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Abstract
Background: To overcome of infants and children anxiety confronting with diagnostic and therapeutic
procedures, different drugs have been used.in this study efficacy and side effects of hydroxyzine and chloral hydrate
assessed during echocardiography.
Methods: The study was performed on 107 patients in two groups of hydroxyzine (52 people) and chloralhydrate (55 people).for the first group one milligram of hydroxyzine syrup and for the second group 50 gram of
chloral hydrate syrup per kilogram of patient body weight was used.
Results: The patients of two groups were similar about sex, age, weight and effectiveness of drugs. The volume
and price of the chloral hydrate significantly was more than hydroxyzine. The time needed to begin of drug effect
was similar but the duration of drug effect was significantly long about chloral hydrate. Vomiting and irritability
were seen more significantly in chloral hydrate group.
Conclusion: It seems that the hydroxyzine is a suitable and acceptable substitute for chloral hydrate with little
side effect during non-invasive procedures such as echocardiography.
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چکیدٌ
زمینه :ثزای غلجِ ثز اضطزاة ضیزخَاراى ٍوَدوبى در هَاخِْ ثب رٍضْبی تطخیصی ٍدرهبًی دارٍّبی هختلفی استفبدُ ضذُ است .در ایي هطبلؼِ
اثزتسىیٌیی ٍ ػَارض خبًجی دٍ دارٍی ّیذرٍوسیسیي ٍ ولزال ّیذرات ثز رٍی ثیوبراى در هَلغ اًدبم اوَوبردیَگزافی ثزرسی ضذ.
روش کار :هطبلؼِ ثز رٍی  128ثیوبر اًدبم ضذ وِ ً 21فز اس ثیوبراى در طَل هطبلؼِ خبرج ضذًذ 107 .ثیوبر ثبلی هبًذُ ثِ دٍ گزٍُ دریبفت وٌٌذُ
ّیذرٍوسیسیي (ً 52فز) ٍولزالّیذرات (ً 55فز) تمسین ضذًذ .ثزای گزٍُ اٍل اس ضزثت ّیذرٍوسیسیي تدبری ثِ هیشاى  1هیلیگزم ثِ اسای ّز ویلَگزم ٍسى
ثذى ٍ ثزای گزٍُ دٍم ضزثت ولزالّیذرات ثِ همذار  50هیلیگزم ثِ اسای ّز ویلَگزم ٍسى ثذى ثِ صَرت خَراوی استفبدُ ضذ .اطالػبت السم اس خولِ
خٌس ،سي ٍ ٍسى ثیوبراى ،هیشاى دارٍی استفبدُ ضذُ ،لیوت دارٍ ثِ تَهبى ،هذت سهبى طَل وطیذُ اس سهبى هصزف دارٍ تب ثخَاة رفتي ثیوبر ،طَل هذت
سهبى خَاة ثیوبر ٍ ػَارض هطبّذُ ضذُ در اثز هصزف دارٍ در ثیوبر یبدداضت ضذ.
دادُّبی ثِ دست آهذُ تَسط ًزم افشار آهبری ً SPSSسخِ  17هَرد تحلیل آهبری لزار گزفت .در ایي هطبلؼِ همذار ووتز Pاس  0/05اس لحبظ آهبری هؼٌی دار
تلمی گزدیذ.
یافتهها :تبثیز دارٍ در دٍ گزٍُ تفبٍت آهبری هؼٌیداری ًذاضت .حدن دارٍی استفبدُ ضذُ ٍ لیوت دارٍ در گزٍُ ولزالّیذرات ثطَر لبثل تَخْی ثیطتز
اس گزٍُ ّیذرٍوسیسیي ثَد .هذت سهبى السم ثزای ضزٍع اثز دارٍ اس سهبى هصزف دارٍ تب ضزٍع خَاة ّوسبى ٍلی طَل هذت اثز دارٍ در گزٍُ ولزال-
ّیذرات ثطَر هؼٌیداری ثیطتز ثَد .دٍ ػبرضِ استفزاؽ ٍ تحزیهپذیزی ثؼذ اس هصزف دارٍّب ثطَر هؼٌیداری در گزٍُ ولزالّیذرات ثیطتز دیذُ ضذ.
نتیجهگیری :ثِ ًظز هیرسذ دارٍی ّیذرٍوسیسیي خبًطیي هٌبست ٍ ون ػبرضِتز ٍ لبثل لجَلتزی ثزای دارٍی ولزال ّیذرات خْت ایدبد خَاة در
ضیزخَاراى ٍ وَدوبى ثزای اًدبم رٍضْبی تطخیصی غیزتْبخوی اس خولِ اوَوبردیَگزافی ثبضذ.
کلید واژههاّ :یذرٍوسیسیي ّیذرٍولزیذ ،ولزال ّیذرات ،اوَوبردیَگزافی
نحوه استناد به این مقاله :هَالئی ا .همبیسِ اثزتسىیٌی ٍ ػَارض خبًجی ولزال ّیذرات ٍ ّیذرٍوسیسیي در ضیزخَاراى ٍ وَدوبًی وِ تحت اوَوبردیَگزافی لزار هی-
گیزًذ .هدلِ پشضىی داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی ـ درهبًی تجزیش1396 .؛ 75-70 :)3(39

حك تألیف ثزای هؤلف هحفَظ است.
ایي همبلِ ثب دستزسی آساد تَسط داًطگبُ ػلَم پشضىی ٍ خذهبت ثْذاضتی ـ درهبًی تجزیش تحت هدَس وزییتَ وبهٌش
هٌتطز ضذُ وِ طجك هفبد آى ّزگًَِ استفبدُ تٌْب در صَرتی هدبس است وِ ثِ اثز اصلی ثِ ًحَ همتضی استٌبد ٍ ارخبع دادُ ضذُ ثبضذ.
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مقدمٍ

اهزٍسُ رٍضْبی تطخیصی ٍ درهبًی هختلف اس خولِ:
الىتزٍوبردیَگزافی ،الىتزٍآًسفبلَگزافی ،اوَوبردیَ گزافی،
 ،MRIسیتی ،آًژیَگزافی ،سًََگزافی ،اػوبل دًذاًپشضىی
ثزای گزٍُ سٌی ضیزخَاراى ٍ وَدوبى در دستزس ٍ هَرد ًیبس
هیثبضٌذ وِ اّویت فَقالؼبدُای در تبهیي سالهت وَدوبى
دارًذ .اهب هؼوَال گزٍّْبی سٌی هذوَر در هَاخِْ ثب
رٍضْبی هذوَر دچبر اضطزاة ٍ تزس ضذُ ٍ ّوىبری السم
ثب پزسٌل درهبًی را ًذارًذ ٍ ایي هسئلِ اًدبم رٍضْبی هذوَر
را ثب هطىل هَاخِ هیسبسد .ثزای غلجِ ثز اضطزاة ٍ تزس
ایي افزاد در هَاخِْ ثب رٍضْبی هذوَر الذاهبت هختلفی
صَرت گزفتِ است (.)1-13
یىی اس دارٍّبی هختلفی وِ در ایي سهیٌِ هَرد استفبدُ
لزار گزفتِاًذ ولزالّیذرات هیثبضذ .اهب ایي دارٍ ثب ػَارض
هختلفی اس خولِ گیدی ،خَاة آلَدگی ،اختالل توزوش ،تَْع،
استفزاؽ ،اسْبل ،اختالل تٌفسی ،راش پَستی ،تحزیهپذیز
(ثیمزاریِ) .خستگی ٍ تذاخل دارٍئی ثب ٍارفبریي ٍ دارٍّبی
آراهجخص ٍ ضذتطٌح ٍ ّوچٌیي افشایص فبصلِ  QTدر ًَار
للت وبّص ضزثبى للت ٍ فطبرخَىّ ،یپَوسی ٍ ّیپزوبرثی
ّوزاُ هیثبضذ (.)14-15
ّیذرٍوسیسیي ّیذرٍولزیذ یىی دیگز اس دارٍّبی
خَاةآٍر ٍ آراهجخص هیثبضذ وِ ثِ هٌظَر ایدبد تسىیي ٍ
آراهص در ضیزخَراى ٍ وَدوبى وبرثزد دارد ٍ ًسجت ثِ ولزال
ّیذرات هشُ ضیزیيتزٍ لبثل لجَلتزی دارد ٍ تَسط
ضیزخَاراى ٍ وَدوبى لبثل تحولتز هیثبضذ.
ثب تَخِ ثِ ًیبس ثِ اوَوبردیَگزافی هىزر در ضیزخَاراى ٍ
ثچِّبی وَچه هجتال ثِ ثیوبریْبی ووپلىس هبدرسادی للجی
( ٍ )16لشٍم آرام وزدى ضیزخَاراى ٍ وَدوبى در هَلغ اًدبم
اوَوبردیَگزافی ٍ ػذم ٍخَد هطبلؼِ اختصبصی در هَرد
همبیسِ اثز ولزالّیذرات ٍ ّیذرٍوسیسیي ّیذرٍولزیذ در
هَالغ اًدبم اوَوبردیَگزافی ثز آى ضذین تب اثزثخطی ٍ
ػَارض خبًجی ایي دٍ دارٍ ثز رٍی ضیزخَاراى ٍ وَدوبى در
هَلغ اًدبم اوَوبردیَگزافی را ثزرسی ًوبئین.

ريش کار

ایي هطبلؼِی تَصیفی همبیسِای ثز رٍی  128ضیزخَار ٍ
وَدن هطىَن ثِ ثیوبری هبدرسادی للجی وِ ثطَر سزپبئی ثِ
درهبًگبُ للت وَدوبى در ثیوبرستبى وَدوبى تجزیش در سبل
1395خْت اًدبم اوَوبردیَگزافی هزاخؼِ وزدُ ثَدًذ ،اًدبم
ضذ .اس ایي تؼذاد ً 21فز ثذلیل ػذم ّوىبری هٌبست اس
هطبلؼِ خبرج ضذًذ.
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ثیوبراى ثِ طَر تصبدفی ثِ دٍ گزٍُ ّیذرٍوسیسیي (64
ًفز) ٍ ولزالّیذرات (ً 64فز) تمسین ضذًذّ .وِی ایي
ثیوبراى هطىَن ثِ ثیوبری هبدرسادی للجی ٍ وبًذیذ اًدبم
اوَوبردیَگزافی سیٌِای ثَدًذ ٍ ّوىبری السم خْت اًدبم
اوَوبردیَگزافی را ًذاضتٌذ .ثیوبراًی وِ سبثمِی حسبسیت ثِ
ایي دٍ دارٍ ٍ یب دارٍّبی هطبثِ ٍ خَاةآٍر داضتٌذ ٍ یب در
ًَار للت افشایص فبصلِی  QTداضتٌذ ٍ یب ٍالذیي آًْب فزم
رضبیتٌبهِ آگبّبًِ وتجی را اهضبء ًىزدًذ اس هطبلؼِ حذف
ضذًذ.
ثزای گزٍُ اٍل اس ضزثت ّیذرٍوسیسیي ّیذرٍولزیذ
تدبری ثِ هیشاى  1هیلیگزم ثِ اسای ّز ویلَگزم ٍسى ثذى ٍ
ثزای گزٍُ دٍم ضزثت ولزالّیذرات وِ اس وزیستبل ایي دارٍ
در دارٍخبًِی ثیوبرستبى تْیِ ضذُ ثَد ثِ همذار  50هیلیگزم
ثِ اسای ّز ویلَگزم ٍسى ثذى ثِ صَرت خَراوی استفبدُ ضذ.
اطالػبت السم اس خولِ خٌس ،سي ٍ ٍسى ثیوبراى ،هیشاى
دارٍی استفبدُ ضذُ ،لیوت دارٍ ثِ تَهبى ،هذت سهبى طَل
وطیذُ اس سهبى هصزف دارٍ تب ثخَاة رفتي ثیوبر ،طَل هذت
سهبى خَاة ثیوبر ٍ ػَارض هطبّذُ ضذُ در اثز هصزف دارٍ
در ثیوبر یبدداضت ضذ.
دادُّبی ثِ دست آهذُ تَسط ًزم افشار آهبری SPSS
ًسخِ  ٍ 17ثِ رٍش آهبری تَصیفی (هیبًگیي اًحزاف هؼیبر،
فزاٍاًی ٍ درصذ) ،آسهَى ٍ s Exact Test ٍ chi square
 Fisherثزای همبیسِ هتغییز ویفی ٍ آسهَى independent
 samples T-Testثزای همبیسِ دٍ گزٍُ هستمل هَرد تحلیل
آهبری لزار گزفت .در ایي هطبلؼِ همذار Pووتز اس  0/05اس
لحبظ آهبری هؼٌیدار تلمی گزدیذ.

یافتٍَا

اس ثیي  128ثیوبر هَرد هطبلؼًِ 107 ،فز هطبلؼِ را وبهل
وزدًذ وِ ً 52فز ثزای گزٍُ ّیذرٍوسیسیي ٍ ً 55فز ثزای
گزٍُ ولزالّیذرات ثَدًذ .در گزٍُ اٍل ً 21فز دختز ٍ 31
ًفز پسز ٍ در گزٍُ دٍم ً 26فز دختز ٍ ً 29فز پسز ثَدًذ.
هیبًگیي ٍسًی در گزٍُ اٍل  9/14±2/2ویلَگزم ٍ در گزٍُ
دٍم  9/40±2/35ویلَگزم ثَد ( .)P;0/54هیبًگیي سٌی در
گزٍُ اٍل  14/89±7/46هبُ در گزٍُ دٍم  15/76±9/02هبُ
ثَد ( .)P;0/58در گزٍُ ّیذرٍوسیسیي در دُ هَرد ()٪19/2
دارٍ اثز ًىزدُ ثَد در حبلیىِ در گزٍُ ولزالّیذرات در ًِ
هَرد ( )٪16/4دارٍ اثز ًىزدُ ثَد ( .)P;0/7هیبًگیي حدن
دارٍی استفبدُ ضذُ در گزٍُ ّیذرٍوسیسیي4/85 ±1/34
هیلیلیتز ٍ در گزٍُ ولزالّیذرات  11/23±2/27هیلیلیتز ثَد
(.)P<0/001
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هیبًگیي لیوت دارٍ در گزٍُ اٍل  ٍ 82/34±22/93در
گزٍُ دٍم  1658/45±340/30تَهبى ثَد ( .)P<0/001ضزٍع
اثز دارٍ در گزٍُ اٍل  ٍ 18/20 ±12/28در گزٍُ دٍم
 17/67±14/28دلیمِ ثَد ( .)P;0/44هذت سهبى اثز دارٍ در
گزٍُ اٍل  31/70±22/21دلیمِ ٍ در گزٍُ دٍم
 47/64±33/79دلیمِ ثَد (.)P;0/02
اس ًظز ػَارض دارٍئی دٍ ًَع ػبرضِ استفزاؽ ٍ ثیمزاری
دیذُ ضذ وِ استفزاؽ در گزٍُ ّیذرٍوسیسیي فمط در یه
هَرد ( )٪1/9دیذُ ضذ در صَرتیىِ در گزٍُ دٍم در  15هَرد
( )٪27/3هطبّذُ ضذ ( .)P;0/001ثیمزاری درگزٍُ
ّیذرٍوسیسیي اصال هطبّذُ ًطذ در حبلیىِ در گزٍُ ولزال-
ّیذرات  7هَرد ( )٪12/7اس ثیوبراى دچبر ایي ػبرضِ ضذًذ
(.)P;0/01
تبثیز دارٍ ثز رٍی سزػت ضزثبى للت ٍ تٌفس در گزٍُ
اٍل ٍ دٍم تفبٍت هؼٌیداری ًذاضت اهب در گزٍُ ّیذرٍوسی-
سیي هیبًگیي تؼذاد تٌفس ٍ تؼذاد ضزثبى للت ثؼذ اس دریبفت
دارٍ ًسجت ثِ لجل اس دریبفت دارٍ وبّص یبفتِ ثَد ٍ در گزٍُ
ولزالّیذرات هیبًگیي تؼذاد تٌفس ثؼذ اس دریبفت دارٍ ًسجت
ثِ لجل اس آى ثِ طَر هؼٌیداری وبّص یبفتِ ثَد .تؼذاد ضزثبى
للت لجل ٍ ثؼذ اس دریبفت دارٍ در دٍ گزٍُ تفبٍتی ًذاضتِ
است ( .)P;0/68ثزٍس ػَارض در ثیي دٍ خٌس سى ٍ هزد در
ّیچ وذام اس گزٍُّب تفبٍت هؼٌیداری ًذاضت(.)P;0/25

بحث

ثیوبراى ضزوت وٌٌذُ در دٍگزٍُ اس ًظزخٌس ،سي ٍ ٍسى
ّوسبى ثَدُ ٍ تفبٍت هؼٌیداری ًذاضتٌذ .تبثیز دارٍ در دٍ
گزٍُ تفبٍت هؼٌیداری ًذاضت .حدن دارٍی استفبدُ ضذُ ٍ
لیوت دارٍ در گزٍُ ولزال ّیذرات ثطَر لبثل تَخْی ثیطتز
اس گزٍُ ّیذرٍوسیسیي ثَد .هذت سهبى ضزٍع اثز دارٍ اس
سهبى هصزف دارٍ تب ضزٍع خَاة در دٍ گزٍُ ّوسبى ثَد
ٍلی طَل هذت اثز دارٍ در گزٍُ ولزالّیذرات ثطَر هؼٌی-
داری ثیطتز ثَد.
در هطبلؼِ ّ ٍ Heistenوىبراى در هَرد اثز سذاتیَ ولزال
ّیذرات در طی اًدبم اوَوبردیَگزافی در وَدوبى ( ،)1دارٍ
سجت وبّص سزػت ضزثبى للت ثِ هیشاى ثیص اس  ٪20در
 ٪24اس ثیوبراى ضذُ است در حبلیىِ در هطبلؼِ حبضز در
گزٍُ ولزالّیذرات تؼذاد ضزثبى للت هختصزی افشایص
داضتِ است .ضبیغتزیي ػبرضِ در هطبلؼِی حبضز استفزاؽ ثَد
وِ در  ٪27/3ثیوبراى گزٍُ ولزال ّیذرات دیذُ ضذ.
در هطبلؼِ ّ ٍ Avalos_arenasوىبراى ولزال ّیذرات ثب ٍ
ثذٍى ّیذرٍوسیسیي هَرد استفبدُ لزار گزفت ( ٍ )2در هَرد
تزویت ولزال ّیذرات ٍ ّیذرٍوسیسیي هیشاى ثبالی وبّص

اضجبع اوسیژى ضزیبًی ٍ تسىیي ػویك دیذُ ضذ .در حبلیىِ در
هطبلؼِ حبضز تسىیي ػویك ٍ طَالًی هذت در گزٍُ ولزال
ّیذرات دیذُ ضذ ٍلی در گزٍُ ّیذرٍوسیسیي چٌیي
ػبرضِای هطبّذُ ًطذ.
در هطبلؼِی حبضز هیبًگیي ضزثبى للت ثؼذ اس دریبفت
دارٍ در دٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌیداری داضت وِ ایي یبفتِ هطبثِ
یبفتِ هطبلؼِ ّ ٍ wilsonsوىبراى هیثبضذ (.)3
در هطبلؼِ ّ mileninیذرٍوسیسیي اثز ووتزی رٍی
پبراهتزّبی ّوَدیٌبهیه ٍ تٌفسی داضتِ است ( )4وِ هطبثِ
ًتبیح حبصل اس هطبلؼِ حبضز هیثبضذ.
در هطبلؼِ ّ ٍ Greenbergوىبراى ( ،)5هیشاى تبثیز دارٍ
ثبالتز اس هطبلؼِی حبضز هیثبضذ وِ هیتَاًذ ثِ ػلت دٍس
ثبالی هصزف دارٍ ثبضذّ .وچٌیي دٍ ػبرضِی ثیلزاری ٍ
استفزاؽ در هطبلؼِی هذوَر ّوبًٌذ هطبلؼِی حبضز دیذُ ضذُ
استّ ،ز چٌذ وِ ضیَع ووتزی داضتِ اًذ0.
ّ ٍ Garickوىبراى اثز دٍ ًَع تدبری ٍ دستسبس دارٍی
ولزال ّیذرات را رٍی ثیوبراى هطبلؼِ وزدُاًذ ( )6وِ طَل
هذت اثز ًَع دستسبس دارٍ هطبثِ هطبلؼِی هب ثَدُ است ٍ
ّوچٌي در هطبلؼِی هذوَر هثل هطبلؼِی حبضز ضىست تبثیز
دارٍ ثبال ثَدُ است.
در هطبلؼِی راضیِ فالح ٍ ّوىبراى ( )7تزویت ولزال
ّیذرات ٍ ّیذرٍوسیسیي ٍ تزویت ولزال ّیذرات ٍ
هیذاسٍالم استفبدُ ضذُ وِ هیشاى ایي دٍ تزویت در ایدبد
تسىیي در ثیوبراى ووتز اس تبثیز دارٍّبی هَرد استفبدُ در
هطبلؼِی حبضز هیثبضذّ .ز چٌذ وِ هیشاى ػَارض استفزاؽ ٍ
ثیمزاری ّن ووتز ثَدُ است.
سي ٍ ًَع رٍش درهبًی در هطبلؼِی صزاف ضیزاسی ٍ
ّوىبرش ( )8ثب هطبلؼِی حبضز هتفبٍت ثَدُ ٍ هیشاى تبثیز
دارٍی ولزال ّیذرات ثِ تٌْبیی ٍ ثب ّیذرٍوسی سیي هطبثِ
ثَدُ است وِ هیتَاًذ ثذلیل ٍخَد ولزال ّیذرات در ّز دٍ
گزٍُ ثبضذ .اهب در هطبلؼِی هب ثیوبراى هَرد هطبلؼِ اس لحبظ
سٌی هتفبٍت ثَدُ ٍ رٍش تطخیص تفبٍت دارد ٍ ولزال
ّیذرات ثِ تٌْبیی ثب ّیذرٍوسی سیيهمبیسِ ضذُ است ٍ ثِ
ّویي خْت تفبٍت هؼٌیداری در ًتبیح حبصل ضذُ است.
در هطبلؼِی ّ ٍ sezarوىبرش اثز ولزال ّیذرات ٍ
ّیذرٍوسی سیي لجل اس اًدبم الىتزٍاًسفبلَگزافی خْت
خَاة همبیسِ ضذُ است ( .)9سي ثیوبراى در هطبلؼِی هذوَر
ثبالتز اس سي ثیوبراى هطبلؼِ حبضز ثَدُ است اهب دٍس دارٍّبی
هصزفی در دٍ هطبلؼِ وبهال هطبثِ هیثبضذ .در هطبلؼِی
هذوَر ثز خالف هطبلؼِی حبضز هیشاى رضبیتوٌذی اس ولزال
ّیذرات ثِ تَخِ ثِ تبثیز ٍ هیشاى ػَارض ثبالتز ثَدُ است.
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) ّوبًٌذ هطبلؼِی هب15(  ٍ ّوىبراىNapoli ِدرهطبلؼ
تغییزات لبثل تَخِ در هیشاى ضزثبى للت هطبّذُ ًطذُ است
 درصذ هَارد دیذُ ضذُ وِ ووتز اس هطبلؼِی6 ٍلی استفزاؽ در
.حبضز ثَدُ است

وتیجٍگیری

ثطَر ولی در هطبلؼِی حبضز همذار ٍ لیوت دارٍی هَرد
ًیبس خْت ایدبد خَاة ٍ طَل هذت خَاة ٍ ػَارض ایدبد
ضذُ در گزٍُ ولزال ّیذرات ثیطتز اس گزٍُ ّیذرٍوسی سیي
ثَدُ ٍ دارٍی ولزال ّیذرات طؼن تلخ دارد ٍ ووتز هَرد
 در حبلی وِ هیشاى،لجَل ضیزخَاراى ٍ وَدوبى هیثبضذ
ُهَفمیت دارٍ خْت ایدبد خَاة در ّز دٍ گزٍُ هطبثِ ثَد
.است
ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبصل اس ایي هطبلؼِ ٍ هطبلؼبت هزٍر
ضذُ ثِ ًظز هیرسذ دارٍی ّیذرٍوسی سیي خبًطیي هٌبست
ٍ ون ػبرضِ تز ٍ لبثل لجَلتزی ثزای دارٍی ولزال ّیذرات
خْت ایدبد خَاة در ضیزخَاراى ٍ وَدوبى ثزای اًدبم
رٍضْبی تطخیصی غیزتْبخوی اس خولِ اوَوبردیَگزافی
 الجتِ ثْتز است ًتبیح ایي هطبلؼِ در گزٍّْبی ثشرگتزی.ثبضذ
.ثزرسی ضَد

) فبصلِی سهبًی10(  ٍ ّوىبراىRoach در هطبلؼِی
ضزٍع اثز دارٍّب ٍ طَل هذت اثز دارٍّب هطبثِ هطبلؼِی
 اهب هیشاى هَفمیت در اًدبم اوَوبردیَگزافی.حبضز هیثبضذ
ٍ ثبالتز اس هطبلؼِی حبضز هیثبضذ وِ احتوبال تفبٍت فزدی
 ّوچٌیي هیشاى.ًژادی در ثیي ثیوبراى را هطزح هیًوبیذ
.ػَارض در هطبلؼِی هذوَر ووتز اس هطبلؼِی هب ثَدُ است
ُّشیٌِ دارٍی هصزفی ثسیبر ثبالتز اس هطبلؼِی حبضز ثَد
 ًْبیتب در هطبلؼِی هذوَر ولزال ّیذرات ثِ ػٌَاى.است
دارٍی ثزتز ضٌبختِ ضذُ است اهب در هطبلؼِی هب لیوت ولزال
.ّیذرات ثیطتز ثَدُ ٍ ػَارض ایي دارٍ ًیش ثیطتز ثَدُ است
-ِ) یبفتِّب هطبثِ هطبلؼ11(  ٍ ّوىبراىBektas ِدر هطبلؼ
.ی حبضز هیثبضذ ٍ ػَارض ولزال ّیذرات ثبال ثَدُ است
)12( در هطبلؼِی هسؼَد فالحی ًژاد لدزی ٍ ّوىبراى
تزویت هیذاسٍالم ٍ ّیذرٍوسیسیي هفیذتز اس تزویت
.ّیذرٍوسی سیي ٍ ولزال ّیذرات ارسیبثی ضذُ است
 ٍ ّوىبراىlipshitz  در هطبلؼِی،ّوبًٌذ هطبلؼِی حبضز
) اهب14( هیشاى تحزیه پذیزی ٍ ثیمزاری ثبال ثَدُ است
هحذٍدیت تغذیِ ٍ خلَگیزی اس خَاة وَدوبى لجل اس
هصزف ولزال ّیذرات در هَفمیت ایدبد تسىیي در وَدوبى
.هَثز ثَدُ است
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