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 ريالسيونبفي طي در قلبيالکتروفيسيولوشيک از ريمدلينگ جديد تظاهرات 

 اييموش صحرسيروتيک  ايسوله قلب در دهليسي

ـشيعٝ ِ، ػشٚؽ أيٗ ا1وشيٕي اسدؿيش ثٙي ،3تمي أيشيب٘ي ،1ؿٟشيبس عّيضادٜ ،1دالساْ ؿىيجب، 1ٕيذسهب ٟٔيٕٙي، ح2عّي ٔحٕذ عّيضادٜ ،1خٛسي ٚحيذ

 *5احٕذسهب دٞپٛس ،1ٔحٕذ ٞبدي ّٔلمي ،4ٟٔذي صاٞذي ،1٘جفي

 ، ٌشٌبٌّٖؼتبٖ پضؿىي عّْٛ دا٘ـٍبٜ ،هاختالالت ايؼىٕي تحميمبت ٔشوض .1

 تٟشاٖ تٟشاٖ، پضؿىي عّْٛ دا٘ـٍبٜ ،ػشًبٖ تحميمبت شوض. 2ٔ
 ، ٌشٌبٌّٖؼتبٖ پضؿىي ْعّٛ دا٘ـٍبٜ ٔشوض تحميمبت ٌٛاسؽ ٚ وجذ،. 3

 پضؿىي ٔـٟذ، ٔـٟذ عّْٛ دا٘ـٍبٜ پيـٍيشي اص ثيٕبسيٟبي لّت ٚ عشٚق، تحميمبت ٔشوض .4

 تٟشاٖ ،تٟشاٖ پضؿىي عّْٛ دا٘ـٍبٜ دا٘ـىذٜ پضؿىي، . ٌشٜٚ فبسٔبوِٛٛطي،5

 91 ثٟٕٗ 3پزيشؽ:   91 آثبٖ 30دسيبفت: 
  

 چكيده

ٝ حبهش جٟت تعييٗمقدمه:  ً اِىتشٚفيضيِٛٛطيه دس سيٕ تغييشات ٌٔبِع ٖ دّٞيضي ًيذِيٙ  ًشاحي تيهكحشايي ػيشٚ يٞب ٔٛؽلّت جذا ؿذٜ  آصٔبيـٍبٞي دس  فيجشيالػيٛ

      ؿذٜ اػت.

ثب ثؼتٗ  يشٚصٔذَ ػ .ثشسػي ؿذ ػيشٚصوٙتشَ ٚ ٌشٜٚ  2 ثب پشفيٛطٖ ٔعىٛع دس لّت جذا ؿذٜ ٔٛؽ 24اِىتشٚفيضيِٛٛطيه دس  سيٕذِيًٙايجبد  اثشات ػيشٚص دس :ها  روش

 ؿذٜ ثٛد. ثجتت ٔيتذاٖ پتب٘ؼتيُ ختبسو ػتِّٛي اص ثتبالي دّٞيتض ٚ ثٌتٗ ساػتت ٌشفتتٝ ؿتذ. ختٛاف             ايجبد كحشايي يٞب ٔٛؽٞفتٝ دس  6ٔجشاي كفشاٚي ٔـتشن ثٝ ٔذت 

تٛػتي   فيجشيالػيٖٛ دّٞيتضي  ديذ.ٔـخق ٌشخبف تحشيىي  يٞب پشٚتىُتٛػي  ٚاثؼتٝ ثٝ ػشعتخٛاف ٚ  تحشيه ٘بپزيشيؿبُٔ صٔبٖ ٞذايت،  AVٌشٜ  اِىتشٚفيضيِٛٛطيه

 ٌشديذ. ثب٘يٝ( ؿجيٝ ػبصئيّي 125 -75فٛاكُ تحشيىي )ٔحذٚدٜ  اص تحشيىبت دّٞيضي ثب ػشعت ثبال ٚ تلبدفي

ٖ آسيتٕي دس  پبػخٞذايت ٌشٜ اي ٚ ؿبخق  ها: يافته َ  ٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚػيشٚتيه  يٞب ٔٛؽثٌٙي دس صٔب ٘مؾ  .افضايؾ يبفت ثب٘يٝ(ٔيّي 8/95 ± 2/4ثٝ  8/78 ±3/3)وٙتش

 ػيشٚص ٕٞچٙيٗ ػيشٚص تمٛيت ؿذ. شيتحت تأث، هشثب٘بت پٟٙبٖ، تحشيه ٘بپزيشي ثٌٗ ٚ ٘بحيٝ پٟٙبٖ R-Rفبكّٝ ثب افضايؾ  فيجشيالػيٖٛ دّٞيضئحبفظتي ٌشٜ دس صٔبٖ اجشاي 

   .ذٌشديٞذايت ثٌٙي ثب اٍِٛٞبي ٔتفبٚت دس صٔبٖ آسيتٕي  دس وبٞؾ ٚاثؼتٝ ثٝ ػشعت ٔٛجت ٞب ثٌٗدس 

ي ثلٛست افضايؾ ٞذايت ٌشٜ اي ٚ وبٞؾ ٞذايت ثٌٙي ٘ـتبٖ دادٜ  ثٌٙ -ػيشٚص دس ٌشٜ دّٞيضي شيتحت تأث هتتغييشات دٚثبسٜ اٍِٛػبصي اِىتشٚفيضيِٛٛطي :جه گيريينت

 .ؿٛد ئسيتٕي آػجت تغييش سيتٓ ثٌٙي دس ًي  وٝ دس ٌشٜ دّٞيضي ثٌٙي ثبؿذ يىي اص تظبٞشات جذيذ وبسديٛٔيٛپبتي ػيشٚتيه ثٝ عٙٛاٖ تٛا٘ذ ئؿذٜ اػت. ايٗ تغييشات 

 ثٌٙي -دّٞيضيٌشٜ ، فيجشيالػيٖٛ دّٞيضيػيشٚص،  :هاي كليدي واشه

 1مقدمه

ُ  ثضسٌتشيٗ اص يىي ػيشٚص  ٚ ٞتب  يٕتبس يث ٔيتش  ٚ ٔتشي  عّت
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ٖ  دس ٔتشي  غيش٘ئٛپالػتتيه  عّتت  ٗيتش عيؿب  ثيٕبسيٟتبي  ٔيتب

 ٔتشي  سٞضا 30 جبًيتمش ٚ ػتد٘يب دس ٌٛاسؿي ٚ كفشاٚي ،وجذي

 ختتتالالتا ]28[ افتتتذ ئت  اتفتتبق ػتتيشٚص اثتش  دس ػتتبَ ٞتش  دس

         ٔـخلتتبت اص يىتتي عشٚلتتي لّجتتي ػيؼتتتٓ دس ثشجؼتتتٝ

عٙٛاٖ يىتي  ٝ ث اِىتشٚفيضيِٛٛطيه اختالالت .]36[ اػت ػيشٚص

تظبٞشات وبسديٛٔيٛپبتي ػتيشٚتيه ؿتٙبختٝ ؿتذٜ     ٗيتش ٟٔٓاص 

 79:1تأسيس  

http://www.phypha.ir/ppj


 1392، ثٟبس 1، ؿٕبس٠ 17جّذ  فيضيِٛٛطي ٚ فبسٔبوِٛٛطي

62 62 

  

 ؿتٛ٘ذ  ئ التاختال ايٗ ػجت ثشٚص وٝ ييٞب ؼٓئىب٘ ِٚي اػت

ثتٝ ًتٛس    QTافتضايؾ فبكتّٝ    .ا٘تذ  ٘ـذٜ ؿٙبختٝ وبُٔ ًٛس ثٝ

 ]35[ اي دس اوثش ثيٕبساٖ ػيشٚتيه ديتذٜ ؿتذٜ اػتت    ٌؼتشدٜ

دٚثتبسٜ   افضايؾ اػتيذٞبي كتفشاٚي دس صٔتبٖ ػتيشٚص دس     شيتأث

 60 تتب  30 تٛا٘تذ دس ٔتي  ٞتب  ثٌٗيٛ٘ي دس  يٞب وب٘بَ اٍِٛػبصي

 .وٙتتذ  ايجتتبد اس QT فبكتتّٝ دس افتتضايؾ ثيٕتتبساٖ دسكتتذ

 QT ؿذٖ يتٛال٘تً تالَتاخ بدتايج ثتثبع وٝ ٞبيي ٔىب٘يؼٓ

 .]27[ ٘ذ٘ـذ ؿٙبختٝ وبُٔ ثٌٛس ؿٛ٘ذ ٔي

وتٝ استجتبى ثتب      ا٘تذ  دادٜثب ٚجٛد ايٗ ٌٔبِعبت ٔختّف ٘ـبٖ 

ٚ افضايؾ ؿذت   QTهشيت ٕٞجؼتٍي ثبال ثيٗ افضايؾ فبكّٝ

ٝ ثيٕبسي دس ػيشٚص ٚجٛد داسد. ثب تٛجٝ ثتٝ   ٖ ًتٛال٘  آ٘ىت  ي ؿتذ

QT ٔآسيتٕتي ٞتبي ثٌٙتي اص جّٕتٝ آسيتٕتي ثٌٙتي        تٛا٘تذ  ي

( سا ايجتبد وٙتذ   Torsades de Pointتٛسػبدع دي پٛيٙتت ) 

ِٚي دس افشاد ػيشٚتيه ٔشي ٘بٌٟب٘ي لّجتي ثتٝ دِيتُ آسيتٕتي     

 ٖ وٕتتش اص افتشاد ٘شٔتبَ     QT ٞبي ثٌٙي ٘بؿي اص ًٛال٘ي ؿتذ

ؿتذٜ  داليُ ٔختّفي جٟت ايٗ تٙبلن روش  ]28[ ؿٛد ئديذٜ 

 داػت، افضايؾ ػيؼتٓ ٘يتشيه اوؼبيذ افضايؾ تشويجبت دسٚ٘تضا 

 -آٖ ثش سٚي خٛاف اِىتشٚفيضيِٛٛطيته لّتت   شيتأثا٘ذسٚفيٗ ٚ 

وبٞؾ دا٘ؼيتٝ  -ٚ آد٘يالت ػيىالص ٞبٗ يپشٚتئ Gتغييش فعبِيت 

ٚ ٚجتٛد يتته تشويتتت   Lوّؼتتيٓ ٘تتٛ   يٞتب  وب٘تتبَٚ فعبِيتت  

  TNFαٚ  1ٚ 6وبسديٛتٛوؼتتيٗ دس لّتتت اص لجيتتُ ايٙتشِتتٛويٗ 

  .]34 ،33 ،23 [ثٝ عٙٛاٖ داليُ ايٗ تغييشات روش ؿٛد تٛا٘ذ ئ

 وٙتشَ ٚ ايجبد ًجيعي ٔىبٖ ثٝ عٙٛاٖ ثٌٙي -دّٞيضي ٌشٜ

          يتثٌٙتت بتتهشثب٘تت شَتوٙتتت ٚ يتثٌٙتت ٛقتفتت ٞتتبي آسيتٕتتي

 ػتتشعت. ثبؿتتذ ئتت ٌٔتتش  دّٞيتتضي فيجشيالػتتيٖٛ بٖتٔتتص دس

    تٛػتي  دّٞيتضي،  شيالػيٖٛفيج ًي دس ٞب ثٌٗ ٘بٔٙظٓ هشثب٘بت

 ثٌٙتي  دّٞيتضي  ٌتشٜ  اِىتشٚفيضيِٛٛطيه حفبظتي يٞب ؼٓئىب٘

ٓ  دٚ ]22 ،9[ ٌشدد ئ ٔـخق  ٌتشٜ  حفتبظتي  عٕتذٜ  ٔىب٘يؼت

ٖ  ٞذايت پذيذٜ ٞب ثٌٗ ػشعت وٙتشَ دس ثٌٙي دّٞيضي  ٚ پٟٙتب

  ٞذايت .ثبؿذ ئ ثٌٙي دّٞيضي ٌشٜ دس ٘بپزيشي تحشيه اٍِٛي

ٖ  ٝث ٘بپزيشي تحشيه ٚ پٟٙبٖ ٓ  عٙتٛا  يٞتب  ؿتبخق  ٗيتتش  ٟٔت

 ًتتي دس ثٌٙتتي دّٞيتتضي ٌتتشٜ اِىتشٚفيضيِٛٛطيتته حفتتبظتي

     ٌٔتتش  چشخـتتي ٞتتبي آسيتٕتتي ٚ دّٞيتتضي فيجشيالػتتيٖٛ

 شيتتأث ثب ٚجٛد ٌٔبِعتٝ فتشاٚاٖ دس استجتبى ثتب      ]17 ،9[ ؿٛ٘ذ ئ

دس تغييش خٛاف اِىتشٚفيضيِٛٛطي ٌشٜ دّٞيتضي   دتشويجبت دسٚ٘ضا

ٚ تغييتشات ثيتٛاِىتشيىي دس   آٟ٘تب   ٘متؾ ٚ ٘يض  ]30 ،29[ ثٌٙي

 َ افتضايؾ اػتتيذٞبي كتتفشاٚي دس   ثتتٝ عّتتتيتٛ٘ي   يٞتتب وب٘تب

      ٝ اي دس وبسديٛٔيٛپتبتي ثٌٙتي ػتيشٚصي، تتبوٖٙٛ وٕتتش ٌٔبِعت

استجبى ثب تغييشات اِىتشٚفيضِٚٛطيه ًٛال٘ي ٔذت دس دّٞيضٞتب ٚ  

وتبسدي چشخـتي دس    ثٌٙي ٚ استجبى آٖ ثب تبوي -ٌشٜ دّٞيضي

 ا٘جبْ ؿذٜ اػت. ٕٞچٙيٗ عّيشغٓ اثجتبت ػيشٚتيه  يٞب ٔٛؽ

 ػتتيشٚتيه، ثيٕتتبساٖ دس ثٌٙتتي اِىتشٚفيضيِٛٛطيتته اختتتالالت

ؾ دٚثبسٜ اٍِٛػبصي اِىتشٚفيضيِٛٛطيته دس دّٞيضٞتب ٚ ٌتشٜ    ت٘م

ٖ  ٞب ثٌٗآٖ دس وٙتشَ هشثب٘بت  شيتأثدّٞيضي ثٌٙي ٚ   ثٝ عٙتٛا

يىي اص تظبٞشات پٟٙبٖ وبسديٛٔيٛپبتي دس ثيٕبساٖ ػتيشٚتيه ٚ  

ٝ است اي  جبى احتٕبِي آٖ ثب وبٞؾ ٔشي ٘بٌٟب٘ي دس وٕتش ٌٔبِعت

ػتيشٚص   شيٞذف تتأث ٌٔبِعٝ حبهش ثب اػت ثٙبثشايٗ  ثشسػي ؿذٜ

ثٌٙتي ٚ   -دس دٚثبسٜ اٍِٛػبصي اِىتشٚفيضيِٛٛطيه ٌشٜ دّٞيتضي 

            ؿتتذٜ جتتذا لّتتت دّٞيتتضي فيجشيالػتتيٖٛ ٔتتذَ دس دّٞيضٞتتب

 ًشاحي ؿذٜ اػت. كحشايي ػيشٚتيه يٞب ٔٛؽ

 ها روش و مواد

 ٔشوتتض دس يپظٚٞـتت -يتجشثتت كتتٛست ثتتٝ حبهتتش ٌٔبِعتتٝ

           ٌّؼتتتبٖ يپضؿتتى عّتتْٛ دا٘ـتتٍبٜ عتتشٚق ٚ لّتتت متتبتيتحم

 .ٌشفت ا٘جبْ 1390 ػبَ ٔبٜ اػفٙذ تب 1390 ػبَ ٔبٜ ٛسيؿٟش اص

٘تش   ٔتٛؽ كتحشايي  ٕ٘ٛ٘تٝ(   24) ٌتشٜٚ  2 دس آصٔبيـتبت  وّيٝ

ُ  تحيٛا٘ب تٕبْ .ٌشديذ ا٘جبْ (ٌشْ 250-300)  ،آصٔتبيؾ  اص لجت

 ٚ (12/12) تبسيىي/٘ٛس چشخٝ سعبيت ثب ٔخلٛف يٞب لفغ دس

ٝ  يٞتب  ؿبخق .ؿذ٘ذ ٍٟ٘ذاسي غزا ٚ آة ثٝ آصاد دػتشػي  پبيت

       ػتتيشٚص اِمتتب  اص ثعتتذ ٚ لجتتُ ٌتتشٜٚ ٞتتش دس اِىتشٚفيضيِٛتتٛطي

ٝ  وّيٝ ٕٞچٙيٗ ،ٌشديذ ٌيشي ا٘ذاصٜ  جذاػتبصي  اص ثعتذ  ٞتب  ٕ٘ٛ٘ت

ُ  ٚ ؿتذٜ  تغزيٝ ٍٙذسٚفال٘ پشفيٛطٖ ٔذَ دس لّت  يٞتب  پشٚتىت

ْ  تٛػتي  ٚ اجشا اختلبكي ٜ  lab chart pro 7 افتضاس  ٘تش  ا٘تذاص

 حيٛا٘تبت  ثب وبس اكَٛ ثب ٌٔبثك اخاللي اكَٛ وّيٝ .ؿذ ٌيشي

 .ؿذ سعبيت ٌّؼتبٖ پضؿىي عّْٛ دا٘ـٍبٜ ٔلٛة آصٔبيـٍبٞي

ٗ  اص اػتتفبدٜ  ثتب  وجتذي  ػيشٚص :ايجاد مدل سيروز  ثؼتت

          6 ٔتتذت ثتتٝ جشاحتتي تٛػتتي ٔـتتتشن كتتفشاٚي ٔجتتشاي

لجُ حيٛا٘بت وّيٝ  ٌشديذ. اص ايجبد كحشايي يٞب ٔٛؽدس  ٞفتٝ

ٚ ثجتت ٘تٛاس لّجتي     اختز  ٕ٘ٛ٘ٝ ختٛ٘ي  ،ٞفتٝ جشاحي 6ٚ ثعذ اص 

ُ   (ML780) تٛػي دػتٍبٜ پبٚسِت ٔذَ . ٘مٌتٝ  آٔتذ  ثتٝ عٕت

  ٓ ُ  وجتذي  ٞتبي پبيب٘ي ػيشٚص، ا٘ذاصٜ ٌيشي فعبِيتت آ٘تضي  ؿتبٔ



  سي ٚ ٕٞىبساٖخٛ .لّجي ..اِىتشٚفيضيِٛٛطيه اص سيٕذِيًٙ جذيذ تظبٞشات 
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(ST.ALT,ALT/AST.PT,Total bilirubin)  ًتتٛال٘ي ٚ

ٚ تـخيق ٟ٘بيي ثب س٘تً آٔيتضي پتبتِٛٛطي     QT ؿذٖ لٌعٝ

 .]36[ وجذي ٔـخق ٌشديذ يٞب ثبفتٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي 

 ٞتبي  ٔتٛؽ پتغ اص إًيٙتبٖ اص ايجتبد    : جراحي قلب  

ٝ ػتيشٚتيه،   ٗ  حيٛا٘تبت  وّيت ٖ   سا ٞپتبسي      ا٘عمتبد  هتذ  ثتٝ عٙتٛا

(UI, IV 5 )ٚ ٓػذي  َ سا جٟتت  ( mg/kg, IV 35) پٙتٛثبسثيتتب

 لّتت  ػتيٙٝ،  لفؼٝ ثبصوشدٖ اص ثعذ ]1[ ٕ٘ٛد٘ذ دسيبفت ثيٟٛؿي

ُ  ثتبفتي  ٌؼتشٜ ٚ ؿذٜ جذا حيٛا٘بت   -تتلؼٕت  اص ٘تٛاحي  ؿتبٔ

 ٗتتثي ْٛتػپت ي،تثٌٙ-دّٞيضي ٌشٜ ساػت، دّٞيض ثباليي بيتٞ

ٗ  ٚ دّٞيتضي  ُ  ٚ ؿتذٜ  جتذا  ثٌٙتي  ثتي ٖ  داخت  بٚيتحت  ٔختض

           ٞتتبي پتتيٗ اص اػتتتفبدٜ ثتتب ٞٙؼتتّيت -وتتشثغ َٛتتتتتٔحّ

ٗ  تٛػتي ثبفتت   ػتپغ  .ذتتت ٌشدي تتثبثت  ٔٙبػتت                   َٛٔحّت  ايت

 پٕپ تٛػي ليمٝد دس ِيتش ٔيّي 200 ػشعت ثب ٚ پيٛػتٝ ًٛس ثٝ

َ  يه اص اػتفبدٜ ثب ٕٞچٙيٗ .ذيٌشد ئ تغزيٝ پشيؼتبِتيه  وتب٘ٛ

 پٕتپ  اص اػتتفبدٜ  ثب ٔعىٛع كٛست ثٝ وشٚ٘ش پشفيٛطٖ ،ٔٙبػت

ٖ  ثشاي الصْ فـبس .ذيٌشد ئ اسثشلش پشيؼتبِتيه  وشٚ٘تش  پشفيتٛط

َ  تٕبْ دس وٝ ثٛد جيٜٛ ٔتش ٔيّي 80 تب 60  ثبثتت  آصٔتبيؾ  ًتٛ

]20[ اػت ٜؿذ داؿتٝ ٍ٘ٝ
. 

-ػيٙٛػتي  ٌتشٜ  ٘ٛاحي اص لٌجي، ته اِىتشٚد اص اػتفبدٜ ثب

 ٞتيغ  دػتٝ ٚ دّٞيضي ثيٗ ػپتْٛ وشيؼتبتشٔيٙبِيغ، دّٞيضي،

 .ٌشديتذ  ٔـتخق  لّت پبيٝ هشثب٘بت ػشعت ٚ ؿذ ٌشفتٝ ثجت

 ػيٙٛػتي  ٌتشٜ  ٝيدس حبؿ وٝ تحشيىي اِىتشٚد وٕه ثٝ ػپغ

 اص ثتبالتش  ػتشعتي  ثتب  لّت ٌشفت، لشاس ساػت دّٞيض دس دّٞيضي

ُ  ٚ تحشيته  لّت هشثب٘بت پبيٝ ػشعت  تحشيىتي  يٞتب  پشٚتىت

َ ٔ. ٌشديذ اجشا ٖ  تٛػتي  ٞٙؼتّيت  -وتشثغ  حّتٛ  95) اوؼتيظ

 دسجٝ ثب ٚ ؿذٜ اؿجب  فٛق (دسكذ 5) وشثٗ اوؼيذ دي ٚ (دسكذ

ٓ  ٚ pH4/7= ،ٌشاد يػب٘ت 37±1 حشاست ٝ  ِيتتش  6 حجت  ًتٛس  ثت

 حؼتت  ثش ٔحَّٛ ٔحتٛاي ]19[ ٕ٘ٛد ئ تغزيٝ سا ثبفت پيٛػتٝ

  :ثبؿذ ئ ريُ ٔٛاد ؿبُٔ ِيتش دس ٔٛالس ٔيّي

NaCl (128), KCl (4.7), CaCl2 (2), MgCl2 (1) 

NaHCo3 (25), NaH2Po4 (0.7), Dextrose (11.1) 
ُ  :تحريكبي  يها پروتكل ٝ  تحشيىتي  يٞتب  پشٚتىت دس  پبيت

ٖ  سيىتبٚسي،  ثتب،،  ٝٚ٘ىت  يٞب ؿبخق حبهش ؿبُٔ ٌٔبِعٝ  صٔتب

ٖ  ٚ ٔتثثش  ٘بپزيشي تحشيه  وتبسوشدي  ٘بپتزيشي  تحشيته  صٔتب

 .]11[ ثبؿٙذ ئ

             ثٌتتٛس ثبفتتت پبيتتذاسي جٟتتت :بببا  ونكببه پروتكببل

 5 ٘ٛػتب٘بت  ٚ ؿذٔي تىشاس پشٚتىُ ايٗ ؾيآصٔب ًَٛ دس ٔشتت

            دس ٚ ؿتتذٜ تّمتتي يعتتًجي شتثيـتت يتتب وٕتتتش ثب٘يتتٝ ٔيّتتي

ٝ  ثيـتتش،  ٘ٛػب٘بت كٛست  .ٌشديتذ ٔتي   حتزف اص ٌٔبِعتٝ   ٕ٘ٛ٘ت

 ٌتشٜ  ٞتذايت  ٚ 170 اص ثتبالتش ٚ٘ىٝ ثب،  ثبٞبي  ٕٞچٙيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ

 َٛتلجت  ُتشلبثت تغي ب٘يٝتثت  يتٔيّ 80 اص شتثضسٌت ثٌٙي-دّٞيضي

            اجتتشاي اص ثعتتذ ثبفتتت پبيتتذاسي جٟتتت. ؿتتذ ٌشفتتتٝ ٘ظتتش دس

         7 حتتذاوثش ٚ( سيىتتبٚسي) دليمتتٝ 3 حتتذالُ پشٚتىتتُ، ٞتتش

 30 حذالُپبيٝ ثشاي  هشثب٘بت ؿشايي دس ثبفت( خؼتٍي) دليمٝ

 .]15[ ٌشدد ئ تحشيه دليمٝ

      تحشيتته 10 اص ثعتتذ پشٚتىتتُ ايتتٗ ًتتي دس :ريكبباوري

       ثبفتتت ثتتٝ( Premature) يشيتتتأخ تحشيتته يتته ،(پبيتتٝ

        ثتتٝ ٘ؼتتجت پبيتتٝ تحشيتته ٗآختتشي پبػتتخ ٚ ؿتتذٜ بَتاعٕتت

         عّيتتٝ( ٞتتذايت صٔتتبٖ فبكتتّٝ كتتٛست ثتتٝ يشيتتتأخ تحشيتته

 ٖ ٓ  سيىتتبٚسي  صٔتتب ٝ  ٍٞٙتتبٔي . ؿتتٛد  ئتت  سػتت               يتتته وتت

 ٌتشٜ  ،ؿتٛد  ئت  ٚاسد ثٌٙي -دّٞيضي ٌشٜ ثٝ يشتيتأخ تحشيه

       ثلتتٛست ٚ وتتشدٜ حتتغ سا فتتٛق تحشيتته يثٌٙتت يضدّٞيتت

         سيىتتبٚسي صٔتتبٖ دس وتتبٞؾ ٚ ٞتتذايت صٔتتبٖ دس افتتضايؾ

            وتتبٞؾ ٚ پشٚتىتتُ پيـتتشفت ثتتب ثتتتذسي  .دٞتتذ ئتت جتتٛاة

     بٖتتتتصٔ ،يشتتتتتيأختت تحشيتته فشوتتب٘غ دس ثيـتتتش چتتٝ ٞتتش

 اص ثٌٙتي  -دّٞيتضي  ٌتشٜ  ٟ٘بيتت  دس تب ؿذٜ تش يًٛال٘ ٞذايت

    تحشيتته ٔتعبلتتت ٚ ؿتتذٜ ٘تتبتٛاٖ تحشيىتتي ٔتتٛو ٞتتذايت

          ٌٔتتبثك. ؿتتٛد يٕ٘تت ٔـتتبٞذٜ ٞتتيغ اص ثجتتت ضي،تدّٞيتت

 اص وتبسوشدي  ٚ ٔٛثش ٘بپزيشي تحشيه يٞب ؿبخق فٛق تعشيف

        تحشيتته. ثبؿتتذ ئتت اػتتتخشاو لبثتتُ سيىتتبٚسي پشٚتىتتُ

 اص ٔتتٛاِي  ثجتت  دٚ فبكّٝ ٗيتش يًٛال٘ اص عجبستٙذ ٔٛثش ٘بپزيشي

 اي ٌتتشٜ -ضيتدّٞيتت ٛنتثّتت ٝتثتت ٝتآ٘ىتت اص ُتلجتت ضٞبتدّٞيتت

 اص عجبستٙتتتذ شديوتتتبسو شيتتتتتزيت٘بپ تحشيتتته ٚ يٓتشػتتتتث

        ًتتي دس وتتٝ ٞتتيغ اص ٔتتتٛاِي ثجتتت دٚ فبكتتّٝ ٗيشتتتت وٛتتتبٜ

]21 ،12 [ذيآ ئ ثذػت تحشيىي پشٚتىُ يه
 

 ثتب  تلتبدفي  تحشيه پشٚتىُ اص :دهليسي فيبريالسيون

 ٝتسايب٘ت  تٛػتي  دّٞيتضي  فيجشيالػيٖٛ ايجبد جٟت ثبال ػشعت

ٗ  فبكّٝ حذاوثش ٚ حذالُ .ٌشديذ اػتفبدٜ  تتب  75 تحشيىتبت  ثتي

ٝ  يّئ 125 ُ  ٚ ثب٘يت ٖ  وت ُ  اجتشاي  صٔتب ٖ  پشٚتىت  فيجشيالػتيٛ

ٝ  5 صٔتب٘ي  دٚسٜ دس تحشيته  1500 دّٞيضي  اػتت  ٜثتٛد  دليمت

]14[. 

 ايٕپتبِغ  يه ٘ؼجي ٘فٛر اص اػت عجبست :پنهان هدايت
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ٝ  ٌٙيث-دّٞيضي ٌشٜ ٞذايتي ػيؼتٓ ثٝ  سٚي ثتش  تٛا٘تذ  ئت  وت

 .ثبؿذ ٔٛثش ثعذي هشثٝ تـىيُ يب ٚ ٞذايت

ُ  چٙذ ياجشا :پنهان ناحيه  ػتشعت  دس سيىتبٚسي  پشٚتىت

ٖ  ٘بحيٝ ثبس ٞش دس وٝ ٔتفبٚت پبيٝ ُ  ًشيتك  اص پٟٙتب ٗ  تفبهت  ثتي

ٖ  ٚ دّٞيتضي  ٘بپتزيشي  تحشيته  صٔبٖ        ٘بپتزيشي  تحشيته  صٔتب

 .]18[ ٌشدد ئ ٔـخق اي ٌشٜ

 اػتتفبدٜ  16 ٚيشاػتت  SPSS اص ٞتب  دادٜ يآٔبس آ٘بِيض جٟت

 ٚ ٔٗ ٚيتٙتي   Unpaired t-testثب ٌشٜٚ دٚ ثيٗ مبيؼٝٔ .ذيٌشد

 اػتتب٘ذاسد  خٌبي  ±ٔيبٍ٘يٗ كٛست ثٝ ٘تبي  تٕبْ. ٌشديذ ْا٘جب

ٖ  ثٝ p<05/0 ٚ اػت ؿذٜ دادٜ ٘ـبٖ ٘ظتش   دس داس ٔعٙتي  عٙتٛا

 يٞتب  تتلؼٕت  ٟتتجت  ذٜتؿت  بدٜتاػتفت  افتضاس  ٘شْ. ؿذ ٌشفتٝ

  .اػت ٜثٛد Graph pad prism 5  بسيتآٔ

 يافته ها

           ٔـتتتشن ٔجتتشاي ثؼتتتٗ تٛػتتي ،ػتتيشٚص ٔتتذَ ايجتتبد

                دس ٞفتتتٝ 6 ٔتتذت ثتتٝ وجتتذ دس كتتفشا تجٕتتع ٚ كتتفشاٚي

ٚ  كحشايي ٔٛؽ ٝ  دس ايجبد ٌشديتذ   تغييتشات  ٞتب  ؾيآصٔتب  وّيت

       س٘تتً تغييتتش ٚ ٞپبتٛػتتّٛالس ٔجتتبسي ثبفتتت دس طيتتهپتتبتِٛٛ

ٖ  ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٝ  ٘ظتش  دس ػتيشٚص  ايجتبد  ؿتبخق  عٙتٛا  .ؿتذ  ٌشفتت

ػتيشٚتيه   يٞب ٔٛؽ دس QT ،QTC  ٚQRSبي تتتشٞتپبسأت

٘ؼجت ثٝ ٌشٜٚ وٙتشَ افضايؾ ٔعٙي داسي داؿتٝ اػتت )جتذَٚ   

1). 

 تحميتتك دس ػتتيشٚتيه وبسديٛٔيٛپتتبتي تظتتبٞشات اص يىتتي

      دس تغييتتش عتتذْ كتتٛست ثتتٝ ثٌٙتتي -دّٞيتتضي ٌتتشٜ دس حبهتتش

ؿتىُ  )ٜ اػتت  ثتٛد  ػيشٚتيه ٔذَ دس يثٌٙ يىبٚسيس ٔٙحٙي

 ؿتتشايي دس ػتتيشٚص اثتتشات ،2ٚ ؿتتىُ  2 جتتذَٚ ٌٔتتبثك .(1

             ؿتتتذٖ آٞؼتتتتٝ دٞٙتتتذٜ ٘ـتتتبٖ دّٞيتتتضي فيجشيالػتتتيٖٛ

ٌتشٜٚ   ػتيشٚتيه ثتب   يٞب ٔٛؽ دس  ECGپبسأتشٞبي ي ؼٝئمب -7 جدول
 وٙتشَ

 ها گروه

 شاخص
 سيروز كنترل

HR 239.9±10.5 251.6±7.06 

QT 0.06±0.004 0.09±0.003* 

QTC 0.12±0.006 0.18±0.007* 

QRS 0.02±0.0003 0.3±0.0001* 

 ي فبكّٝ:  QT،: تعذاد هشثب٘بت لّجي دس دليمٝ P≤.HR 05/0داسي  : ٔعٙي*
ا٘مجتبم   ي دٚسٜدٚ  ي فبكّٝ: T، QRRٚ پبيبٖ ٔٛو   QRSٔيبٖ ؿشٚ  ٔٛو

ثتٝ   ٞتب  دادٜ ،Sتب ا٘تٟبي ٔٛو  Q: فبكّٝ ثيٗ ؿشٚ  ٔٛو  QRS،ثٌٙي ٔتٛاِي
 .ا٘ذ ؿذٜثيبٖ  Mean ± SEكٛست 

 

 

 ثجت دٚ ٗيث ي فبكّٝ: A1A2. ؿٛد ئثبالي تحشيىي ديذٜ  يٞب ػشعتافضايؾ ٞذايت دس  ي ٌشٜ اي ٘بؿي اص پشٚتىُ هشثب٘بت ٔٙفشد.ٚسىبيس ئٙحٙ اثشات ػيشٚص ثش -7 شكل
 (.3)جذَٚ  ٖ دس تحشيىبت ػشيع ؿذٜ اػتداس آ ػيشٚص ػجت ًٛال٘ي ؿذٖ ٞذايت ٚ افضايؾ ٔعٙي ثٌٙي(. تيٞذا صٔبٖ): A2V2، )يىبٚسيس صٔبٖ( ضيدّٞ اص ئتٛاِ
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ٗ  هتشثب٘بت  تتتت شعتػ داس غيشٔعٙتي  ٖ  دس( R-R) ٞتب  ثٌت  صٔتب

 (.2ؿىُ  ٚ 2 جذَٚ) ثبؿذ ئ دّٞيضي فيجشيالػيٖٛ

جٟت ٔـخق ؿذٖ اثشات ػتيشٚص ثتش ٔٙحٙتي ٞتذايت اص     

٘تتتتتبِيض غيتتتتتش خٌتتتتتي تتتتتتٛا٘ي ٘ضِٚتتتتتي اص آٔتتتتتذَ 

21exp(.022/(فشٔتتَٛ AAYPlateaueVA  ٜاػتتتفبد

  ٝ كتٛست   ؿذ ٚ ٔمبديش ثبثت أتذاد ٔٙحٙي ثب ٔحٛس عٕتٛدي ثت

٘تتبي    (،3)جذَٚ  اػتخشاو ؿذ. y0  τ, ٚplateauهشايت ثبثت

 تيٞتذا ٘ـبٖ داد وٝ دس حوٛس ػيشٚص افتضايؾ ٔعٙتي داسي دس   

ٗثٌٙي ٚ  -دّٞيضي ٌشٜ اِىتشٚفيضيِٛٛطيهخٛاف  ثش ػيشٚص اثشات -8 جدول  دّٞيضي فيجشيالػيٖٛ ًَٛ دس ٞب ٌث

RR 

(ms) 

CB 

(ms) 

Max RR 

(ms) 

VERP 

(ms) 

VFRP 

(ms) 

 

 كنترل 97.8±5.5 77.1±0.9 308.1±21.6 414.9±34.2 142.8±7.5

 زسيرو 93.4±2.8 75±2.4 404.4±43 485.3±53.8 150.7±8.5

max R-R :٘ٞب ثٌٗفبكّٝ دٚ ثجت ٔتٛاِي اص  ٗيتش يًٛال،  R-R Mean ٞب ثٌٗ: ٔيبٍ٘يٗ فبكّٝ دٚ ثجت ٔتٛاِي اص، (CB=Concealed Beats  تعذاد حتزف :) ثٌٙتي 
 : صٔبٖ تحشيه ٘بپزيشي عّٕىشدي ثٌٙيFRP، ثٌٙي: صٔبٖ تحشيه ٘بپزيشي ٔٛثش AF ،VERPيتٕي آدس صٔبٖ  )ثالن(

 

 ب٘يٝ. دسث ٔيّي 400سيتٕي دس فبكّٝ دس آ ٞب ثٌٗ هشثب٘بت ػشعت ؿبخق عٙٛاٖ ثٝدس ًي فيجشيالػيٖٛ دّٞيضي  ٞب ثٌٗ ٔتٛاِي ثجت دٚ فبكّٝٚلٛ   دسكذ ٔمبيؼٝ -8 شكل
ٗ تعذاد هشثب٘بت  ٗ دٚ ثجت ٔتٛاِي اص  ٞب ثٌٗيه ٕ٘ٛ٘ٝ اص ٔٙحٙي ٔيبٍ٘ي ٝ ثي ٖ دّٞيضي فيجشيالػ يٞب پشٚتىُ( دس ًَٛ اجشاي ٞب ثٌٗ)حذالُ فبكّ  RRفبكّٝ ٔيبٍ٘يٗ  افضايؾيٛ

 .ؿٛد ئػيشٚص دس ؿىُ ديذٜ  شيتحت تأثتعذاد هشثب٘بت پٟٙبٖ  وبٞؾثيبٍ٘ش 
 

 ي ػبِٓ ٚ ػيشٚتيهٞب ٔٛؽي ٔختّف تبويىبسدي ثٌٙي )خؼتٍي( دس حيٗ پشٚتىُ خؼتٍي دس ٞب ػشعتٔمبيؼٝ تغييشات ديٙبٔيه دس  -9جدول 

ms 
control Slow CL(ms) Rapid CL(ms) 

cirrhosis sham cirrhosis sham cirrhosis sham 

Y0 177±8.4* 128±7.2* 88.34±7.2* 109.6±7.7 121.6±9.5 121.9±7.9 

plateau 58.47±4.2 53.17±1.1 50.3±4.8 44.49±0.9 51.44±5.5 52.28±2.3 

τ(1/Slop) 463±9.5* 58.31±8.5 138±9.9* 115.2±13.0 97.36±12.4* 84±9.2 

RD(Y0-Plateau) 118.5* 75.43 38* 65.1 70.1 69.6 

p<0.05*  .ٓدس ٔمبيؼٝ ثب ؿY0: .حذاوثش ٞذايت ثٌٙي دس آسيتٕي τ (1/Slop):  ثيبٍ٘ش ػشعت ثبثت افضايؾ ٞتذايت دس اثتش تغييتش ػتشعت.     3ٚ  1عىغ ؿيت ٔٙحٙي ٚ 

Plateau : ُ ٔٙحٙتتتي تتتته تتتٛا٘ي ٘ضِٚتتتي ٚ فشٔتتتَٛ   ثتتتب اػتتتفبدٜ اص  ٞتتب  دادٜسيتٕتتي. تجضيتتتٝ ٚ تحّيتتتُ  دٚسٜ آ َ: ًتتتCLٛ ي.تٕتتتيآس دس يثٌٙتت  تيٞتتتذا حتتذال
)/21exp(.022 AAYPlateaueVA  ُٔحبػجٝ ٌشديذ. 3ٚ  1ٔشثٛى ثٝ ؿىRD=Rate-dependency  ػشعت ثٝ خق ٚاثؼتٍيؿب 
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ايٗ دس حتبِي اػتت    ؿٛد ئ( ايجبد y0دس ػشعت ثبال ) اي ٌشٜ

 تعذادىبٚسي ثب تسي ىُتٚتدس پش وٝ ؿيت ٔٙحٙي ثٝ عّت ػيشٚص

ٕٞچٙيٗ  (.3)جذَٚ  بثذي ئافضايؾ  تحشيىبت ٔٙفشد ٚ ٔحذٚد

سيتٕتتي آپتبييٗ   يٞتب  ػتتشعتدس  دس حوتٛس ػتيشٚص ٔخلٛكتبً   

          A   

   
          B 

         
وٝ  دٞذ ئي دس حبِت وٙتشَ. ٔمبيؼٝ ٘ـبٖ ثٌٙ تيٞذا ثٝ ٘ؼجت سيتٕي دس ػيشٚصآ ٔختّف يٞب ػشعت دس يثٌٙ يتٕيآس يتبو ٍٞٙبْ دس يثٌٙ تيٞذا ػشعت ٔمبيؼٝ -9ل شك

 شٚصيػ: B : وٙتشAَ .ؿٛد ئكبف  وبٔالًثيٗ سفتٝ ٚ ؿيت ٔٙحٙي  اص وبٔالًٞؼتٝ دس ػٕت چپ ٔٙحٙي تٓ آسيتٕي ٞبي ثب سياثٌٝ ٚاثؼتٝ ثٝ ػشعت ٔخلٛكبً دس آدس ػيشٚص س



  سي ٚ ٕٞىبساٖخٛ .لّجي ..اِىتشٚفيضيِٛٛطيه اص سيٕذِيًٙ جذيذ تظبٞشات 

67 67 

 

( ٔٙحٙي ٞذايت ثٌٙي ثتٝ ػتٕت پتبييٗ ٔٙتمتُ     AF) دّٞيضي

پتبييٗ   يٞب ػشعتدس  ٔخلٛكبًؿذٜ ٚ ساثٌٝ ٚاثؼتٝ ثٝ ػشعت 

ٛست ٔعٙتي داسي وتبٞؾ   ٚ ؿيت ٔٙحٙي ثٝ ك بثذي ئوبٞؾ 

   ٞتذايت  پشاوٙتذٌي  تٛصيتع  (.3)جتذَٚ   ؿٛد ئيبفتٝ ٚ ٔؼٌح 

 ،ػتيشٚتيه  ٌتشٜٚ  دس دّٞيتضي  يٖٛػت فيجشيال صٔبٖ دس اي ٌشٜ

 ٔعٙتي  غيتش  افتضايؾ  ٛا٘ؼتت ػيشٚص وٝ اػت ٌّٔت ايٗ ثيبٍ٘ش

ٗ  هتشثب٘بت  ػشعت ٔيبٍ٘يٗ دس داسي  تٛصيتع  اٍِتٛي  ٚ ٞتب  ثٌت

 غيشٔعٙي افضايؾ .(2ؿىُ ) وٙذ ايجبدٞذايتي ثٌٙي  پشاوٙذٌي

 دٚسٜ ًتتَٛ دس ٞتتب ثٌتتٗ هتتشثب٘بت فبكتتّٝ ٔيتتبٍ٘يٗ دس داس

         ثيتتبٍ٘ش احتٕتتبالً ػتتيشٚص ٌتتشٜٚ دس دّٞيتتضي فيجشيالػتتيٖٛ

 ثٌٙتتي دّٞيتتضي ٌتتشٜ دس ػتتيشٚص يتتٛ٘ي سيٕتتذِيًٙ اثتتشات

ٗ  هشثب٘بت ٔيبٍ٘يٕٗٞچٙيٗ  (.2 ؿىُ) ذتتبؿتث ئ  دس ٞتب  ثٌت

ٝ  ػتيشٚص  ٌتشٜٚ   تتساػت  تتػٕت  ٝتثت  سدا غيشٔعٙتي  كتٛست  ثت

 يٞتب  ػشعت دس پٟٙبٖ ٘بحيٝ(. 3ؿىُ اػت ) وشدٜ پيذا بَتتا٘تم

        دس ثٌٙتتي ٚ دّٞيتتضي ٘بپتتزيشي تحشيتته تفبهتتُ) ٔختّتتف

 (.4 )ؿىُ اػت ٘ذاؿتٝ چٙذا٘ي ( تغييشػيشٚص ٚ وٙتشَ ٞبي ٌشٜٚ

 بحث

٘ـبٖ داد وٝ ٞٓ صٔبٖ ثب ًٛال٘ي ؿذٖ  ٌٔبِعٝ حبهشي  ب٘ت

ثيبٍ٘ش ايجبد وبسديٛٔيٛپبتي  ،ػيشٚتيه يٞب ٔٛؽدس  QTلٌعٝ 

ثٌٙي ػيشٚتيه، دس صٔبٖ فيجشيالػتيٖٛ دّٞيتضي تغييشاتتي دس    

ثٌٙتي ثتٝ كتٛست وتبٞؾ      -دفبعي ٌشٜ دّٞيضٜ يٞب ؼٓئىب٘

ػشعت هشثب٘بت ثٌٙي ٚ تغييش اٍِٛي ٞتذايت ثٌٙتي ٘بؿتي اص    

. ٘تتبي  ثيتبٍ٘ش   ٜ اػتاي ٔـبٞذٜ ؿذ افضايؾ صٔبٖ ٞذايت ٌشٜ

ػتيشٚص دس ٔؼتتيشٞبي ٞتذايتي ثٌٙتتي ٚ ٌتتشٜ   اثتشات ٔتٙتتبلن  

 .ثبؿذ ئثٌٙي  -يضيدّٞ

دس ٌٔبِعٝ حبهش خٛاف اِىتشٚفيضيِٛٛطيه دّٞيضٞب ٚ ٌتشٜ  

 ٜ،ثبثت ثتٛد  شيجبًپبيٝ تحشيىي تم يٞب ػشعتثٌٙي دس  -دّٞيضي

ُ دس كٛستيىٝ دس  ٚاثؼتتٝ ثتٝ ػتشعت تظتبٞشات      يٞتب  پشٚتىت

عت دس ٚاثؼتتٝ ثتٝ ػتش    اختلبكي ٔؼتميٓ ػيشٚص ثلٛست ٟٔبس

ثبالي تحشيىي دس لؼٕت  يٞب ػشعتاي دس  صٔبٖ ٞذايت ٌشٜ

ٌٔبِعبت ٔختّف  .ٜ اػتثب ؿيت تٙذ ٔٙحٙي سيىبٚسي ديذٜ ؿذ

اي سا ٔؼئَٛ تـتىيُ ؿتيت    آٞؼتٝ ٌشٜ شيدس ٔؼٞذايت أٛاو 

ٕٞچٙتيٗ ٘متؾ    ]12 ،8[ ثيتبٖ وشد٘تذ  تٙذ ٔٙحٙتي سيىتبٚسي   

ي داختتُ ػتتِّٛ يٞتتب استجتتبىپتبػتتيٓ ٚ  ،وّؼتتيٓ يٞتتب وب٘تتبَ

( سا دس ؿىُ ٌيشي خٛاف ٔٙحلش ثٝ فتشد ٔؼتيش   ٞب )وب٘ىؼيٗ

وبٞؾ ػشعت ٞذايت دس لؼتٕت ثتب    ]8[ دا٘ٙذ ئآٞؼتٝ ٔثثش 

ثيتبٍ٘ش   تٛا٘تذ  ئت  سيىبٚسي دس ٌٔبِعٝ حبهتش  ؿيت تٙذ ٔٙحٙي

ي ٚ ثٌٙ -اثشات ػيشٚص دس آٞؼتٝ وشدٖ ٞذايت دس ٌشٜ دّٞيضي

 
٘بحيٝ پٟٙبٖ اص ًشيك تفبهُ ثتيٗ تحشيته ٘بپتزيشي ٔتٛثش ٚ وتبسوشدي دس       ي.ىيتحش ٔختّف يٞب ػشعت دس ػيشٚتيه يٞب ٔٛؽ دس پٟٙبٖ يٝ ي٘بح تغييش ؼٝئمب -:شكل 
ٝ  تحشيته  :LBCL، دّٞيتضي  ٔتٛثش  ٘بپتزيشي  تحشيته : AERPي، ثٌٙت  ٔتٛثش  ٘بپتزيشي  تحشيته : VERP ٔختّف ٔحبػتجٝ ؿتذٜ اػتت.    يٞب ػشعت       وتٓ،  ػتشعت  ثتب  پبيت

MBCL1,2 ;1,2 ٔتٛػي پبيٝ تحشيه ،SBCL ;بديص ػشعت ثب پبيٝ تحشيه. 
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ٗ ذايتي ٞت  يب وبٞؾ ػشعت ٞذايت دس ثبفتت  . اص ثبؿتذ  ٞتب  ثٌت

تحميك حبهش ثب ٚجٛد آٞؼتٝ ؿذٖ ػشعت هتشثب٘بت   ًشفي دس

ٗ دس صٔبٖ فيجشيالػيٖٛ دّٞيضي اٍِٛي ٞذايتي  ٞب ثٌٗ  ٞتب  ثٌت

يًٙ ِسيٕتتذ تٛا٘تتذ ئتت وتتشد وتتٝتغييتتش  ٘يتتض دس صٔتتبٖ آسيتٕتتي

ػيشٚص ثبؿذ. ثب تٛجٝ ثٝ ًٛال٘ي ؿتذٖ   شيتحت تأثثيٛاِىتشيىي 

دس پشٚتىتُ  ثبالي تحشيىي  يٞب ػشعتصٔبٖ ٞذايت ثٌٙي دس 

ٔختّتف ثتب    يٞتب  ػشعتسيىبٚسي، تبويىبسدي ثٌٙي ٔٙظٓ دس 

يي ثٕجتبساٖ ثتبفتي   ٞذف تعييٗ دٚثبسٜ اٍِٛػبصي ثٌٙي دس ؿتشا 

صٔتبيؾ  آ ٞبي ثٌٙي ثعذ اص ايؼتىٕي دس  سيتٕيآؿجيٝ پبتِٛٛطي 

ُ  دٚ دس ؿتذٜ  ذٜيت د تٙتبلن  حبهش ا٘جبْ ؿذ. ٝ  3 ٚ 1 ؿتى  وت

ُ ) يثٌٙ تيٞذا ػشعت وبٞؾ بٍ٘شيث     دس ٖآ ؾيضاافت  ٚ (1ؿتى

 شيت دسٌاي  ٔؼيشٞبي ٌشٜ ٘ٛ  ثٝ تٛاٖ ئ سا،( A3 ؿىُ) شٚصيػ

ُ  دس وٝ كٛست ٗيثذ :دا٘ؼت ٔشتجي بت ٔختّفىيتحش دس  ؿتى

ٝ  تته ) ٔٙفتشد  هيت تحش حوتٛس  دس يثٌٙت  تيٞذا 1 ( يا هتشث

 عيػتش  ٚ ٞؼتٝآ شئؼ هيِٛٛطيضياِىتشٚف خٛاف وٙٙذٜ ٔٙعىغ

ي  اص ًشيتك  ايتٗ ٘تتب   ]13، 9[ ثبؿتذ  ئت  يثٌٙت  يضيت دّٞ ٌشٜ

ؿتتيت ٔٙحٙتتي افتتضايؾ داس ػتتشعت ٞتتذايت ٚ  افتضايؾ ٔعٙتتي 

 ػيشٚتيه ٘ؼتجت ثتٝ ٌتشٜٚ وٙتتشَ دس     يٞب ٔٛؽسيىبٚسي دس 

      ٌٔبِعتتٝ حبهتتش ثبثتتت  پشٚتىتتُ تحشيىتتي تتته هتتشثٝ اي دس

ُ  دس ىٝيكتٛست  دس .ؿتٛد  ئ        يثٌٙت  تيٞتذا  ئٙحٙت  A3 ؿتى

            تيخبكتتت اؿتتتجب  بٍ٘شيتتتث يضيتتتدّٞ ثٕجتتتبساٖ حبِتتتت دس

ؿتتىبس ؿتتذٖ آ ٚ ػتتشيع ٚ ٞؼتتتٝآ شئؼتت يشي٘بپتتز هيتتتحش

 يٞتب  شئؼت  دس ٞتب  ٍٙبَيػ تيٞذا ٞؼتٝ ثيٙبثيٙي ٚآٔؼيشٞبي 

 سفتتتتتبس شييتتتتتغ بٍ٘شيتتتتث احتٕتتتتبالً تيتتتتٟ٘ب دس ٚ يثٌٙتتتت

 شٚصيػ دس يا ٌشٜي فشعي تيٞذا يشٞبئؼ هتيِٛٛطتيضياِىتشٚف

ٖ  يلجّ ٌٔبِعبت. اػت ٝ  ا٘تذ  دادٜ ٘ـتب  يضيت دّٞ ٌتشٜ  جتٛاة  وت

ٝ  يثٌٙ ٖ  دس ٔخلٛكتبً  وّٕتپىغ  ٚ ٔٙفتشد  ىتبت يتحش ثت  صٔتب

 ٞتب  ثٌٗ ثبِيٙي جٛاة. ]17[ اػت ٔتفبٚت يضيدّٞ ٖٛيالػيجشيف

          فٛاكتتُ كتتٛست ثتتٝ ٔـخلتتبً دّٞيتتضي فيجشيالػتتيٖٛ دس

          ايتتٗ اكتتّي دِيتتُ چتتٝ اٌتتش ؿتتٛد ئتت ظتتبٞش يثٌٙتت ٘تتبٔٙظٓ

ٓ  دٚ ِٚتي  ٘يؼتت  ٔـخق آؿٛة  ٔتٛثش  آٖ ايجتبد  دس ٔىب٘يؼت

-يضيت دّٞ ٌشٜ دس پٟٙبٖ ٝي٘بح ٚ پٟٙبٖ ٞذايت پذيذٜ -1 :اػت

ٌٔبِعبت لجّتي   .]37[ اي ٌشٜ ٘بپزيشي تحشيه صٔبٖ -2 يثٌٙ

وتٝ تغييتش اٍِتٛي اِىتشٚفيضيِٛٛطيته دس صٔتبٖ       ا٘تذ  دادٜ٘ـبٖ 

آؿىبس ؿذٖ ٔؼيشٞبي پٟٙتبٖ   ٔٙجش ثٝآسيتٕي ٞبي فٛق ثٌٙي 

 وتٝ ايتٗ خلٛكتيبت    ؿتٛ٘ذ  ئدس ٌشٜ ثب خلٛكيبت ٔتفبٚت 

 ذييتب دس ٗيٙبثشا. ث]15[ ثيبٍ٘ش ٔؼيش آٞؼتٝ پٟٙبٖ ثبؿذ تٛا٘ذ ئ

           سفتتتبس تفتتبٚت تٛا٘ؼتتت شٚصيػتت حبهتتش كيتتتحم يٞتتب بفتتتٝي

ُ  دس يثٌٙت  يضيدّٞ ٌشٜ  دس سا يىت يتحش ٔختّتف  يٞتب  پشٚتىت

 ]17، 13[ دٞتتذ ٘ـتتبٖ وٕتتپّىغ ٚ ٔٙفتتشد ىتتبتيتحش صٔتتبٖ

ٌٔتش  وتشد وتٝ     احتٕبَ ايٗ يبفتتٝ سا  تٛاٖ ئثٙبثشايٗ حذالُ 

 شاتيتتأث اص ًشيك ايجتبد سيٕتذِيًٙ اِىتشيىتي     تٛا٘ذ ئػيشٚص 

داؿتتٝ ٚ ؿتذت ايتٗ     يٌتشٜ ا ٔتفبٚتي ثش ٔؼتيشٞبي ٔختّتف   

ثؼتٍي ثٝ ثيبٖ عّٕىشدي ٞش ٔؼتيش دس صٔتبٖ آسيتٕتي     شاتيتأث

 داسد.

 يٞتب  ػتشعت عذْ تغييش دس ٘بحيتٝ پٟٙتبٖ دس    اص ًشف ديٍش

ش اٍِتتتٛي ٔختّتتتف تحشيىتتتي ٘ـتتتبٖ دٞٙتتتذٜ عتتتذْ تغييتتت

 يشي٘بپتز اِىتشٚفيضيِٛٛطيه ٌشٜ دس افتضايؾ ختٛاف تحشيته    

ٌشٜ اي ٚ ٘مؾ غبِت تغييتشات اِىتشٚفيضيِٛٛطيته دس افتضايؾ    

ٖ  ئثٙبثشايٗ  .ثبؿذ ئثٌٙي  -ٞذايت ٌشٜ دّٞيضي ٘تيجتٝ   تتٛا

 -ٌيشي وشد وٝ تغييش اٍِٛي اِىتشٚفيضيِٛٛطيه ٞذايت ٌتشٜ اي 

ايت ٌشٜ اي ثٝ كتٛست  ثٌٙي ثعذ اص ػيشٚص ٘بؿي اص افضايؾ ٞذ

 يشي٘بپتز س تحشيته  ٕٞضٔبٖ ثب عذْ تغييش ٚ يب تغييشات جضئي د

 ٌٔتش  وتشد   اايٗ احتٕتبَ س  تٛاٖ ئ ٗيثٙبثشا .ثبؿذ ئٌشٜ اي 

            بِتتحتت دس يا ٌتتشٜ ٞتتذايت افتتضايؾ ثتتٝ تٛجتتٝ ثتتب وتتٝ

          ٔؼتتتئَٛ ثٌٙتتتي ٞتتتذايت ػتتتشعت دس ؾتوبٞتتت شٚص،تػيتتت

         .ثبؿتتذ ئتت ػتتيشٚص ٔتتذَ دس ؿتتذٜ ديتتذٜ ٞتتذايت وتتبٞؾ

 يلّجت  هشثب٘بت ػشعت ؾيافضا وٝ ا٘ذ دادٜ ٘ـبٖ يلجّ بتٌبِعٔ

 اػتتشع  يٞتب  ٗيپتشٚتئ  ٚ صادآ ىبَيساد جبديا كيًش اص تٛا٘ذ ئ

َ  يػبص شفعبَيغ اص ئختّف دسجبت (HSP) ييٌشٔب  يٞتب  وب٘تب

ٖ  سا ٞتب  وب٘بَ شيػب ؿذٖ بٖيٕ٘ب ؾيافضا ٚ يٛ٘ي ، 8[ دٞتذ  ٘ـتب

 اتلبالت دس ٛيذاتياوؼ يٞب اػتشع غبِت اثشات ثٝ تٛجٝ ثب ]32

ٝ  ٘ؼجت ]8[ ٞب ٗيوب٘ىؼ بي ٚ يػِّٛ ٗيث َ  ثت  يٛ٘يت  يٞتب  وب٘تب

 شيتتأث  كيت ًش اص شٚصيػ وٝ ٌشفت ٘ظش دس سا احتٕبَ ٗيا تٛاٖ ئ

           دس ؿتتذٜ ذٜيتتد ٔجتتذد يػتتبص اٍِتتٛ ٗ،يوب٘ىؼتت ثتتش غبِتتت

 شيثتذٖٚ تتأث  ثش ٞذايت  شيػجت تأثٚ  وٙذ ئ ايجبد سا فٛق ٔذَ

َ  ٞتش  دس .ؿٛد ئ ٔـخق دس تحشيه ٘بپزيشي  ٌٔبِعتبت  حتب

 يٛپتتبتيٛٔيوبسد دس شٚصيػتت ؼتتٓئىب٘ ثتتب استجتتبى دس يـتتتشيث

 شاتيتتأث تٛجيتٝ ٔىب٘يؼتٓ    دس .ثبؿتذ  ئت  بصي٘ يثٌٙ يٞب ػَّٛ

ثتتٝ ٘متتؾ اػتتيذٞبي كتتفشاٚي   تتتٛاٖ ئتت دس لّتتت ػتتيشٚص

    ٖ  ،ٞيذسٚفٛثيه ثٝ عٙٛاٖ عٛأتُ آصاد وٙٙتذٜ ساديىتبَ اوؼتيظ

ثبص وشدٖ ٔٙبفز غـبيي افضايٙتذٜ   ،اوؼيذاتيٛ ٔيتٛوٙذسي تخشيت
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٘فٛرپزيشي ٚ ؿشٚ  ٔشي ثش٘بٔٝ سيضي ؿذٜ ػتِّٛي ٚ ٔتعبلتت   

ايجتبد فيجتشٚص ٚ     ،آٖ تغييشات دس ثيبٖ سػپتٛسٞب، تخشيت غـتب 

 ،25[ ٘ىشٚص دس وجذ ٚ دس ٟ٘بيت ايجبد وبسديٛٔيٛپبتي اؿبسٜ وتشد 

31[
ًشيتك وتبٞؾ    اص تٛا٘تذ  ئت  ٘بِٛي اػتيذٞبي كتفشاٚي  آ 

ثعتتذ اص   يٞتتبُ يپتب٘ؼتتػتتشعت ٞتتذايت ثٌٙتتي ٚ ايجتتبد    

سيتٕتي  آ ]26 ،5[ ٙذٙسيتٕي ٞبي ثٌٙي ايجبد وآ دپٛالسيضاػيٖٛ

ٚ ٞبيپٛوؼي جٙيٙي ٚ ٔشي جٙيٗ ثٝ عّت وّؼتبص داخُ وجتذي  

سيتٕتي صايتي اػتيذٞبي    آثتبسداسي سا ٘بؿتي اص اثتشات     ٗيدس ح

  ٗ ]26[ ٘تذ دا ئت  كفشاٚي دس وبسديٛٔيٛػيت ٞبي ثٌٙتي جٙتي
 

 ٘تبي  تحميك حبهش ثتشخالف ٘تتبي  روتش ؿتذٜ ثيتبٍ٘ش ايجتبد      

ػتيشٚص جٟتت جّتٌٛيشي اص     اٍِٛي اِىتشٚفيضيِٛٛطيه جذيذ دس

ػتشعت ٞتذايت ثٌٙتي     وتبٞؾ ؿشٚ  فيجشيالػيٖٛ ثٌٙي ثتب  

ثٝ ٘تٛ  ٔتذَ ثتٝ     تٛاٖ ئدس تٛجيٝ عّت ايٗ اختالف  .ثبؿذ ئ

ٚ يتب افتضايؾ    ]7[ صٔبيؾ حبهش ثب ٌٔبِعبت لجّتي آوبس سفتٝ دس 

غّظتتت ػتتبيش تشويجتتبت ا٘تتذٚطٖ دس صٔتتبٖ ٌؼتتتشؽ ػتتيشٚص   

٘ٛػتب٘بت ػيؼتتٓ    وبسديٛتٛوؼتيٗ،  ، ا٘تذٚتّيٗ، NO )ا٘ذٚسفيٗ،

ٌٔبِعبت ثعتذي   ]2[ ٘ؼجت ثٝ ٌٔبِعبت لجّي اؿبسٜ وشد اتْٛ٘ٛ(

جٟت ٔـخق ؿذٖ ٘مؾ ػيشٚص دس ٘بپبيتذاسي سپالسيضاػتيٖٛ   

٘متؾ ٔتضٔٗ   ثٌٙي ٚ پذيذٜ آِتتشٖ ٚ ٕٞچٙتيٗ تعيتيٗ استجتبى     

اػيذٞبي كفشاٚي دس تغييشات اٍِتٛي اِىتشٚفيضيِٛٛطيته ٌتشٜ    

 ثٌٙي الصْ اػت. -دّٞيضي

ٌٔبِعتبت لجّتتي تِٛيتذ ساديىتتبَ آصاد دس ٔيتٛوٙتتذسي سا دس    

ايجبد تغييشات اِىتشٚفيضيِٛٛطيه دس دّٞيضٞتب ثلتٛست وتبٞؾ    

صٔبٖ تحشيه ٘بپزيشي دّٞيضي ٚ اختالَ دس تعتبدَ وّؼتيٓ دس   

جىٝ ستيىِْٛٛ ا٘ذٚپالػتٕي ثتٝ عّتت افتضايؾ     ٔيتٛوٙذسي ٚ ؿ

]24 ،3[ ا٘ذ دادٜتشويجبت دسٚ٘ضا ٔب٘ٙذ پپتيذٞبي ا٘ذٚسفيٗ ٘ـبٖ 
 

ثب تٛجٝ ثٝ آ٘ىٝ دس ػيشٚص غّظتت پپتيتذٞبي ا٘تذٚطٖ افتضايؾ     

تغييتشات اِىتشٚفيضيِٛٛطيته سا دس ٌٔبِعتٝ     تٛاٖ ئ ]2[ بثذي ئ

ػتيشٚص  حبهش ثذِيُ افضايؾ غّظت ايٗ تشويجبت وتٝ دس صٔتبٖ   

ثعالٜٚ تغييتش غّظتت ٘يتشيته اوؼتبيذ      .دا٘ؼت بثذي ئافضايؾ 

 ،10[ ؿتٛد  ئدسٚ٘ضا ػجت تغييش خٛاف اِىتشٚفيضيِٛٛطيه ٌشٜ 

15[
وتٝ تغييتش دس ثيتبٖ     ا٘تذ  دادٜٕٞچٙيٗ ٌٔبِعبت لجّي ٘ـبٖ  

ٚ  ]15 ،10[ تِٛيذ وٙٙذٜ آ٘ضيٓ ػبص٘ذٜ ٘يتشيه اوؼتبيذ  يٞب طٖ

ًشفي اختالَ دس تِٛيتذ ٘يتشيته    ٔتعبلت آٖ تغييش دس تِٛيذ ٚ اص

تٛجيٝ وٙٙذٜ دٚثبسٜ اٍِٛػبصي ديذٜ ؿذٜ دس  تٛا٘ذ ئاوؼبيذ وٝ 

ٝ  ا٘تذ  دادٜ ٘ـبٖ لجّي ٌٔبِعبتٕٞچٙيٗ  ٌٔبِعٝ حبهش ثبؿذ.  وت

    ايجتتبد ًشيتتك اص تٛا٘تتذ ئتت لّجتتي هتتشثب٘بت ػتتشعت افتتضايؾ

 ٔختّفتي  دسجتبت  ،ٌشٔبيي اػتشع يٞبٗ يپشٚتئ ٚ صادآ ساديىبَ

]32[ دٞذ ٘ـبٖ سا يٛ٘ي يٞب وب٘بَ ػبصي بَغيشفع اص
ٝ  ثتب    تٛجت

 ػتِّٛي  ثيٗ اتلبالت دس اوؼيذاتيٛ يٞب اػتشع غبِت اثشات ثٝ

ٖ  ئت  يٛ٘ي يٞب وب٘بَ ثٝ ٘ؼجت ]4[ ٞب وب٘ىؼيٗ يب ٚ ٗ  تتٛا  ايت

 ثتش  غبِتت  شيتتأث  كيت ًش اص ػتيشٚص  وٝ ٌشفت ٘ظش دس سا احتٕبَ

 ٌٔتش   سا فتٛق  ٔذَ دس ؿذٜ ديذٜ ٔجذد اٍِٛػبصي وب٘ىؼيٗ،

ٓ  ثتب  استجتبى  دس ثيـتتشي  ٌٔبِعبت حبَ ٞش دس وٙذ ئ  ٔىب٘يؼت

 .ثبؿذ ئ ٘يبص ثٌٙي يٞب ػَّٛ وبسديٛٔيٛپبتي دس ػيشٚص

                    حبهتتتش  تحميتتتك ثتتتبِيٙي إٞيتتتت  ثتتتب استجتتتبى دس

ثٌٙتي ٚ   ٞتذايت  پيؾ ثيٙتي وتشد وتٝ وتبٞؾ     چٙيٗ تٛاٖ ئ

 ثتب  ٛا٘تذ ت ئت  ،ٔختّتف  يٞتب  ػشعتاي دس  افضايؾ ٞذايت ٌشٜ

ٖ  دس ٞتب  ثٌٗتٙظيٓ ػشعت هشثب٘بت   فتٛق  ٞتبي  سيتٕتي آ صٔتب

 ٌؼتتشدٜ تتش   سا ػتشعت  تغييتشات  ثٝ ٞب ثٌٗ دأٙٝ جٛاة ثٌٙي

       فيجشيالػتتيٖٛ ايجتتبد احتٕتتبَ تٛا٘تتذ ئتت ٘تيجتتٝ دس ٚ ػتتبختٝ

ٕٞچٙتيٗ اص ثتيٗ    ٚ ٔشي ٘بٌٟب٘ي ثٌٙي سا وبٞؾ دٞتذ  ثٌٙي

س ػتيشٚص  سفتٗ خبكيت ٚاثؼتٝ ثتٝ ػتشعت ٞتذايت ٌتشٜ اي د    

اي دس صٔتبٖ آسيتٕتي ٚ وتبٞؾ     ٕٞضٔبٖ ثب وبٞؾ ٞذايت ٌشٜ

 ٞتب  ثٌٗجٛاة ثبِيٙي  تٛا٘ذ ئؿيت ٔٙحٙي ثٝ كٛست ٔعٙي داس 

ٞبي دّٞيضي دس ثيٕبساٖ ػيشٚصي پيچيذٜ تش  سا دس صٔبٖ آسيتٕي

ػبصد. ٌٔبِعبت ثعذي ثب اػتفبدٜ اص ٔذَ اِتشٖ ٚ ٔحبػجٝ ؿتيت  

تحت ي ثٌٙي طاِىتشٚفيضيِٛٛ اٍِٛي ثبسيبثي ثٌٙي الصْ اػت تب

اِىتشٚفيضيِٛٛطيته   سيٕذِيًٙ تغييشات ػيشٚص سا ٘ـبٖ داد. شيتأث

ٞذايت  اثشات ٔتغيش ثشثلٛست  لّتػيشٚص دس  شيتحت تأثٔضٔٗ 

دس  ثتش سٚي تحشيته ٘بپتزيشي    شيثتذٖٚ تتأث  ٚ  ثٌٙي اي ٚ ٌشٜ

ثتٝ   تٛا٘ذ ئثبالي تحشيىي ديذٜ ؿذ. ايٗ تغييشات  يٞب ػشعت

دس اِىتشٚفيضيِٛٛطيته  سيٕذِيًٙ اص تظبٞشات جذيذ يىي  عٙٛاٖ

ٚ ٘متؾ ػتيشٚص دس    ذػيشٚتيه ثتٝ حؼتبة آيت    يٞب ٔٛؽلّت 

 ٞبي ثٌٙي سا تفؼيش وٙذ. ايجبد آسيتٕي

 سپاسگساري

ٖ ٌّؼتتب مبت ٚ فٙبٚسي دا٘ـٍبٜ عّْٛ پضؿتىي  ياص ٔعبٚ٘ت ٔحتشْ تحم

ٗ اص ٙتي چجٟت تلٛيت ٚ دس اختيبس لشاس دادٖ اعتجبس جٟت ا٘جبْ ًش ، ٕٞ

جٟتت ا٘جتبْ آصٔبيـتبت     اختالالت ايؼىٕيهوبسؿٙبػبٖ ٔشوض تحميمبت 

 .ٌشدد ئتـىش ٚ لذسدا٘ي 
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