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 94ؽٟزیٛر  8دذیزػ:                                                                          94خزداد  25دریبفز: 
 

 چكیده
سٛععؼٝ   آسٔبیؾٍبٞیثطٙی ٔذَ ٞبی ٔخشّف  آریشٕیدارٚٞبی ضذوبرآیی ٚ ٔىب٘یغٓ اثز  ثزرعیٔزي ٘بٌٟب٘ی ٔی ثبؽذ. خٟز  دالیُفیجزیالعیٖٛ ثطٙی یىی اس مقدمه: 

ثطعٗ   ٞٛؽعٕٙذ ٚ  (ablation) ىیعٛسا٘ذٖ اِىشزیٚ ثزرعی وبرآیی  ٔٛػ فحزاییٔدشای لّت در ثطٙی  آریشٕی ٔذَچٙذ طزاحی ٚ راٜ ا٘ذاسی  سحمیك حبضز اس ٞذف یبفشٝ ا٘ذ.
 چخ خٟز وٙشزَ آریشٕی ثطٙی ٔی ثبؽذ.

سحعز سعبثیز افعشایؼ سعذریدی     ٔدشا لّت  اَٚ )ایدبد آریشٕی ثب خزیبٖ اِىشزیىی(، ٌزٜٚدر  ٔٛػ فحزایی اعشفبدٜ ؽذ. سبییدر سحمیك حبضز اس دٙح ٌزٜٚ دٙح  :ها روش

 100سعب   25)  یثطٙی سٛعط افشایؼ ٌبْ ثٝ ٌبْ فؾبر دبیبٖ دیبعشِٛ (، آریشٕیفیجزیالعیٖٛ ثطٙی وؾؾی) ٌْزٜٚ دٚدر  .دادٜ ؽذلزار  (ٔیّی آٔذز0-5 سحزیه اِىشزیىی )خزیبٖ
ٝ ٔیّی ثب٘ 25-125ثب٘یٝ در ٔحذٚدٜ سحزیىی  2فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ؽجیٝ عبسی ؽذٜ در طی  ثز٘بٔٝ(، فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ٘زْ افشاریْٛ )ٌزٜٚ عدر  ؽذ. ایدبد( ٔشز خیٜٛ ٔیّی  یع

-9/2دشبععیٓ  حعبٚی  ثب اعشفبدٜ اس ٔحَّٛ وزثظ ٞٙغّیز ٘بؽی اس ٞیذٛوبِٕی(، آریشٕی ثطٙی فیجزیالعیٖٛ ثطٙی رْ )ٌزٜٚ چٟبدر  ایدبد ؽذ.AV node pack  ثٛعیّٝ ٘زْ افشار
 .ٔغشمیٓ ا٘دبْ ؽذِٚز 110د ٘مزٜ ثب ِٚشبصثىبرثزدٖ اِىشزٚسٛعط  عٛسا٘ذٖ ٞٛؽٕٙذ ثطٗ چخٓ، ٕٞبٖ ٌزٜٚ عْٛ ثٛد٘ذ وٝ ٌزٜٚ دٙد ٔیىزٚ ٔٛالر اِمب ؽذ. 5/2

ٔیّعی   1/0 ± 07/0) 2حذالُ آعشب٘ٝ آریشٕعی در ٌعزٜٚ    .ؽذ ثب ٔٛفمیز ایدبد ٚ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی سبویىبردی ثطٙی ،اَٚ ضزثب٘بر ٘بثدبی ثطٙیٌزٜٚ  چٟبردر ها: یافته

ثب٘یعٝ( ٚ آریشٕعی    240 ± 45ٔیّی آٔذز( ٔؾبٞذٜ ؽذ. اس ٘ظز طَٛ ٔذر، آریشٕی ٘بؽعی اس ٞیذٛوعبِٕی طعٛال٘ی سعزیٗ )     2/1 ± 05/0) 3آٔذز( ٚ حذاوثز آعشب٘ٝ آریشٕی در ٌزٜٚ 
ٞزسعش( ٚ وٕشعزیٗ فزوعب٘ظ غبِعت      9/14 ± 2/1ثب٘یٝ(. ثیؾشزیٗ فزوب٘ظ غبِت ٔزثٛط ثٝ آریشٕعی وؾؾعی )   10 ± 4) ٘بؽی اس خزیبٖ اِىشزیىی وٛسبٜ سزیٗ ٔذر را دارا ثٛد٘ذ

ٝ    20 ± 3 ٞٛؽٕٙذ ثطٗ چخ ٔیبٍ٘یٗ سؼذاد عٛسا٘ذٖٞزسش( ثٛد.  1/7 ± 6/0ثٛط ثٝ آریشٕی ٘بؽی اس سحزیه اِىشزیىی )ٔز دادٖ ثعٝ فیجزیالععیٖٛ    ٚ درفعذ ٔٛفمیعز در خبسٕع
 ثٛد.% 10، ثطٙی

ثٟشعز اس   ٚ ٞبیذٛوعبِٕی  ٔىعب٘یىی رٚػ وعبرآیی  . ٕ٘ٛد ایدبدثطٙی در لّت خذاؽذٜ ٔٛػ فحزایی اس ٘ٛع فیجزیالعیٖٛ  رٚػ ٔی سٛاٖ آریشٕی چٟبرثب ٞز گیری: نتیجه

 ٞبی ثطٙی ٔی ثبؽذ. آریشٕیٔذَ ٔٙبعجی خٟز وٙشزَ ٚ درٔبٖ  AV node packٚ ٘زْ افشار  ثب ِٚشبص ٔغشمیٓعٛسا٘ذٖ ثطٗ چخ رٚػ  .اعزخزیبٖ اِىشزیىی 
 

  فیجزیالعیٖٛ ثطٙیٞبی آسٔبیؾٍبٞی ٔذَ، لّت خذاؽذٜ ٔٛػ فحزایی عٛسا٘ذٖ رایب٘ٝ ای ٞٛؽٕٙذ، کلیدی : های واشه     
 

 *مقدمه
فیجزیالعیٖٛ ثطٙی خشء ٟٕٔشزیٗ سبویىبردی ثطٙی ٚ 

 115ثب ٚخٛد  ،ثب ایٗ حبَ .ذؽٙػٛأُ ٔزي ٘بٌٟب٘ی لّجی ٔی ثب
فیجزیالعیٖٛ  ٞٙٛس درٔبٟ٘بی ایذٜ آَ خٟز وٙشزَعبَ سحمیك 

                                                           
 vaph99@yahoo.com                    ٘ٛیغٙذ٠ ٔغئَٛ ٔىبسجبر:  *

 http://ijpp.phypha.ir                                      ٚثٍبٜ ٔدّٝ:

 ijpp@phypha.irز اِىشزٚ٘یىی:                                           دغ

ٞبی ٔخشّف ٔذَ. ]1-3 [ثطٙی ٔؾخـ ٘ؾذٜ اعز
ثطٙی سٛعؼٝ دیذا وزدٜ فیجزیالعیٖٛ فیجزیالعیٖٛ آسٔبیؾٍبٞی 

 ٟ٘ب ٔی سٛاٖ ثٝ ٔذَ ٞبی اِىشزیىیآا٘ذ وٝ اس ٟٕٔشزیٗ 
اعشفبدٜ اس  ٚ ]10، 9 [وؾؾی ،]7 ،6، 3[ ییؽیٕیب ،]5، 4[

ٞزیه اس ٔذَ ٞبی  اؽبرٜ وزد. ٗثبئیاٚاػٛأُ ؽیٕیبیی ٔب٘ٙذ 
ذ. ٔذَ سحزیه اِىشزیىی  ثب ٙٔی ثبؽ یٔؼبیج فٛق دارای ٔشایب ٚ

ایدبد  ٔذزآٔیّی  10سب  2اعشفبدٜ اس افشایؼ خزیبٖ ٚرٚدی اس 
وٝ ٔىب٘یغٓ  وٙذٔی ٔٛلشی ٚ ٌذرا  (VF)فیجزیالعیٖٛ ثطٙی 

 گزارش فنی
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ٖ را اس طزیك ایدبد أٛاج چزخؾی ٚ ایدبد خجٟٝ چزخؼ آ
درفذ  .دا٘ٙذٔی (multiple wavelet reentry)چٙذٌب٘ٝ 

ثٝ ػٛأُ  خزیبٖ اِىشزیىی ٔٛفمیز ایدبد آریشٕی در ٔذَ
 ؽىُ ٔخشّفی ٔب٘ٙذ ٘حٜٛ لزارٌیزی ٚ ٘ٛع اِىشزٚد سحزیىی،

عٝ ثؼذی لّت ٚ ٘ٛع خزیبٖ اِىشزیىی ٚ عزػز ضزثبٖ لّت در 
افشایؼ فؾبر دبیبٖ  .]8، 5، 4[ حیٗ اخزای دزٚسىُ ثغشٍی دارد

عجت وبٞؼ  دیبعشَٛ اس طزیك فؼبَ وزدٖ وب٘بَ ٞبی وّغیٓ
ؽذٜ ٚ ٔی سٛا٘ذ آریشٕی ٞبی  (VERP)سحزیه ٘بدذیزی ثطٗ 

٘ی ٔب٘ٙذ عً در ٔذَ ٞبی ٔخشّف حیٛا. ]9[ ثطٙی ایدبد ٕ٘بیذ
ٚ خٛن ٚخزٌٛػ ٚ ٔٛػ فحزایی لزار دادٖ ثبِٗ در ثطٗ 

ٔىب٘یغٓ  چخ در ایدبد آریشٕی ٞبی ثطٙی ٔٛفك ثٛدٜ اعز.
آریشٕی ثطٙی را سحزیه رعذشٛرٞبی وؾؾی ٚ ثغشٝ ؽذٖ 

وّغیٕی -عذیٕی وب٘بَ ٞبی دشبعیٓ ٚ فؼبَ ؽذٖ خزیبٖ ٞبی
 ٚ  connexin 43فغفزیالعیٖٛٚ افشایؼ  f ((IFٚ خزیبٖ 

 .]10، 9[ ٔی دا٘ٙذ ERPوبٞؼ عزػز ٞذایز ٚ وبٞؼ 

ػٛأُ ٔخشّفی ٔب٘ٙذ سغییزار یٛ٘ی ٔحَّٛ سغذیٝ وٙٙذٜ لّت در 
عزػز ضزثب٘بر  ؽىُ عٝ ثؼذی لّت، ،VFسٔبٖ ایدبد 

 ٔٛثز ٔی ثبؽذ VFعشب٘ٝ ایدبد آدرخٝ حزارر در  ٚ  pHلّجی،
ٞبیذٛوبِٕی در ٔطبِؼبر ٔخشّف ثٝ ػٙٛاٖ ٔذَ . ]8، 2[

ٌغشزٜ اثز . ]7، 6[ ؽذٜ اعزاعشفبدٜ VF ایدبدوٙٙذٜ 
ز در سغیی ٔیىزٚٔٛالر 4سب  1ٕی در ٔحذٚدٜ غّظز ٞبیذٛوبِ

ثغشٍی ثٝ ٘ٛع ٌٛ٘ٝ ٚ سٖٛ عیغشٓ  VFایدبد  عشب٘ٝ. آزعا
عٛسا٘ذٖ . ]10، 8[ غّظز دشبعیٓ دارد وبٞؼاسْٛ٘ٛ در ٍٞٙبْ 

ٔذَ ٞبی  رٔغشمیٓ ٚ ٔشٙبٚة داِىشزیىی ثب اعشفبدٜ اس خزیبٖ 
ٔخشّف حیٛا٘ی خٟز درٔبٖ آریشٕی ٞبی فٛق ثطٙی، 

ثٝ سٟٙبیی ٚ یب ثب  فیجزیالعیٖٛ دّٞیشی ٚ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی
ٔیشاٖ ٔٛفمیز عٛسا٘ذٖ در  .اعشفبدٜ اس دارٚ ثٝ وبر رفشٝ اعز

ؽذر ِٚشبص  اِىشزٚد،فیجزیالعیٖٛ دّٞیشی ثٝ ٔحُ لزاردادٖ 
ؽذٜ در ٘ٛن اِىشزٚد ٚ ػٛأُ  ٔیشاٖ ٌزٔبی ایدبد ٚارد ؽذٜ،

ٞذف سحمیك حبضز ٔمبیغٝ ثیٗ  .ٔخشّف دیٍز ٚاثغشٝ اعز
ثب اعشفبدٜ  در آسٔبیؾٍبٜ ثطٙی آریشٕیرٚػ ٞبی ٔخشّف ایدبد 

ٞبیذٛوبِٕی ٚ  افشایؼ فؾبر دبیبٖ دیبعشِٛی، اس خزیبٖ اِىشزیىی،
 ثزرعی سأثیز وبرایی ٞٛؽٕٙذ افشار رایب٘ٝ ای ٚؽجیٝ عبسی ٘زْ 

 عٛسا٘ذٖ ثطٗ چخ ٔی ثبؽذ.

 

 هامواد و روش

ٔطبِؼٝ حبضز ثٝ فٛرر سدزثی دضٚٞؾی در ٔزوش سحمیمبر 

لّت ٚ ػزٚق دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی ٌّغشبٖ در اعفٙذ ٔبٜ عبَ 
سٔبیؾبر در دٙح ٌزٜٚ ٔٛػ فحزایی آوّیٝ  ا٘دبْ ٌزفز. 93

 250-300در ٔحذٚدٜ ٚس٘ی در ٞز ٌزٜٚ(  ٔٛػ 5)٘ضاد ٚیغشبر 
 سٔبیؼ در آسٕبٔی حیٛا٘بر لجُ اس  ذ.ؽا٘دبْ ٌزْ 

عبػز ثب  12لفظ ٞبی ٔخقٛؿ ثب رػبیز چزخٝ ٘ٛر سبریىی 
بر ظٔالح ة ٚ ٞٛا ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ.آدعشزعی وبفی ثٝ ٘ٛر، 

اخاللی ٔطبثك افَٛ وبر ثب حیٛا٘بر اسٔبیؾٍبٞی ٔقٛة 
ؽبخـ ٞبی دبیٝ اِىشزٚفیشیِٛٛصی  دا٘ؾٍبٜ ٌّغشبٖ رػبیز ؽذ.

 Vchart  ٚLabدر ٞز ٌزٜٚ لجُ ٚ ثؼذ ٔذاخّٝ سٛعط ٘زْ افشار 

ChartPro .ا٘ذاسٜ ٌیزی ٚ ثجز ؽذ  
 

 افشایؼ سذریدی خزیبٖ(: آریشٕی ثطٙی اِىشزیىی) ٌزٜٚ اَٚ
( ٔیّی آٔذز در ثبسٜ سٔب٘ی ٔؾخـ سب ایدبد 0-5ٚرٚدی )

بٖ دیبعشَٛ در ٔحذٚدٜ آریشٕی. ٌزٜٚ دْٚ: افشایؼ فؾبر دبی
ٔیّی ٔشز خیٜٛ سب ایدبد فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ٚ یب  100-25

وبٞؼ آعشب٘ٝ سحزیه ٘بدذیزی ثطٙی. ٌزٜٚ عْٛ: اخزای 
دزٚسىُ ؽجیٝ عبسی اِىشزیىی فیجزیالعیٖٛ ثطٙی سٛعط ٘زْ 

 75-125سحزیه ٚ در دأٙٝ  1500در طَٛ ثبسٜ  V packافشار 
ٔیّی ثب٘یٝ. ٌزٜٚ چٟبرْ: ایدبد فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ثب وبٞؼ 

ٔیىزٚٔٛالر سب ؽزٚع ضزثب٘بر ٘بثدب  5/2-9/2 ثٝ دشبعیٓغّظز 
ٚ یب ایدبد آریشٕی ثطٙی. ٌزٜٚ دٙح: ایدبد دزٚسىُ آریشٕی ثطٙی 

ٟز خبسٕٝ ِٚز خ 110ٕٞب٘ٙذ ٌزٜٚ عْٛ ٚ ثٝ وبر ثزدٖ ِٚشبص 
 آریشٕی ثطٙی. 

 

 جراحی قلة 
ٚ  ٚاحذ ٞذبریٗ( 5) وّیٝ حیٛا٘بر ٞذبریٗ ثٝ ػٙٛاٖ ضذا٘ؼمبد

خٟز ثیٟٛؽی دریبفز ( mg/kg 35)ٚریذی  دٙشٛثبرثیشبَ عذیٓ
ثؼذ اس ثیٟٛػ ؽذٖ اس طزیك لزار دادٖ یه ِِٛٝ سزاؽٝ  .ٕ٘ٛد٘ذ

د٘ذٜ ٞب اس اطزاف ثبس ؽذٜ ٚ  ثٝ ٚ٘شیالسٛر ٔشقُ ؽذٜ عذظ
عذظ اس طزیك یه وبَ٘ٛ د. ٌغشزٜ ریٝ ٚ لّت آؽىبر ٔی ؽٛ

آئٛرر خذا ؽذٜ ٚ ثب سیزٚد عزد حبٚی ٞذبریٗ دزفیٛص ٔی ؽٛد. 
عذظ آئٛرر خذا ٚ لّت در سیزٚد عزد غٛطٝ ٚر ؽذٜ ٚ عزیؼبً 
ثٝ ثغبط الٍٟ٘ٙذرٚف ٔشقُ ٔی ؽٛد. اس طزیك یه ٌیزٜ ٘ٛن 

یزی فؾبر لّت سحز وؾؼ لزار ٌزفشٝ ٚ ثٝ یه دبد ا٘ذاسٜ ٌ
ٔشقُ ٔی ؽٛد . ثب اعشفبدٜ اس یه ثبِٗ اس لجُ عبخشٝ ؽذٜ فؾبر 
دبیبٖ دیبعشَٛ اس طزیك لزار دادٖ ثبِٗ در ثطٗ چخ ٚ سٙظیٓ 

ا٘ذاسٜ ٌیزی ٔی ؽٛد. خزیبٖ وزٚ٘ز ثٝ  0-5فؾبر دیبعشَٛ ثیٗ 
ٔیّی ِیشز در دلیمٝ ثبثز ٍ٘ٝ داؽشٝ  9-12فٛرر دعشی ثیٗ 
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 لّت حیٛا٘بر خذاؽذٜ ٚ ،فغٝ عیٙٝثؼذ اس ثبس وزدٖ لٔی ؽٛد. 
ثزادیىبردی ثطٙی سٛعط سخزیت ٌزٜ دّٞیشی ثطٙی ٚ ثبفز 

اِىشزٚد  ٖ ثب اعشفبدٜ اس لیچی خزاحی ا٘دبْ ؽذ.آاطزاف 
سحزیىی دٚلطجی در ٘بحیٝ ٞذایشی ٞیظ خٟز سحزیه 

در داخُ ٔخشٖ حبٚی ٔحَّٛ لّت  ٌزفز. لزاراِىشزیىی ثطٗ 
 دیٗ ٞبی ٔٙبعت ثبثز ٌزدیذ.وزثظ ٞٙغّیز ثب اعشفبدٜ اس 

ٔیّی ِیشز در دلیمٝ سٛعط دٕخ  200عذظ ثبفز ثب عزػز ثبثز 
ٕٞچٙیٗ ثب اعشفبدٜ اس یه وبَ٘ٛ  دزیغشبِشیه سغذیٝ ٌزدیذ.

دزفیٛصٖ وزٚ٘ز ثٝ فٛرر ٔؼىٛط ثب اعشفبدٜ اس دٕخ  ٔٙبعت،
سب  60دزفیٛصٖ وزٚ٘ز  فؾبر السْ ثزای دزیغشبِشیه ثزلزار ٌزدیذ.

سٔبیؼ ثبثز ٍ٘ٝ آشز خیٜٛ ثٛد وٝ در سٕبْ طَٛ ٔیّی ٔ 80
ٌزٜ  سخزیتٔیبٍ٘یٗ عزػز ضزثب٘بر ثطٙی ثؼذ اس  داؽشٝ ؽذ.

 .ثٛدٔیّی ثب٘یٝ  4/953 ± 42  ثطٙی-دّٞیشی
ثب اعشفبدٜ اس اِىشزٚد سه لطجی ٚ ثجز دشب٘غیُ ػُٕ سه 

 .ا٘دبْ ؽذ ثجز اِىشزیىی اس ادیىبرد ثطٗ چخ (AMP)فبسی 
ٕٞچٙیٗ ثجز اِىشزیىی سه لطجی ثب اعشفبدٜ اس اِىشزٚد ٘مزٜ ثٝ 

اس ٘ٛاحی ٔخشّف  µm 100 (ISODAM6, AMI. Co) لطز
در (. 1)ؽىُ  ا٘دبْ ؽذ ٚ ثطٗ چخ لّت ٚ دّٞیش چخ ٘ٛن

-9/2دشبعیٓ حبٚی ٌزٜٚ ٞبیذٛوبِٕی اس ٔحَّٛ وزثظ ٞٙغّیز 
ٞبی لجّی عبیز ٔٛارد ٔؾبثٝ ٌزٜٚ  اعشفبدٜ ؽذ.ٔیّی ٔٛالر  5/2

 ثٛدٜ اعز.
ٞبی سحزیىی ثٝ اخشقبر ؽبُٔ دزٚسىُ ثبسیبثی دزٚسىُ

ٚ دزٚسىُ  (VFT) عشب٘ٝ فیجزیالعیٖٛ ثطٙیآدزٚسىُ  ثطٙی،
دزٚسىُ ثبسیبثی ثطٙی در  ٔی ثبؽذ. (VF)ثطٙی   فیجزیالعیٖٛ

)طَٛ دٚرٜ دشب٘غیُ ػُٕ( ٚ فبفّٝ دیبعشِٛی  APDراثطٝ ثیٗ 
(DI)  ْثب اعشفبدٜ اس دزٚسىُ سحزیىی ثز٘بٔٝ ریشی ؽذٜ ا٘دب

ثذیٗ فٛرر وٝ در فبفّٝ ثیٗ ٞز ثیغز ضزثٝ دبیٝ  ٔی ؽٛد
(BCL)  ٜیه سحزیه سغز ا٘دبْ ؽذٜ ٚ وبٞؼ طَٛ دٚر

ثٝ فٛرر ٔٙحٙی سه سٛا٘ی ٘شِٚی  (APD)دشب٘غیُ ػُٕ 
دبرأشزٞبی  افشایؼ عزػز سحزیه ٔحبعجٝ ٔی ؽٛد. ٕٞشٔبٖ،

ٌیزی ؽذٜ در ایٗ دزٚسىُ ؽبُٔ حذاوثز ؽیت ٔٙحٙی ا٘ذاسٜ 
سٔبٖ سحزیه ٘بدذیزی  ، (Restitution-slop Max)ثبسسٛا٘ی
-Restitution)ؽیت ٔٙحٙی ثبسسٛا٘ی ثطٙیٚ  ،(ERP)ثطٙی 

slop)  6[ ٔی ثبؽذ[. 
عشب٘ٝ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ؽبُٔ افشایؼ سذریدی آدزٚسىُ 

سب  30ثب فزوب٘ظ  ٔذز آخزیبٖ ٚارد ؽذٜ ثٝ لّت ثز حغت ٔیّی 
 0-5 دأٙٝثب٘یٝ در  10سب  5ٞزسش در طَٛ دٚرٜ سحزیىی  50

افشایؼ سذریدی ؽذر خزیبٖ سب ٍٞٙبْ اِمبء یب  .ٔذز اعزآٔیّی 
 ثب ایدبد فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ادأٝ دیذا ٔی وزد. 

ؽذٜ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی  ؽجیٝ عبسیدزٚسىُ سحزیىی 
در ا٘دبْ ٔی ؽذ.  (AV Node pack)٘زْ افشار  سٛعط رایب٘ٝ

سحزیه در فبفّٝ  1500طی ایٗ دزٚسىُ ثٝ فٛرر سقبدفی 
ٔیّی ثب٘یٝ )حذالُ سٔبٖ سحزیه ٘بدذیزی  125سب  75ثیٗ 

دّٞیشی ٚ ثطٙی( ثٝ لّت اػٕبَ ؽذٜ ٚ فبفّٝ سٔب٘ی ثیٗ ثجز 
 (HRV)ٚ ٘ٛعب٘بر خزیب٘بر ثطٙی  (RR)ٞبی ٔشٛاِی ثطٙی 

وّیٝ  ٌیزی ٔی ؽٛد.در طَٛ ثبسٜ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ا٘ذاسٜ 
لجّی  ٔطبِؼبرٔزاحُ ؽجیٝ ٔزاحُ فیجزیالعیٖٛ دّٞیشی در 

 .ثبؽذٔی
عشب٘ٝ ٚرٚد ثٝ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی سٛعط خزیبٖ اِىشزیىی آ

(VFTe)  ٔذز اػٕبَ ؽذٜ در آػجبرسغز اس حذالُ ٔیشاٖ ٔیّی
را  ثب٘یٝ 5وٝ ثشٛا٘ذ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ثیؾشز اس  VF دزٚسىُ

 (VFTs) وؾؾی عشب٘ٝ ٚرٚد ثٝ فیجزیالعیٖٛ ثطٙیآ ایدبد وٙذ.
ػجبرسغز اس حذاوثز افشایؼ فؾبر دبیبٖ دیبعشِٛی وٝ ٔٙدز ثٝ 

 80-120ٖ ثیٗ آٔحذٚدٜ ٚ  غبس فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ٔی ؽٛدآ
 .]6[ ٔی ثبؽذ ٔیّی ٔشز خیٜٛ 

 

 شاخص های خروج از مطالعه
اس ٔطبِؼٝ  VFلجُ اس ایدبد ٔذَ  PVCٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی دارای  وّیٝ

 230ثیؾشز اس  VERPٕٞچٙیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبی ثب  خبرج ٌزدیذ.
 ٔیّی ثب٘یٝ 250ٚ طَٛ دٚرٜ دشب٘غیُ ػُٕ ثبالسز اس ٔیّی ثب٘یٝ 

  .]5[ ثٝ ػٙٛاٖ ؽبخـ ٞبی خزٚج اس ٔطبِؼٝ ا٘شخبة ؽذ
(، PVCآریشٕی لّجی اس طزیك ٔؾبٞذٜ ضزثب٘بر ٘بثدب )

ضزثٝ  4-5ذالُ )ح VTضزثب٘بر دٚ سبیی، عٝ سبیی )عبِٛ( ٚ 
ا٘ذاسٜ ٌیزی ٚ رسجٝ ثٙذی  ،٘بثدب ٔشٛاِی( ٚ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی

(، VEBs) ٞب ؽبُٔ ضزثب٘بر ٘بثدبی ثطٙیآریشٕیؽذ. 
( در طی VF) ٚ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی (VT) سبویىبردی ثطٙی

ثزرعی  درٔٛرد ثزرعی لزارٌزفز.   اػٕبَ اعشزط ٞبی ٔخشّف
سقحیح ؽذٜ عیغشٓ أشیبس ؽذر آریشٕی اس عیغشٓ أشیبس دٞی 

 (.1اعشفبدٜ ؽذ )خذَٚ  lambethثٙذی 
 )ثزای  Labchart7ٞب ثب اعشفبدٜ اس ٘زْ افشار دادٜ
)ثزای ٘ٛاحی ا٘فبروز  adobe photoshop 7.0ٞب( ٚ آریشٕی

افشار ٘زْ ٕٞچٙیٗ ٚ ( ثٝ فٛرر اِىشزٚ٘یه ثبفز
GraphpadPrism5  ٖٛٔآس ٚ ANOVA ٚ  t-test  غیز سٚج

وّیٝ دادٜ ٞب ثٝ فٛرر  ٔٛرد سدشیٝ ٚ سحّیُ لزار ٌزفز. 
حذ ثٝ ػٙٛاٖ    > 05/0p. ؽذ ٌشارػ ف ٔؼیبراا٘حز ±ٔیبٍ٘یٗ 

 داری سؼزیف ؽذ.ٔؼٙی
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 ثٙذی ؽذر آریشٕی ٘حٜٛ أشیبس -1جدول                               
 

 توضیح امتیاز

 PVCٔٛرد  3سب  1 0

 PVCٔٛرد  7سب  3 5/0
 Couplet/Bigimine/trigimine/tripletیب ٚخٛد  PVCٔٛرد  12سب  7 1
 Couplet/Bigimine/trigimine/tripletٔٛرد  3یب ثیؾشز اس  PVCٔٛرد  20ثیؾشز اس  2
 ثب٘یٝ 5وٕشز ٚ یب ٔغبٚی  VTیب ٔذر سٔبٖ   VTٔٛرد 2-1 3
 ثب٘یٝ VT 50-5یب ٔذر سٔبٖ   VTٔٛرد 5-2 5/3

 ثب٘یٝ VT 95-50یب ٔذر سٔبٖ   VTٔٛرد 10-5 4
 ثب٘یٝ VT 135-95یب ٔذر سٔبٖ   VTٔٛرد 15-10 5/4
 ثب٘یٝ VT 180-135یب ٔذر سٔبٖ   VTٔٛرد 18-15 9/4

 دلیمٝ 5یب طَٛ ٔذر وٕشز یب ٔغبٚی  VFادیشٚد  10-1 5
 دلیمٝ 5-15یب طَٛ ٔذر ثیٗ  VFادیشٚد  20-15 5/5

 دلیمٝ 15یب طَٛ ٔذر ثیؾشز اس  VFادیشٚد  30ثیؾشز اس  6

 

 هایافته
ٚ ثجز دشب٘غیُ  راعز ثطٗ اِىشزٌٚزاْ ثجز ادیىبرد 2ؽىُ 

 .ذدٞٔی٘ؾبٖ را  ػُٕ سىفبسی در ٔذَ ٞبی ٔخشّف آریشٕی 
، ٘شبیح حبفُ اس اخزای ٔؾخـ اعز 1ٕ٘ٛدار ٕٞب٘طٛر وٝ در 

دٞٙذٜ افشایؼ ؽیت ٔٙحٙی ٞبی ثبسیبثی ثطٙی ٘ؾبٖدزٚسىُ
ثبسیبثی ثطٙی ثب افشایؼ عزػز ضزثب٘بر اعز وٝ در سٔبٖ 

  فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ؽیت ٔٙحٙی ثٝ ؽذر افشایؼ ٔی یبثذ.

 در ٔذَ افشایؼ فؾبر دبیبٖ دیبعشِٛی ٘شبیح ثیبٍ٘ز وبٞؼ

ٔیّی ثب٘یٝ ٕٞشٔبٖ  8/22 ± 1/2 ثٝ 1/30 ± 2 اسERP  ٔؼٙبدار
 ٔی ثبؽذ. ٔیّیٕشز خیٜٛ 100 ثٝ 20اس  دبیبٖ دیبعشَٛ ثب افشایؼ

 95 ± 2 فیجزیالعیٖٛ ثطٙی السْ ثزای ایدبد عشب٘ٝ ایدبد فؾبرآ
 ٚ حذاوثز طَٛ دٚرٜ فیجزیالعیٖٛ ثطٙی  ٔشز خیٜٛٔیّی

 .ب٘یٝ ٔی ثبؽذث 180 ± 5
ٞبیذٛوبِٕی  ،ٔؾبٞذٜ ٔی ؽٛد 2خذَٚ ٕٞب٘طٛر وٝ در 

 VTٔی سٛا٘ذ آریشٕی ٞبی ثطٙی ثٝ فٛرر  ٔیّی ٔٛالر( 9/2)
ٚ VF ایدبد  7/0 ± 09/0عشب٘ٝ ٚ ثب آ دذیز  ثٝ فٛرر ثزٌؾز

 وٙذ.
سغییزار ٚاثغشٝ ثٝ عزػز در ٔشغیزٞبی دبیٝ  3خذَٚ در 

 اِىشزٚفیشیِٛٛصیه لّجی اس لجیُ طَٛ دٚرٜ دشب٘غیُ ػُٕ ٚ
 .سٔبٖ سحزیه ٘بدذیزی ٔٛثز آٔذٜ اعز

 ٞبی فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ثب اعشفبدٜ اس دزٚسىُاخزای 
 عجت ایدبد  3 ٚ خذَٚ 2 ٔطبثك ؽىُ Vpackافشار ٘زْ

خذَٚ  درٌزدیذ وٝ فزوب٘ظ غبِت  VT  ٚVFٞبی سٛاْ آریشٕی
ٚ  ٔیّی آٔذز VFT، 16/0 ± 1/1ٔیبٍ٘یٗ  .آٔذٜ اعز 2

ٔمبیغٝ ثیٗ  ٔذ.آثب٘یٝ ثذعز  VF،10ٔیبٍ٘یٗ وُ طَٛ دٚرٜ 
 ٕ٘ٛدارلجُ ٚ ثؼذ اس عٛسا٘ذٖ ادیىبرد ثطٗ )  آریشٕیٞبی ٌزٜٚ

 آریشٕیعشب٘ٝ ؽزٚع آٚ  آریشٕی( ٘ؾبٖ داد وٝ فزوب٘ظ غبِت 2
(VFT)  ٜٚثٝ فٛرر ٔؼٙی دار وبٞؼ دیذا وزد ثب ایٗ  3در ٌز

در ٌزٜٚ ٞبی ٔخشّف سغییز ٔؼٙبداری را  آریشٕیٚخٛد ٚلٛع 
ثطٙی ثب وٝ ؽیت ٔٙحٙی ثبسیبثی  ایٗ در حبِیغز .٘ؾبٖ ٘ذاد

 عٛسا٘ذٖ ثٝ فٛرر ٔؼٙی داری وبٞؼ دیذا وزد افشایؼ سؼذاد
 .(2ٕ٘ٛدار )

 

 تحث
٘ؾبٖ ٔی دٞذ وٝ ثب اعشفبدٜ اس اعشزعٟبی ایٗ ٔطبِؼٝ ٘شبیح 

سٛاٖ وؾؾی، اِىشزیىی، ؽیٕیبیی ٚؽجیٝ عبسی رایب٘ٝ ای ٔی
ٕٞچٙیٗ ؽذر ٚ رخذاد آریشٕی  فیجزیالعیٖٛ ثطٙی ایدبد وزد.

فؾبر دبیبٖ دیبعشِٛی ٚ ٞبیذٛوبِٕی  ثطٙی در ٌزٜٚ افشایؼ
عٛسا٘ذٖ ٞٛؽٕٙذ اِىشزیىی  ثیؾشز اس عبیز ٌزٜٚ ٞب ٔی ثبؽذ.

 VFTعشب٘ٝ آ دیىبرد ثطٗ چخ سٛا٘غز فزوب٘ظ غبِت آریشٕی ٚ
در ٔطبِؼبر ٔشؼذدی ٔذَ ٞبی ٔخشّف آریشٕی  را افشایؼ دٞذ.

ثزسزی ٘مبط لٛر ٚ ضؼف ٞز . ]5-8[ ؽذٜ اعز آسٔبیؼثطٙی 
دارٚی ٔٛرد ٔطبِؼٝ  ٞذف اس ایدبد آریشٕی ٚ ٘ٛع  ثٝٔذَ ثغشٝ 

. ٔطبِؼبر لّت خذاؽذٜ ثب اعشفبدٜ اس سىٙیه ثٛدٔشفبٚر 
ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔذَ دیؾٟٙبدی ٚ الٍٟ٘ٙذرٚف دزفیٛصٖ ٔؼىٛط 

ثزسز در اوثز ٔطبِؼبر ٔىب٘یغٓ ایدبد آریشٕی ٚ دارٚٞبی ضذ 
ٌزٜ  در ٔطبِؼبر ٌذؽشٝ اثزار ضذآریشٕی .آریشٕی وبرثزد دارد

ای ٚ فیجزیالعیٖٛ دّٞیشی در ارسجبط ثب دارٚٞبی ٌیبٞی ٚ 
ز. عیٕٛاعشبسیٗ ثب اعشفبدٜ اس ایٗ سىٙیه ا٘دبْ ؽذٜ اع

اثزار  خٟز ثزرعی ٔذَ ایغىٕی ٚ ریذزفیٛصٖاس ٕٞچٙیٗ 
 لّت  ثطٙی در ٔذَ  ٞبیٚ ضذ آریشٕی ضذ ایغىٕی  دارٚٞبی 

 ٔب٘ٙذ   ٔخشّف  ٞبیثیٕبری ٞبی ٔذَ  در الٍٟ٘ٙذرٚف  ایشِٚٝ 
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ج:  ذَ اِىشزیىی،ة: ٔ: لجُ اس اعشزط، اِف .لّت ایشِٚٝ ٔٛػ فحزایی لجُ ٚ ثؼذ اس اعشزط ٞبی ٔخشّف ٚ در حیٗ آریشٕی ثطٙی اِىشزٌٚزاْ اس ٘ٛاحی ٔخشّف دّٞیش ٚ ثطٗ در ٕ٘ٛ٘ٝ ثجز -2شكل 

: عزػز Stimulusفیجزیالعیٖٛ ثطٙی،  :VF: فؾبر دبیبٖ دیبعشِٛی ثطٗ چخ،  LVDP: دشب٘غیُ ػُٕ سه فبسی، MAP .ٔذَ ؽجیٝ عبسی رایب٘ٝ ایٜ:  ٔذَ وؾؾی،د:  ٔذَ ٞبیذٛوبِٕی،
 : ثجز داخُ لّجی در ٔذَ لّت خذا ؽذECGٜضزثب٘بر سحزیىی، 
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: سحزیه دبیٝ ثب عزػز ٞبی ثیٗ Mediumٔٙحٙی ثبسیبثی ثطٙی ثب عزػز ضزثب٘بر ٔخشّف. ٕٞشٔبٖ ثب افشایؼ عزػز ضزثب٘بر ؽیت ٔٙحٙی افشایؼ لبثُ سٛخٟی دیذا ٔی وٙذ.   -1 نمودار

: ms: فبفّٝ دیبعشِٛی، DI%، 90: دشب٘غیُ ػُٕ دٚرٜ ای VF  ،APD: آ٘بِیش ٍِبریشٕی ٔٙحٙی logVFٔیّی ثب٘یٝ،  180-220: سحزیه دبیٝ ثب عزػز ٞبی ثیHighٗٔیّی ثب٘یٝ،  300-250
 ٔیّی ثب٘یٝ.

 

 

ای ٔطبِؼٝ وٕشز در   ٚخٛد  ایٗ  ثب  .عزا ؽذٜ  اعشفبدٜ  عیزٚس 
 الٍٟ٘ٙذرٚف ٞبی ثطٙی در لّتآریشٕیایدبد ٞبی ٔخشّف ٔذَ

عشب٘ٝ ثزٚس آدر سحمیك حبضز  ؽذٜ اعز. ثب یىذیٍز ٔمبیغٝ
 فزوب٘ظ غبِت ٚ سٔبٖ سحزیه ٘بدذیزی  ٚ  ثطٙی  آریشٕی ٞبی

ثطٙی در ٔذَ ٞبی ٔخشّف آریشٕی ٔشفبٚر ثٛدٜ وٝ ٔطبثك ثب 
وبٞؼ ٔٙبثغ لجّی ثیبٍ٘ز سبثیز ثیؾشز رعذشٛرٞبی وؾؾی ٚ 

ایٗ ٘شبیح در سبییذ . ]4-10[ دشبعیٓ در آریشٕی ثطٙی ٔی ثبؽذ
ٞبی ٔطبِؼبر لجّی ٘ؾبٖ دٞٙذٜ سبثیزار ٔؼٙبدار اعشزط

 ثطٙی ٞبی  آریشٕیؽیٕیبیی در ایدبد  اِىشزیىی، وؾؾی،
ایٗ در حبِیغز وٝ در ٔطبِؼبر لجّی اثزار . ]2-10[ ثبؽذی

ایغىٕی ریذزفیٛصٖ درایدبد آریشٕی ٞبی ثطٙی در ٔذَ لّت 
ایشِٚٝ ٘ؾبٖ دٞٙذٜ ایدبد ٔحذٚد آریشٕی ٞبی ثطٙی ثٛدٜ وٝ 

ٞب در فبس اَٚ ریذزفیٛصٖ حذاوثز ٚ سب ا٘شٟبی  آریشٕیایٗ 
 ثب سٛخٝ ثٝ . ]1-3[ ریذزفیٛصٖ ثٝ سذریح اس ثیٗ ٔی رٚد

طَٛ دٚرٜ آریشٕی ٞبی ثطٙی در ٔذَ  ٔشغیزثٛدٖ ؽذر ٚ
٘یبسٔٙذ ثٝ افشایؼ  ،ایغىٕی ٚ ریذزفیٛصٖ چٟز ثزرعی اثز دارٚ

اس  ذاٌب٘ٝ ٔی ثبؽذ.خسؼذاد ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔطبِؼبر ثب ٌزٜٚ ٞبی 

ٟٕٔشزیٗ فٛایذ ٔذَ ٞبی آریشٕی ایچبد ؽذٜ، در سحمیك حبضز 
ی ٚ ا٘دبْ زلبثّیز سىزاردذی ،شٕیافشایؼ ؽذر ٚ طَٛ دٚرٜ آری

راحشی ٚ  سٔبیؼ ثٝ فٛرر ٌزٜٚ ٞبی لجُ ٚ ثؼذ در یه ٕ٘ٛ٘ٝ،آ
 سؼذاد سیبد ٔشغیزٞبی لبثُ  ٚؽذٜ ثٝ وبر ثزدٜ  ارسا٘ی اعشزط

یىی اس ٟٕٔشزیٗ ٔذَ ٞبی ایدبد آریشٕی  ٌیزی ٔی ثبؽذ.ا٘ذاسٜ
سبوٖٙٛ در ٔذَ  ٔذَ ؽجیٝ عبسی ریبضی رایب٘ٝ ای ٔی ثبؽذ.

آریشٕی ٞبی فٛق ثطٙی اس ایٗ رٚػ خٟز ایدبد  ٔخشّف ٞبی
در سحمیك حبضز ثزای اِٚیٗ . ]5-8[ آریشٕی اعشفبدٜ ؽذٜ اعز

ثبر در ایزاٖ ثب اعشفبدٜ اس ثز٘بٔٝ ؽجیٝ عبسی رایب٘ٝ ای ثب اعشفبدٜ 
اس ٔٙطك ریبضی سحزیه سقبدفی عبدٜ ٔذَ فیجزیالعیٖٛ 

ٖ اعز وٝ آ ٜ ٘ؾبٖ دٞٙذ ٔذٜآ٘شبیح ثذعز  ایدبد ؽذ. ثطٙی
سبویىبردی ثطٙی ٚ  ػٕذسبً ٔذَ ٞبی ٔخشّف آریشٕی ثطٙی

ٚ سحز  ایدبد ٔی ؽٛد رٚػ  فیجزیالعیٖٛ ثطٙی سٛعط ایٗ
 وٙذ.ٔی سغییز آریشٕی ؽذر ٚ طَٛ دٚرٜ اٍِٛ، سبثیز دارٚ،

دلیك ٚ لبثُ سىزار در  ٔذَ ٔؼشجز ٚ یه فٛق ٔذَ ثٙبثزایٗ
ریشٕٛصٖ آثزرعی اثزار دارٚ ٞب ٚ سزویجبر طجیؼی ضذ آریشٕی ٚ 

 ٔی ثبؽذ.
 
 خقٛفیبر اِىشزٚفیشیِٛٛصیه ٔذَ ٞبی ٔخشّف آریشٕی  –2جدول     

 ایسازی رایانهشثیه کششی هایپوکالمی مدل تحریک الكتریكی 

 2/1 ± 05/0 1/0 ± 07/0 7/0 ± 09/0 1/1 ± 1/0 ٔذز(آ)ٔیّی  آعشب٘ٝ آریشٕی

 5/30 ± 1/4 5/180 ± 34 240 ± 45 10 ± 4 )ثب٘یٝ( طَٛ دٚرٜ آریشٕی

 1/9 ± 7/0 9/14 ± 2/1 3/11 ± 3/1 1/7 ± 6/0 )ٞزسش( فزوب٘ظ غبِت

 95 98 83 60 درفذ رخذاد آریشٕی )%(
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 ٞبی ٔخشّفطَٛ دٚرٜ دشب٘غیُ ػُٕ در عزػز ٚ عزػز ضزثب٘بر ثطٙی، ECGٔمبیغٝ دبرأشزٞبی دبیٝ اِىشزیىی ثجز  -3جدول 
 

Ventricular cycle 

length(ms) 

VFT 

(mA) 

Tpeak/ 

Tend 

QT interval 

(ms) 

QTC 

(ms) 

Triangulation 

(ms) 

APD30` 

(ms) 
BCL 

  005/0 ± 04/0  20/2 ± 7/201 2/2 ± 33/36  14/1 ± 2/60  42/1 ± 6/83  300 

  008/0 ± 034/0  78/8 ± 5/181  4/1 ± 83/36  06/1 ± 3/56  8/1 ± 3/82  260 

5/399 ± 1294  16/0 ± 1/1  001/0 ± 01/0  04/4 ± 2/158  7/0 ± 17/35  92/0 ± 3/53  9/0 ± 2/72  220 

  1/0 ± 042/0  12/4 ± 7/152  1/1 ± 14/36  98/0 ± 2/57  2/1 ± 85/66  170 
 

افالح  QT: ٔیشاٖ  QTC% در دشب٘غیُ سه فبسی ثطٗ راعز، 90ٚ  40ثیٗ فیجزیالعیٖٛ  فبفّٝ: Triangulation، ثیٗ حذالُ ٚ حذاوثز دشب٘غیُ ػُٕ در طَٛ دزٚسىُ ثبسیبثی ثطٙیٔمبیغٝ 
: طَٛ چزخٝ Ventricular cycle lengthاوٙذٌی اِىشزیىی ثطٙی ٔی ثبؽذ. وٝ ثیبٍ٘ز دز Q: فبفّٝ ثیٗ حذالُ ٚ حذاوثز ٔیشاٖ ٔٛج  Tpeak/Tend، ؽذٜ ثز اعبط عزػز ضزثب٘بر لّجی

 .فؼبِیز ثطٙی
 

 

 
 

 لّت ایشِٚٝ ٔٛػ فحزایی ثٝ ٕٞزاٜ اِىشزٚدٞبی ثجز ٚسحزیه -1شكل    

 
حبضز   ٔٙحقز ثٝ فزد در سحمیك  خٙجٝ ٞبی اس   دیٍزیىی 
 ثزرعی  ٚ ثطٗ   ادیىبرد ٞٛؽٕٙذ  عٛسا٘ذٖ  رٚػ  اس  اعشفبدٜ 

ضبیؼبر حبفُ ثب اعشفبدٜ اس سىٙیه ٞبی دبسِٛٛصی ٚ اخزای 

رٚػ  در ایٗ دزٚسىُ ٞبی سحزیىی ثبسیبثی ثطٙی ٔی ثبؽذ.
ثجز اِىشزیىی اس ٘ٛاحی ثؼذ اس ضبیؼٝ ثٝ  ،لجُ ٚ ثؼذ اس عٛسا٘ذٖ

ثبسیبثی  فٛرر عیٍٙبَ ٞبی سه لطجی ٌزفشٝ ؽذٜ ٚ ٔٙحٙی
 ثطٙی خٟز اطٕیٙبٖ اس فحز ٚ دلز عٛسا٘ذٖ ا٘دبْ ٔی ؽٛد.

ٕٞچٙیٗ اثزار عٛسا٘ذٖ در خبسٕٝ آریشٕی ٚ وبٞؼ فزوب٘ظ 
٘شبیح سحمیك حبضز ٘ؾبٖ داد وٝ  ٔی ؽٛد. ثزرعیغبِت آریشٕی 

ِىشزیىی ثب خزیبٖ ٔغشمیٓ سٛا٘غز عجت وبٞؼ عٛسا٘ذٖ ا
ؽیت ٔٙحٙی ثبسسٛا٘ی ثطٙی ٚوبٞؼ فزوب٘ظ غبِت ٚ سؼذاد 
 ٚلبیغ آریشٕی ثطٙی ٌزدد ِٚی ٘شٛا٘غز در وبٞؼ خبسٕٝ سؼذاد

 رخذاد آریشٕی ٔٛثز ثبؽذ.
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 : ٔیّی ثب٘یmsٝ: فبفّٝ دیبعشِٛی، DI%، 90: دشب٘غیُ ػُٕ دٚرٜ ای APDٔٙحٙی ثبسیبثی ثطٙی لجُ ٚ ثؼذ اس عٛسا٘ذٖ.  -2نمودار 

 

 گیرینتیجه
 آریشٕی ثطٙی در ٔذَ لّت خذا ؽذٜ ٔٛػ فحزایی 

 
 ؽیٕیبیی، اِىشزیىی، ٔی سٛا٘ذ اس طزیك ٔىب٘یغٓ ٞبی

ؽذر  ٚ یذآوؾؾی ٚ ؽجیٝ عبسی رایب٘ٝ ای ثٛخٛد  ٔىب٘یىی،
ٖ ٔشغیز آثزٚس آریشٕی ثب سٛخٝ ثٝ ؽذر ٔذاخّٝ اعشزط ٚ غّظز 
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ایٗ رٚػ ثٝ ػٙٛاٖ یه رٚػ ٔؼشجز ٚ دلیك ٚ لبثُ  ٔی ثبؽذ.
ٚ  دارٚٞب  ٘شی آریشٕیه آٚ  ثزرعی اثزار آریشٕی سایی  سىزار در
ٕٞچٙیٗ  د.طجیؼی ٔی سٛا٘ذ ٔٛرد اعشفبدٜ لزار ٌیز سزویجبر

ٞٛؽٕٙذ ثب  ٔذَ عٛسا٘ذٖ اِىشزیىی ثطٗ ثٝ فٛرر وبٔالً
٘بِیش غیز ٕٞشٔبٖ آاعشفبدٜ اس ثزرعی عیٍٙبَ ٞبی اِىشزیىی ٚ 

ٖ ٔی سٛا٘ذ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٔذَ اِىشزیىی در وٙشزَ ٚ درٔبٖ آ
 آریشٕی ٞبی ثطٙی اعشفبدٜ ؽٛد. 

 

 سپاسگساری
ٔؼبٚ٘ز سحمیمبر ٚ فٙبٚری دا٘ؾٍبٜ ػّْٛ دشؽىی  سا

ٌّغشبٖ خٟز سقٛیت ٚ در اخشیبر ٌذاؽشٗ اػشجبر خٟز ا٘دبْ 

 طزح سؾىز ٚ لذردا٘ی ٔی ٌزدد.
 

 منافع  ردرض اعت
 ٔمبِٝ سؼبرك در ٔٙبفغ ٘ذار٘ذ. ایٗ٘ٛیغٙذٌبٖ 

 

  سهم نویسندگان
 ایذٜ،: ٚ.خ ٚ ْ.ح ;ٔمبِٝ ٍ٘برػ ٚ ٔطبِؼٝ ا٘دبْ: د.ػ ٚ ح.ْ

: ْ.ر ;ٔمبِٝ ٍ٘برػ ٔطبِؼٝ ٚ اخزای حغٗ ثز ٘ظبرر طزاحی،
 : اخزای ثخؾی اس ٔطبِؼٝ.ْ.ع.ك ٚ ػ.ة ;ٔؾبٚرٜ
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Abstract 

 
Introduction: Ventricular fibrillation is one of the main causes of sudden death. In order to evaluate the efficacy 

and mechanism of anti-arrhythmic drugs, various experimental models of arrhythmia have been developed. In the 

present study some in vitro models of ventricular arrhythmia in rat isolated heart are presented. Furthermore, efficacy of 

a smart ablation protocol to suppress ventricular rate is examined. 

Methods: Five groups of 5 Wistar rats were used in this study. In group I, ventricular fibrillation (VF) was induced 

in the isolated heart by stepwise increased electrical stimulation (0-5 mA). In group II, VF was induced by stepwise 

increase in end diastolic pressure (25-100 mmHg). Group III (computerized VF model), computerized electrical 

stimulation was executed during 2 s in the range of 25-125 ms by AV node pack software. Group IV (hypokalemia-

induced VF), VF was induced by diminution of potassium to 2.5-2.9mM in Krebs Henseleit solution. Group V, it was 

same as group III but smart ablation of the left ventricle was carried out by 110 volt DC power to terminate the VF. 

Results: Premature ventricular beat, ventricular tachycardia and VF were successfully induced in the first 4 groups. 

The minimum and maximum threshold of arrhythmia was observed in groups II (0.1 ± 0.07 mA) and III (1.2 ± 0.05 

mA), respectively. The longest duration of arrhythmia induced by hypokalemia (240 ± 45 s), while the shortest one 

provoked by electrical stimulation (10 ± 4 s). The maximum dominant frequency of arrhythmia was observed in group 

III (14.9 ± 1.2 Hz), while the lowest dominant frequency was related to group I (7.1 ± 1.6). The mean number of 

ablation was 20 ± 3 and VF terminated in 10% of all arrhythmias. 

Conclusion: Experimental arrhythmia can be induced in rat isolated heart by the all 4 protocols. However, 

increasing end diastolic pressure and hypokalemia are the most efficient methods for induction of ventricular 

arrhythmia. Left ventricular ablation by using DC voltage and AV node pack software is a useful method to terminate 

ventricular arrhythmias. 
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