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 دهیچک
ضوع: شخ مو سیبریمانند ف یعروق یقلب یهایماریب صیت ش یزیدهل ونیال ست که اغلب ن متیقگرانو  یطوالن یرو به  ازیا
 یهانهیهزاهش و ک یماریب برای بهبود فرایند تشخیص دارد. ناتوسط متخصص الکتروکاردیوگرام یهاگنالیس یبصر بررسی

 مهم است. اریبس هابیآس نیخودکار ا صیتشخ ،از بیمارمراقبت 

 ریالسیون دهلیزی با طول بسیار کوتاه است.بنرمال و فی یهاگنالیسهدف این تحقیق ایجاد تمایز میان  اهداف:

صول نمودار بازگشتی پوانکاره برای ایجاد تمایز میان  برگرفتهدر این مقاله معیاری  :تحقیق روش نرمال و  یهاگنالیساز ا

 فیبریالسیون دهلیزی معرفی شده است. 

 سیگنال فیبریالسیون دهلیزی اعمال شده و توانسته 30سیگنال نرمال و  30معیار ارائه شده بر روی  :دستاوردهای مقاله

  را آشکار سازد. هاآنبه خوبی تمایز میان  هاگنالیسبا وجود کوتاه مدت بودن 
 

 فیبریالسیون دهلیزي، نمودار بازگشتی پوانکارهردیوگرام، الکتروکا کلیدي: کلمات

 

 مقدمه-1

است. با وجود ده تبدیل ش یاختالالت قلب صیتشخ یبرامهمی  ینیبال ابزاراست که به  هاسال وگرامیالکتروکارد ثبت سیگنال
خصص قلب توسط مت عموماً قلبی یتمیآرانواع  یبندطبقه به عنوان یک روش تشخیصی قابل اعتماد، این سیگنال جا افتادن

یم کهاست  یقلب یتمیآرنوع  نیترعیشا یزیدهل ونیالسیبریف .مستعد اشتباه است و پرهزینه یندیفرآ نیبنابرا ؛شودیمانجام 
 یهنگام ژهی، به وکشدیمرا به چالش  یزیدهل ونیالسیبریف صیتشخ نیا همین امر متناوب رخ دهد. ای داریپا به صورت تواند

طی  قلبر تحریک الکتریکی مسیر مشخصی را د فیبریالسیون دهلیزیدر  .باشددر دسترس  ثبت سیگنال هیکه فقط چند ثان
 یهاسلول یعنی ؛مشخصی نداشته باشدکه در دهلیزها موج الکتریکی تحریک جهت  دهدهنگامی رخ می این آریتمیکند. نمی

توانند میدهلیزها ن ووجود ندارد  یشوند. در نتیجه انقباض منظم دهلیزعضالنی دهلیز به صورت نامنظم تحریک و منقبض می
های بطن از دهلیز پیروی نکرده و بطن بدون نظم طبیعی ضربان به این ترتیب .ها پمپ کنندرا به صورت کامل به بطن خون

  .]1[ شودمنقبض می دهلیز از و پیروی
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ظم و الگوی ضربان من جایبه. هستنددر فیبرالسیون دهلیزی دو حفره فوقانی قلب یعنی دهلیزهای قلب، فاقد ضربان مطلوب 
مهم است چرا که با بسیار . پمپ کردن مناسب خون توسط قلب شوندیمو تند منقبض  غیرمنظمطبیعی، دهلیزها به شکل 

ای ندارد و گونه نشانهفیبریالسیون دهلیزی معموالً هیچ. شوندیم نیتأمبدن  یاهیتغذنیازهای اکسیژن و  ،نپمپ مناسب خو
 مغزی، کتهس با و است پایدار قلبی های آریتمی نیترجیرا از این عارضه یکی .شودبیمار متوجه تغییری در حالت خود نمی

 از بیش که شودیم زده تخمین. است همراه توجهی مرگ و میر قابل و یکرونر عروق بیماری، قلبی نارسایی شدن، بستری
 آینده سال 30-50 در آن شیوع و برندیم رنج فیبریالسیون دهلیزی از شمالی یهاییکایآمر و هاییاروپا از نفر میلیون 12

بیماران اغلب افراد مسن  .]2[ ابدییم افزایش باالرفتن سن با فیبریالسیون دهلیزی بروزاحتمال . دش خواهد برابر سه احتماالً
اندازد، بلکه به خودی خود جان بیمار را به خطر نمی معموالً فیبریالسیون دهلیزی .دیگری نیز دارند یهایماریبهستند که 

از همه  ترمهمو  نارسایی احتقانی قلبد. این مشکالت عبارتند از احساس خستگی مزمن، شومشکالت میباعث پیدایش سایر 
  .سکته مغزی

هر یک از  .]3-6[ اندشدهفیبریالسیون دهلیزی ارائه  ژهیوی متعددی برای تشخیص انواع اریتمی قلبی و به هاروشتا کنون 
ی استخراج شده از سیگنال الکتروکاردیوگرام با هایژگیو؛ اما چالشی که برخی از انددادهتا حدودی موفقیت نشان  هاروشاین 

به خوبی تغییرات  توانندینمی رایج هایژگیوی کوتاه هستند که ااندازهی سیگنال به هاثبتآن روبرو بودند این است که گاهی 
اه تنها در یک ی است که گاگونهخود فیبریالسیون دهلیزی نیز به  تیماهه ویژه اینکه ایجاد شده در سیگنال را دنبال کنند ب

ال با به تغییرات داشته باشد و در عین ح نسبت. به این ترتیب نیاز به روشی که حساسیت باالیی افتندیمبازه کوتاه اتفاق 
 .شودیمرد آن ایجاد نشود حس ی کوتاه مدت نیز همچنان تطبیق نشان دهند و خللی در قدرت عملکهاثبت

د این نه تنها در مور داد کهارائه خواهیم  رمالن یهاگنالیس ازدر این مقاله معیاری را برای شناسایی فیبریالسیون دهلیزی 
 و شناسایی کمک کند. یبندطبقهبه  تواندیمقلبی و انواع دیگر اختالالت قلبی با قدرت  یهایماریبآریتمی که در مورد سایر 

 

 هاروشمعرفی پایگاه داده و -2
شده در چالش  یهادادهدر این مقاله از  ست 2017ثبت  شده ا ستفاده   8528مجموع  در این پایگاه .]7[ پایگاه داده فیزیونت ا

ایر ستت، دهلیزی، فیبریالستتیون یعیطب ینوستتیستت تمیر یبنددستتته( در چهار ثانیه 9-60کوتاه مدت ) ثبت الکتروکاردیوگرام
این هرتز بوده است. در  300 یبردارنمونه. فرکانس اندشده لتریهرتز ف 50و  1فرکانس قطع  با وجود دارد که ها و نویزآریتمی

ش یبندطبقهسالم و فیبریالسیون دهلیزی برای  یهاگنالیسمقاله از  ستفاده  سیگنال ا ده و ایجاد تمایز میان این دو گروه از 
 است. 

 

 تحلیل نمودار پوانکاره-2-1
رمال و غیر نرمال استفاده از منحنی پوانکاره است.  یهاگنالیساخیر برای ایجاد تمایز میان  یهاسالیکی از معیارهای رایج در 

 RRمتوالی تحت عنوان فواصل  یهاکیپسیگنال شناسایی شده و سپس فواصل این  Rموج  یهاکیپدر این منحنی ابتدا 
. این شوندیمترسیم  RR+1یعنی  ؛دیعب نمونهبر حسب  RRبازگشتی فواصل  نمودار کی صورت. در ادامه به شوندیممحاسبه 

 RRهر دلیل به هم بریزند و فواصل میان  به هاتمیردر صورتی که  کندیمفواصل متوالی را ترسیم  نمودار با توجه به اینکه
در  .]8[ دهندیمشده باشد در نمودار خود را به صورت پراکندگی نشان  ان قلب نیز هستند کم یا زیادبمتوالی که نمودی از ضر

به صورت منظم در حال وقوع هستند.  باًیتقرکه ضربان ها  دهدیمصورتی که فاصله واصل به یکدیگر نزدیک باشند نشان 
نرمال داشته  یهاتمیر. در صورتی که فرد سالم باشد و شودیمبرای نمایش بهتر این تجمع نقاط یک بیضی بر این نقاط فیت 

 . رندیگیمدر این بیضی قرار  هاآنو بخش اعظم  گیرندباشد نقاط به صورت آرام و نرم از هم فاصله می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
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. در اصل (1)شکل  شودیمیاد  SD2و  SD1در نمودار پوانکاره به  هاآنبرای ترسیم بیضی دو مشخصه مورد نیاز است که از 
SD1  سیگنال و  مدتنماینده قطر کوچک بیضی یا به عبارتی تغییرات کوتاهSD2 قطر بزرگ بیضی و تغییرات بلند  دهندهنشان

 مدت سیگنال است. 

 
 : نمودار پوانکاره نمونه1شکل

 
نی از طوال یهاثبتهدف ما از ارائه این توضیح خالصه در خصوص نمودار پوانکاره توجه به این نکته بود که در همه شرایط 

یه داری طولی در حد ثان هاثبتدر شرایطی مانند همین پایگاه داده  عنوان مثالسیگنال ممکن است در دسترس نباشد. به 
اه است کوت قدرآناما به هر حال ثبتی با طول در حد چند ثانیه  ؛اردد وجود هااسیمقهستند. اگرچه همیشه اصل نسبیت برای 

که نماینده تغییرات طوالنی مدت بود کمک گرفت. در چنین  SD2برای تحلیل آن از بیضی فیت شده و  توانینمکه دیگر 
جاد کرد نرمال تمایز ای یهاگنالیسو  هاآندیگری را که بتوانند تغییرات سیگنال را نشان دهند یا بین  یهایژگیومواردی باید 

کوتاه مدت یا  به تغییرات صرفاً باید  هاثبتمدت  کوتاه با توجه بهیم که را به کار گرفت. به همین دلیل به دنبال این ایده رفت
SD1  ما اتوجه کنیم. اما این پارامتر در ترسیم منحنی پوانکاره معنا و مفهوم خود را پیدا کرده است. برگرفته از همین ایده

 یم.موجود در سیگنال های با طول کوتاه ارائه کردمستقل از ترسیم بیضی در نمودار پوانکاره معیاری را برای بررسی دینامیک 
 

 فاصله عمود نسبت به نیمساز-2-1
هر نقطه در صفحه . میکنیمسیگنال را فارغ از اینکه طول کوتاه یا بلندی داشته باشد به صورت نمودار بازگشتی پوانکاره ترسیم 

فاصله، فاصله عمودی  نیترکوتاهاما  ؛متفاوتی استدارای فواصل  )نیمساز ربع اول( درجه 45نگاشت بازگشتی نسبت به خط 
 45پایین خط  یاباال  ی که درفاصله و تعداد نقاط نیترکوتاهنحوه محاسبه  (1)درجه است. رابطه  45هر نقطه نسبت به خط 

که  ابدییم. در برخی موارد با توجه به نوع بیماری تغییرات ضربان قلب افزایش و کاهش دهدیمرا نشان  رندیگیمقرار درجه 
. به منظور درک بهتر روند تغییرات ابدییمکاهش  صورت نیا در حال افزایش و در غیر HRVاگر این فاصله مثبت باشد یعنی 

. در دهدیمدرجه را نشان  45لف نسبت به خط فاصله نقاط مخت 2 از این ویژگی استفاده کرد. شکل توانیم HRVسیگنال 
تعداد فواصل نقاط زیر  Ddownدرجه،  45تعداد فواصل نقاط باالی خط  Dup، 45فاصله نسبت به خط  نیترکوتاه 𝐷𝑛، *رابطه 
 .]9[ استدرجه  45خط 
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 درجه 45فاصله نقاط مختلف نسبت به خط  :2شکل

 

𝐷𝑛 =
|𝑅𝑅𝑛+1−𝑅𝑅𝑛|

√2
                                                                                                                           (1)  

𝐷𝑢𝑝 = ⋃ 𝐷𝑢𝑝
𝑖𝑛𝑢

𝑖=1    𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛 = ⋃ 𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛
𝑖𝑛𝑑

𝑖=1                                                                                                     (2)  

𝑆𝐷𝐷𝑢𝑝
= √

1

𝑛
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𝑖𝑁𝑑
𝑖=1 ,   𝑁 = 𝑁𝑢 + 𝑁𝑑 + 𝑁𝑐                                                  (4)                                                                                            

𝑆𝐷𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛
= √

1

𝑛
∑ (𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛

𝑖 − 𝑀𝑒𝑎𝑛𝐷𝑑𝑜𝑤𝑛
)2𝑛𝑑

𝑖=1                                                                                                     (5)                                                                                                                                                                                           

 

 نتایج-3

همگی  هادادهکردیم.  یسازادهیپداده فیبریالسیون دهلیزی  30داده نرمال و  30 یرو برمعیار معرفی شده در این مقاله را 
اره پوانک نمودارانیم وبوده است. در نخستین گام برای اینکه بت 300 هاآن یبردارنمونهثانیه داشتند و فرکانس  30طولی برابر با 

(. سپس نمودار پوانکاره 3دهلیزی شناسایی شدند )شکل نرمال و فیبریالسیون در هر دو سیگنال  R یهاموجرا ترسیم کنیم 
 (.4م شد )شکل یهر یک ترس

 

 
 در دو سیگنال نرمال و فیبریالسیون دهلیزي Rاز ثبت موج  يانمونه: 3شکل
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 : ترسیم نمودار پوانکاره براي دو سیگنال نرمال و فیبریالسیون دهلیزي4شکل 

 

سبت به خط عمود به دست آمده و در نهایت از این مقادیر  4نقاط ترسیم شده در نمودارهای شکل  تکتکدر مورد  صله ن فا
 ارائه شده است. هاآنمقادیر  1میانگین گرفته شده است که در جدول 

 
 : میانگین فاصله عمود تا نیمساز براي سیگنال نرمال و فیبریالسیون دهلیزي1جدول 

  سیگنال نرمال فیبریالسیون دهلیزی

 میانگین فاصله عمود تا نیمساز 3/0 22/8

 
شاهده  طورهمان صله تا خط  نیترکوتاهمیانگین  شودیمکه م سیون دهلیزی برابر با *هاگنالیسدر مورد  عمودفا  ی فیبریال

 .دهدیمبوده که در مقایسه به سیگنال نرمال؛ یعنی * جهش قابل توجهی را نشان 
 

 یریگجهینتبحث و -5
نمودار پوانکاره از تعداد کمی نقطه تشکیل شده است و این کار تحلیل دینامیک سیگنال را بر  شودیمکه مشاهده  طورهمان

م شده نقاط نمودار نرمال به صورت پیوسته ی. اگر چه از نظر ظاهری در این مثال ترسکندیممبنای پارامترهای پوانکاره دشوار 
و در عوض پراکندگی واضحی میان نقاط ترسیم شده برای فیبریالسیون دهلیزی وجود  اندگرفتهو متراکم در کنار یکدیگر قرار 

اوتی ضدارد. اما ممکن است تغییرات به قدری اندک و نامحسوس از نظر ظاهری اتفاق بیفتند که نتوان از روی ظاهر نمودار ق
 را انجام داد.

حتی با تعداد کمتری نمونه از سیگنال رفتار سیگنال را  توانیمفاصله نسبت به نیمساز  نیترکوتاهدر عوض با استفاده از معیار 
است که در  نیکرد ابه آن اشاره  توانیممعیار معرفی شده و نمودار پوانکاره  تا حدودی شناسایی کرد. نکته مهمی که در مورد

ه و به عبارتی طول زیادی دارند نقاط ب اندشدهکه از تعداد نقاط زیادی تشکیل  ییهاگنالیساری موارد و البته در مورد بسی
اشت. سیگنال و حالت دیگر اتفاق افتاده د نیدر اتشخیص خاصی نسبت به تغییراتی که  توانینمکه  افتندیمروی هم  یااندازه

 یپارامترها که اگر چه کنندیمد یا حتی نقاط پراکندگی پیدا شودر نقطه مقابل گاهی نقاط اکتوپیک در هر دو سیگنال دیده می
SD1  وSD2 یضی تغییرات را نشان دهد چرا که ب تواندیماما به صورت تقریبی  ؛تا حدودی نمایانگر این پراکندگی است

درصد نقاط را شامل شود. اما در مورد معیار معرفی شده به دلیل اینکه فاصله ک  90 مثالًکه  شودیمطوری بر نمودار فیت 
   را نسبت به سیگنال ارائه خواهد داد. یترقیدقمعیار قضاوت  شودیمتک نقاط ترسیم 
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