ  

chính là tia X đ c trƣng  

1.3. Tính chất c a tia X 

- Tia X c  đầy đủ tính ch t của ánh sáng nhƣ truy n thẳng, phản x , nhi u x , khúc x  

và giao thoa... 

- Tia X c  cƣờng độ lớn do đ  c  khả năng đ m xuy n qua m i trƣờng vật ch t. 

- Tia X có khả năng ion hoá các ch t khí. 

- Tia X có khả năng g y phát quang một số muối. 

Ví dụ: muối NaCl, KCl, Platino cyanua Bari vì vậy các muối này đƣợc s  dụng 

trong việc chế t o màn huỳnh quang, bìa tăng quang  

- Tia X có khả năng g y ra các phản ứng h n hợp làm biến màu một số muối. 

Ví dụ muối b c (màu tr ng  dƣới tác dụng của tia X chuyển thành màu đen Ngƣời ta 

s  dụng tính ch t này làm phim chụp. 

1.4. Ứng dụng c a tia X trong y học 

1.4.1. Trong chẩ       

* Có 2 phƣơng pháp: 

- Chiếu X quang: hình ảnh của tổ chức đƣợc phản ánh trên màn huỳnh quang. Trong 

phƣơng pháp này nh n vi n X quang ngồi sau màn hình và quan sát hình ảnh phủ t ng bệnh 

nhân trên màn hình. Hình ảnh cần phải liên tục trong khoảng 30 s ho c hơn n a. 

Ngày nay với việc áp dụng màn tăng sáng, hình ảnh sẽ đƣợc tăng độ đậm nh t, hình 

ảnh r  nét hơn và giảm đƣợc li u chiếu x  cho bệnh nhân và cho nhân vi n  Đ c biệt, khi 

hình ảnh truy n qua một máy thu hình, cán bộ X quang có thể ngồi t i một phòng khác, đƣợc 

che ch n tốt mà v n ch n đoán đƣợc qua hình ảnh. 

- Chụp X quang: hình ảnh của tổ chức đƣợc phản ánh trên phim X quang. 

Thƣờng c  2 phƣơng pháp đƣợc ứng dụng trên lâm sàng: Chụp X quang thƣờng và 

chụp c t lớp vi tính (CT scanner). 
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+ Chụp X quang thƣờng: hình ảnh của các bộ phận đƣợc phản ánh một cách đơn giản 

ho c bị chồng l p, không th y hết đƣợc kích thƣớc,chi u s u,độ lớn của các bộ phận và các 

tổn thƣơng trong cơ thể,thƣờng để phát hiện các tổn thƣơng xƣơng và tổ chức cản quang. 

+ Chụp cắt lớp: 

Một nguồn X quang chiếu qua ngƣời bệnh tới hệ thống các đầu dò c  định hƣớng. Hệ 

thống đầu dò đƣợc quay quanh cơ thể, hình ảnh thu đƣợc sẽ là hình ảnh c t lớp, phƣơng pháp 

này làm r  đƣợc các chi tiết mà trong chụp X quang thông thƣờng bị chồng l p, vì vậy có thể 

phát hiện đƣợc nh ng khối u ở sâu. 

* Nguyên tắc tạo hình ảnh: trên màn huỳnh quang và tr n phim đƣợc trình bày qua 

mô hình sau: 

                            

Hình 7.6. Nguyên tắc cấu tạo ảnh 

T      ó: (1)      y          X. 

(2) là bộ phận cần chụp chi u. 

(3) là bộ phận hiện hình ảnh. 

- Chùm tia X do máy (1) phát ra xuyên qua một bộ phận của ngƣời bệnh (2) sẽ đập 

vào màn ch n (3) (màn huỳnh quang ho c t m phim). 

- Do hiện tƣợng h p thụ, khi qua (2) chùm tia X sẽ bị tổ chức h p thụ không đồng đ u 

kết quả là các điểm khác nhau trên màn ch n (3) sẽ bị chùm tia X tác động với một cƣờng độ 

khác nhau do vậy sẽ t o nên nh ng vùng sáng tối khác nhau. 

- Ngoài ra, trong kỹ thuật X quang ngƣời ta còn s  dụng các ch t tăng quang và cản 

quang để làm tăng hiệu quả của hình ảnh thu đƣợc. 

T  nguyên t c trên ta th y: 

+ Trong chiếu X quang: khối (3) là màn huỳnh quang thì vùng nào h p thụ nhi u tia 

X ảnh vùng đ  sẽ tối; cụ thể xƣơng, tim đen hơn vùng phổi, cơ  

+ Trong chụp X quang: khối (3) là t m phim chụp đƣợc kẹp gi a hai màn tăng quang 

trong một hộp dẹt đƣợc gọi là Cát-xét. Trên phim chụp X quang, nh ng vùng h p thụ nhi u 

tia X sẽ có hình tr ng (nhƣ xƣơng, tim  còn nh ng vùng h p thụ ít tia X sẽ c  hình đen  nhƣ 

phổi, cơ   

1.4.2. T       ều trị 

Tia X đƣợc ứng dụng chủ yếu trong đi u trị nh ng bệnh nhân bị ung thƣ  

Dựa vào tác dụng sinh vật của tia X có khả năng diệt bào mà ngƣời ta áp dụng vào 

một phƣơng pháp đi u trị có tên: Xạ trị. 
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X  trị đƣợc dùng chủ yếu trong đi u trị ung thƣ  Do tế bào ung thƣ c  độ nh y cảm 

phóng x  lớn hơn tế bào lành, do đ  dùng tia X chiếu vào các khối u ác tính để làm biến đổi 

tr ng thái ho t động, h n chế sự phát triển d n đến tiêu diệt hoàn toàn các tế bào ung thƣ  

Mục tiêu là phải đƣa đƣợc một li u x  m nh vào nơi ung thƣ mà kh ng g y thƣơng tổn cho 

mô lành xung quanh. 

Yêu cầu phải đ t tới li u h p thu vài chục Gray và phải chiếu ph n đo n thành nhi u 

li u nhỏ. Chiếu ph n đo n là r t cần thiết, v a ít gây tai biến, v a nâng cao hiệu lực đi u trị. 

Phƣơng pháp đơn giản là dùng X quang khoảng 2   kV, nhƣng khi khối u ở hơi s u thì phần 

da sẽ bị chiếu với li u cao hơn ở khối u  Trong trƣờng hợp này nên dùng bức x  m nh có khả 

năng xuy n s u, ví dụ: X quang năng lƣợng cao khoảng 6 MeV. 

Bên c nh việc chọn năng lƣợng thích hợp, cần giảm bớt li u chiếu x  ở mô lành bằng 

cách chiếu t  nhi u phía, hƣớng vào khối u. Với nh ng máy hiện đ i, có thể dùng nguồn x  

quay liên tục quanh khối u để đi u trị  Nhƣ vậy khối u bị chiếu liên tục nhƣng li u ở phần 

m m lành b n ngoài đƣợc dàn trải nên li u x  t ng ch  không lớn. 

2. Ứng dụng của tia phóng xạ trong y học 

2.1. Ứng dụng c a tia phóng xạ trong chẩ       

- Cơ sở: dựa tr n cơ sở phƣơng pháp nguy n t  đánh d u và sự h p thụ bức x  khác 

nhau gi a các tế bào và m  c ng nhƣ m  lành và m  bệnh. 

- Yêu cầu: lựa chọn các đồng vị phóng x  c  độc tính phóng x  th p, d  thu nhận bằng 

các máy đo x , chu kỳ bán rã không ng n quá ho c dài quá, thải tr  khỏi cơ thể trong một 

thời gian không dài. 

Ví dụ: P32 có T= 14,5 ngày, phát tia β c  năng lƣợng 1,7 MeV  Dùng để ch n đoán và 

đi u trị bệnh v  máu, đi u trị giảm đau do di căn ung thƣ xƣơng,    

I131 có T= 8,05 ngày, phát tia β c  năng lƣợng 0,2 MeV và tia γ có năng lƣợng 0,008; 

 ,282; 363;  ,637 MeV  Dùng để ch n đoán chức năng tuyến giáp, chức năng thận, h p thụ ở 

đƣờng tiêu hoá... 

- Phân loại: phƣơng pháp ch n đoán bằng đồng vị phóng x  đƣợc phân thành 2 nhóm 

chính: 

+ Ch n đoán trên toàn bộ cơ thể bệnh nhân (in vivo). 

+ Ch n đoán bằng các dịch thể sinh vật nhƣ nƣớc tiểu, máu hay tổ chức tế bào (in 

vitro). 

- Các phƣơng pháp chẩn đoán: dựa theo tính ch t kỹ thuật và phƣơng tiện nghiên cứu 

ngƣời ta chia thành 4 phƣơng pháp sau: 

+ X  kế trên ống nghiệm: Là phƣơng pháp xác định độ phóng x  trên các m u (x  kế 

in vitro). Tuỳ theo yêu cầu ch n đoán mà ngƣời ta đƣa các đồng vị phóng x  vào cơ thể, sau 

đ  l y ra các m u máu, nƣớc tiểu, dịch thể sinh vật    Căn cứ vào trang bị máy móc có thể đo 

đƣợc toàn bộ khối lƣợng dịch thể ho c ch  đo 1 phần nhỏ rồi tính ra độ phóng x  toàn bộ (Ví 

dụ: xác định lƣợng máu lƣu hành trong cơ thể). 

+ X  kế l m sàng: Dùng để theo dõi sự tích tụ ch t phóng x  ở một tổ chức cơ quan 

nào đ  của cơ thể. Ví dụ: Đo độ tập trung Iode t i tuyến giáp, mức độ h p thụ Na ở các tổ 

chức và m ,    Thƣờng dùng trong các trƣờng hợp cần đo x  một lần ho c nhi u lần cách 

nhau nh ng khoảng thời gian nh t định. Giá trị đo đƣợc biểu thị bằng t  số phần trăm so với 

tổng số lƣợng ch t phóng x  đƣa vào ho c so với độ phóng x  ở khu vực lành cần đối chứng. 
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+ X  ký lâm sàng: ở phƣơng pháp này sau khối khuyếch đ i ngƣời ta thay bộ tự ghi 

cho bộ đếm xung do đ  kết quả do ho t tính phóng x  đƣợc biểu di n thành một đƣờng cong 

liên tục theo thời gian nhƣ x  thận đồ, x  t m đồ, x  n o đồ.... 

+ X  hình: là phƣơng pháp ghi hình ảnh sự phân bố của phóng x  ở bên trong các phủ 

t ng bằng cách đo ho t độ phóng x  của chúng t  b n ngoài cơ thể. 

Phƣơng pháp này đƣợc tiến hành qua 2 bƣớc: 

- Đƣa dƣợc ch t phóng x  (DCPX) và DCPX đ  phải tập trung đƣợc ở nh ng m , cơ 

quan định nghiên cứu và phải đƣợc lƣu gi  ở đ  một thời gian đủ dài. 

- Sự phân bố trong không gian của DCPX sẽ đƣợc ghi thành hình ảnh. Hình ảnh này 

đƣợc gọi là x  hình đồ, ghi hình nh p nháy. 

X  hình không ch  là phƣơng pháp ch n đoán hình ảnh đơn thuần v  hình thái mà nó 

còn giúp ta hiểu và đánh giá đƣợc chức năng của cơ quan, phủ t ng và một số biến đổi bệnh 

lý khác. 

2.2. Ứng dụng c a tia phóng xạ         ều trị  

- Cơ sở: của việc dùng đồng vị phóng x  trong đi u trị là hiệu ứng sinh vật học của 

các bức x  ion hoá tr n cơ thể sống  Độ nh y cảm phóng x  của các lo i tế bào và mô r t 

khác nhau, đ c biệt tế bào ung thƣ là nh ng tế bào đang phát triển m nh r t nh y cảm với tia 

x . Do vậy nếu chiếu cùng một li u bức x  thì tiêu diệt đƣợc m  ung thƣ còn m  bình thƣờng 

không có biến đổi gì nguy hiểm  Đ  c ng chính là nguyên t c đi u trị bằng tia phóng x . 

- Các phƣơng pháp điều trị: 

  Đi u trị chiếu ngoài: S  dụng máy phát tia γ cứng và các máy gia tốc để hu  diệt 

các tổ chức bệnh  Đ y là phƣơng pháp chủ yếu trong đi u trị ung thƣ  Mục tiêu là phải đƣa 

đƣợc một li u x  m nh để tiêu diệt tế bào ung thƣ mà kh ng ảnh hƣởng đến tế bào lành, do 

vậy phải chiếu ph n đo n thành nhi u li u nhỏ và chiếu t  nhi u phía. 

Ví dụ: S  dụng tác dụng sinh học của tia Gamma t  nguồn Co60 hay tia X t  máy gia 

tốc vòng,   để đi u trị nhi u lo i ung thƣ nhƣ ung thƣ vòm họng, ung thƣ vú, ung thƣ bàng 

quang... 

  Đi u trị áp sát: Dùng dao Gamma để đi u trị các bệnh máu hay đi u trị các tổ chức 

ngoài da (u máu nông) bằng t m áp P32  Phƣơng pháp đƣa nguồn tới sát vị trí cần chiếu qua 

một hệ thống ống d n gọi là phƣơng pháp đi u trị áp sát n p nguồn sau. 

Ví dụ: đi u trị áp sát để đi u trị nhi u lo i ung thƣ, đ c biệt ung thƣ ở các hốc tự nhiên 

của cơ thể nhƣ ung thƣ trực tràng, ung thƣ cổ t  cung,... 

  Đi u trị chiếu trong  đi u trị bằng nguồn hở). 

Nguyên lý của phƣơng pháp: dựa tr n định đ  Henvesy  1934 : Cơ thể sống không 

phân biệt các đồng vị của cùng một nguyên tố  Đi u đ  c  ngh a là khi đƣa vào cơ thể sống 

các đồng vị của cùng 1 nguyên tố thì chúng cùng tham gia vào các phản ứng sinh học và cùng 

chịu chung 1 số phận chuyển hoá. Vì vậy, khi biết 1 nguyên tố hoá học ho c 1 ch t nào đ  

tham gia vào quá trình chuyển hoá ở 1 tổ chức ho c 1 cơ quan nào đ  của cơ thể, thuốc 

phóng x  tập trung t i tổ chức bệnh sẽ phát huy tác dụng đi u trị. 

Ví dụ: 

- Đi u trị các bệnh lý tuyến giáp tr ng  Basedow, ung thƣ,      bằng I-131. Phƣơng 

pháp này s  dụng tác dụng sinh học của bức x  β của nguồn phóng x  để tiêu diệt tế bào 

tuyến giáp. Do tuyến giáp háo iode, nên khi bệnh nh n đƣợc uống iode phóng x , thuốc sẽ tập 
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trung t i tuyến giáp và tổ chức di căn để diệt tế bào bệnh. Bức x  β c  qu ng đƣờng đi trong 

mô ng n cỡ vài cm, do đ  ch  có tác dụng t i ch  mà không ảnh hƣởng đến tế bào lành xung 

quanh. 

- Đi u trị giảm đau do di căn ung thƣ xƣơng bằng P-32, Sr-89, Sm-153.... 

Đ y là phƣơng pháp đi u trị giảm đau hiệu quả, không gây nghiện, tác dụng của thuốc kéo 

dài. 

- Ngoài ra, dƣợc ch t phóng x  còn đƣợc dùng để đi u trị nhi u bệnh lý khác. 

Nhƣ các bệnh máu  đa u tu ,bệnh b ch huyết, bệnh đa hồng cầu...) hay một số ung 

thƣ kh ng c  ch  định ph u thuật và hoá trị liệu... 

2.3. Dùng nguồn chi u sinh học  

* Phƣơng pháp chiếu xạ gây ra biến dị để tạo giống mới  

Qua quá trình s  dụng nguồn tia phóng x  tác dụng l n đối tƣợng sinh vật, gây ra biến 

dị để t o giống mới, các nhà khoa học đ  rút ra nh ng nhận xét sau:  

- Kết quả chiếu x  chịu ảnh hƣởng vào các đi u kiện của h t khi chiếu x  nhƣ nhiệt 

độ, độ  m, oxy, độ pH... Do vậy, với một l  đem chiếu x , phải chọn các h t đồng nh t v  

trọng lƣợng, kích thƣớc, độ  m, nhiệt độ, nồng độ oxy, độ pH v.v...  

- Li u chiếu x  g y ra đột biến để t o giống mới thƣờng s  dụng t  1 KRad đến 

100KRad. 

- Su t li u lƣợng ảnh hƣởng đến số lƣợng đột biến. Li u g y đột biến g p đ i đột biến 

xu t hiện ng u nhiên gọi là "li u g p đ i"  Thực tế xác định khoảng t  15-30 Rad trong một 

lần chiếu còn nếu chiếu li u th p và thời gian chiếu lâu thì "li u g p đ i" sẽ lên tới 100 Rad.  

Khi tổng li u chiếu nhỏ hơn 1 KRad thì s  dụng su t li u là 10-100 Rad/phút còn khi 

tổng li u chiếu lớn hơn 1 KRad thì s  dụng su t li u là 500 Rad/phút.  

- Sau chiếu x , tần số g y ra đột biến có lợi là r t th p và đa số trƣờng hợp đột biến 

xu t hiện đ  kh ng di truy n đƣợc cho thế hệ sau.  

Qui trình chiếu x  để chọn giống mới, tuần tự theo các bƣớc sau:  

1. Chiếu x  h t để g y ra đột biến  

2. Th  nghiệm để chọn lọc nh ng đột biến có lợi  

3  Xác định thuộc tính mới có lợi và mức độ ổn định qua các thế hệ.  

4. Nhân giống.  

* Ứng dụng phƣơng pháp chiếu xạ để tiêu diệt côn trùng có hại  

Có nhi u phƣơng pháp để tiêu diệt côn trùng gây h i nhƣng s  dụng phƣơng pháp 

chiếu x  l i r t hiệu quả và không gây ra ô nhi m m i trƣờng.  

Phƣơng pháp s  dụng là chiếu x  l n c n trùng để t o ra nh ng thuộc tính b t lợi cho 

c n trùng nhƣ chết yểu, con đực vô sinh, con cái đẻ ít trứng hay có t  lệ sinh con đực cao... 

Kết quả đ  thu đƣợc đối với ruồi gây h i cho ngành chăn nu i ở phía Nam nƣớc Mỹ và 

Mehico bằng cách thả 50 triệu con đực vô sinh, cuối cùng giống ruồi này đ  bị tiêu diệt.  

* Sử dụng phƣơng pháp chiếu xạ để khử trùng  

Phƣơng pháp kh  trùng dùng tia bức x  ion hóa r t hiệu quả và s ch, đ c biệt đối với 

nh ng vi khu n và n m mốc, kh  trùng bằng nhiệt độ cao đ  kh ng ti u diệt hết đƣợc.  
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Trong công tác kh  trùng bằng nhiệt, ngƣời ta hay dùng li u t  vong 90% (ký hiệu là 

LD90) là li u cần thiết để diệt 90% số vi khu n đem chiếu x  và còn gọi là li u thập phân. 

Li u thập phân (LD90) r t thích hợp cho việc tính toán li u kh  trùng. Với chủng vi khu n có 

N0
 
là số tế bào ban đầu còn N là số tế bào vi khu n còn sống sót sau chiếu x  li u D thì li u 

chiếu đƣợc tính theo công thức:  

D = LD90
 
.(logN

o
-logN)    (6.5)  

Để kh  trùng thực ph m, năm 196 , Smit và Nate đ  đ  xu t phƣơng pháp xác định 

trực tiếp li u LD90
 
với quần thể ban đầu là 10

9
 

bào t . Cách thực hiện: chọn 20 hộp thịt (hay 

nƣớc hoa quả) cần kh  trùng, đƣợc c y thêm vào m i hộp 1ml h n dịch chứa 10
8

 

bào t  

Clostridium botilium rồi đ ng hộp l i. Sau khi chiếu x  li u D xác định rồi để các hộp vào tủ 

 m 37
0

 

C trong một thời gian (chẳng h n 1 tháng). Sau 1 tháng, kiểm tra xem có hộp nào bị 

hỏng nhƣ c  độc tố ho c còn bị nhi m khu n  Trƣờng hợp c  độc tố, tách chiết độc tố và tiêm 

phúc m c chuột để th  độc tính.  

Gọi M là tổng số bào t  đ  ti m vào cả 20 hộp thịt còn D là li u chiếu x  và N là số 

hộp có chứa độc tố.  

Li u thập ph n đƣợc xác định theo công thức: 

        
 

         
          (6.6) 

Trong thực tế để diệt n m mốc và vi khu n, ngƣời ta hay áp dụng li u t  300KRad 

đến 1 triệu Rad.  

* Sử dụng phƣơng pháp chiếu xạ để bảo quản lƣơng thực, thực ph m  

Ph m vi áp dụng và li u s  dụng nhƣ sau:  

- Chiếu x  li u nhỏ hơn 1  KRad để chống nảy mầm ở khoai tây, hành, tỏi v.v..., làm 

trái cây chậm chín nhƣ chuối, cam, quýt..., tiêu diệt côn trùng để bảo quản ng  cốc nhƣ lúa, 

ngô, l c, đậu tƣơng v v     

- Chiếu x  li u t  1  KRad → 1 triệu Rad để bảo quản thịt tƣơi, cá tƣơi, trứng v.v...  

- Chiếu li u t  1 triệu Rad → 5 triệu Rad để kh  trùng các ch t phụ gia, gia vị, chế 

ph m enzyme v.v... 

 Câu hỏi ( bài tập) củng cố: 

1. Nêu các kỹ thuật dùng tia X và vai trò của t ng kỹ thuật đ  trong ch n đoán bệnh. 

2  Ngƣời ta s  dụng các đồng vị phóng x  để làm gì trong công tác y tế. Nêu ví dụ. 
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