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Abstract
Backgrond: Today world faces the crisis of aging population. Dementia can be considered as one of the most important
diseases of elderly. Psychophysiological researches about dementia can attract our attention us to more objective
findings. Changes in baseline skin conductance in patients suffering from Schizophrenia were revealed in previous
studies. Regarding common neurodegenerative base between Dementia and Schizophrenia, such skin conductance
changes may also be seen in patients with Dementia and there are few researches about this. The purpose of this study
is to compare the level of electrical conductivity of the skin conductance level (SCL) between elderlies with dementia
and those without dementia.
Materials and Methods: A case control study was conducted in the care center of elderlies, after examination and using
CDR, 34 patients with dementia and 34 non-demented were selected and the later considered as the control group. The
baseline skin conductance of these two groups was measured by Skin conductance measurement channel of biofeedback
device and values of baseline skin conductance were compared between groups using t test.
Findings: Members of the groups had similar personal characteristics. Comparison of baseline skin conductance
showed 0.260±0.251 µs in patients with dementia and 0.600±0.425 µs in non-demented that there is significant
(p<0.001).
Conclusion: Baseline skin conductance level in patients with dementia is significantly less than that in the control
group. Investigation of SCL in different dementia subtype will help use a better understanding of brain function.
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چکیدٌ:

سببقٍ ي َدف :اهزٍسُ خْاى تحزاى عالوٌذی خوؼیر را خیؼ رٍ دارد ،دهاًظ را هیسَاى اس خولِ هْوسزیي تیواریْاای دٍراى عاالوٌذی داًغار .زحمیمااذ
عایىَفیشیَلَصیه در سهیٌِ دهاًظ هیسَاًذ زَخِ ها را تِ یافسِ ّایی ػیٌی زز خلة ًوایذ .در هطالؼاذ لثلی عطح ّذایر خَعسی در تیواراى هثسال تِ اعىیشٍفزًیا
زغیزازی داؽسِ اعر .تا زَخِ تِ ٍخَد سهیٌِ هؾسزن ًزٍدصًزازیَ در تیواری دهاًظ ٍ اعىیشٍفزًیا ایي زغییزاذ در هثسالیاى تِ دهاًظ ًیش هطاز های تاؽاذ واِ
هطالؼاذ هحذٍدی در ایي سهیٌِ اًدام ؽذُ اعرّ .ذف اس ایي هطالؼِ همایغِ عطح خایِ ّذایر خَعسی تیي هثسالیاى تِ دهاًظ ٍ عالوٌذاًی اعر واِ دهااًظ
ًذارًذ.
مًاد ي ريش بررسی :هطالؼِ تِ رٍػ هَرد ؽاّذی اًدام ؽذ .در هزوش ًگْذاری عالوٌذاى خظ اس هؼایٌِ ٍ اعسفادُ اس اتشار  34 CDRعاالوٌذ هثاسال تاِ
دهاًظ اًسخاب ؽذًذ ٍ 34عالوٌذ غیز هثسال تِ دهاًظ ًیش در گزٍُ وٌسزل لزار گزفسٌذ تا اعسفادُ اس واًال عٌدؼ ّذایر الىسزیىی خَعسی دعاسگاُ تیَفیاذته
عطح خایِ ّذایر خَعسی آًْا اًذاسُ گیزی ؽذ ٍهیاًگیي دٍ گزٍُ تَعیلِ آسهَى  Tتا ّن همایغِ ؽذًذ.
یبفتٍَب :افزاد دٍ گزٍُ اس ًظز خقَفیاذ فزدی هؾاتِ تَدًذ عطح ّذایر الىسزیىی خَعسی در گزٍُ دهااًظ 0/260±0/251هیىازٍسیوٌظ ٍ در گازٍُ فالاذ
دهاًظ  0/600±0/425هیىزٍسیوٌظ هحاعثِ ؽذ ٍ تا ( )p>0/001هؼٌادار هی تاؽذ.
وتیجٍگیری :عطح خایِ ّذایر الىسزیىی خَعسی در هثسالیاى تِ دهاًظ ووسز اعر .تزرعی  SCLدر اًَاع دهاًظ هی زَاًذ سٍایای تیؾسزی اس ػولىزد هغشرا
در آیٌذُ تِ ها ًؾاى دّذ.
ياژگبن کلیدی :دهاًظ ،عطح ّذایر خَعسی ) ،)SCLاتشار ولیٌیىی عٌدؼ دهاًظ ))CDR scale
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بررسی َدایت الکتریکی پًست ( )SCLدر مبتالیبن بٍ دمبوس

 / 185فائشُ ًظزیِ ٍ ّوىاراى

ژپوهش رد زپشکی

2





   / k  Z1  Z1  
2


n1 
2

هحاعثِ ؽذ در ایي
راتطِ  زفاٍذ تیي دٍ گزٍُ ٍ تزاتز  ،scl 0/5هیتاؽذّ .وچٌیي ، 
 Z ٍ تِ زززیة تزاتز تا  1/96 ٍ 0/2 ، 0/05هیتاؽٌذ ٍ در ًْایر
2
2

2
1

حدن ًوًَِ در ّز گزٍُ ً 34فز هحاعثِ ؽذ .اس ًوًَِ گیزی تِ رٍػ
خوؼیر در دعسزط اعسفادُ ؽذ .خظ اسوغة هدَس اس ادارُ ول تْشیغسی
اعساى زْزاى هدَس ّوىاری تا چٌذ هزوش خقَفی ًگْذاری ٍ زَاًثخؾی
عالوٌذاى اخذ ؽذ ٍ در ًْایر خضٍّؼ در هزاوش عالوٌذاى هْزتاى ،زَحیذ ٍ
هدوَػِ فزساًگاى زْزاى اًدام ؽذ .هَضَع ایي خضٍّؼ دروویسِ اخالق
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مقدمٍ:
دهاًظ اس خولِ تیواریْای عالوٌذاى اعر وِ در آى ؽٌاخر تیوار در یه یا
چٌذ حَسُ ؽٌاخسی ًغثر تِ عطح ػولىزد لثلی افر تارسی خیذا هیىٌذ (.)1
اًَاع دهاًظ ؽاهل تیواری آلشایوز ،دهاًظ ػزٍلی ،دهاًظ لَی تادی،
دهاًظ فزًٍسَ زودَرال هی تاؽذ .ؽیَع دهاًظ هسَعط زا ؽذیذ در خوؼیر
ػوَهی تاالی  65عال حذٍد  ٍ 5%در افزاد تاالی  85عال  20زا  40درفذ
ٍ در هزاوش ًگْذاری هشهي  50%اعر ( .)2خیؼ تیٌی هی ؽَد وِ در
عال 2050تزای اٍلیي تار در طَل زاریخ تؾز زؼذاد افزاد تاالی  60عال تا
زؼذاد وَدواى تزاتزی داؽسِ تاؽذ ( .)4ؽیَع دهاًظ ّز  20عال دٍ تزاتز
هیؾَد تِ گًَِ ای وِ خیؼ تیٌی هیؾَد خوؼیر  35/6هیلیَى ًفزی تیواراى
هثسال تِ دهاًظ در عال  ، 2010در عالْای  2050 ٍ 2030تِ زززیة تِ
 115 ٍ 65/7هیلیَى ًفز تزعذ ( .)5در ایزاى ًیش خیؼ تیٌی هیؾَد در عال
 2019حذالل  % 10اسخوؼیر را عالوٌذاى زؾىیل دٌّذ ( .)10اّویر
هَضَع دهاًظ سهاًی تیؾسز هی ؽَد وِ تذاًین هیشاى افر زَاًوٌذی
فیشیىی در اًدام فؼالیسْای رٍسهزُ در ایي تیواراى تغیار عزیغ ٍ خیؼ رًٍذُ
تَدُ ( ٍ )7هیشاى تماء آًْا تؼذ اس زؾخیـ لطؼی  3-9عال اعر (.)8
عیغسن ّذایر الىسزیىی خَعسی در عایىَفیشیَلَصی اس سهاى وؾف در
عال  1888زَعط ًَرٍلَصیغر فزاًغَی  Fereوِ دریافر هحزوْای
هخسلف ّیداًی ٍ فیشیىی هٌدز تِ زغییزاذ در ّذایر الىسزیىی خَعر هی
ؽَد ،هؾَْر ؽذ .عیغسن ّذایر الىسزیىی خَعر تَعیلِ ؽاخِ عودازیه
عیغسن ػقثی ازًََم وٌسزل هی ؽَد ( .)3هماٍهر خَعر یا هؼىَط آى
رعاًایی هی زَاًذ تِ دٍ فَرذ  phasic ٍ tonicزَفیف ؽَد .خاعخ
 Tonicتِ عطح  baselineهماٍهر خَعر تذٍى ّیچگًَِ رٍیذاد هحیطی
خاؿ گفسِ هی ؽَد (.)18
تا ایٌىِ هطالؼاذ زقَیز تزداری اس هغش هیاى اخسالل اعىیشٍفزًی فزم ٍ
اعىیشٍفزًی ؽثاّر ًؾاى هی دّذ الالل در یه هطالؼِ زفاٍزی ّن اس ًظز
فؼالیر الىسزیىی خَعر دیذُ ؽذُ اعرّ .ذایر خَعسی در تیواراى
اعىیشٍفزًی هسَلذ هاّْای سهغساى ٍ تْار (یؼٌی ّواى دٍرُ وِ خطز زَلذ
تیواراى اعىیشٍفزًی سیاد اعر) واّؼ یافسِ اعر حال آًىِ در تیواراى
اعىیشٍفزًی فزم چٌیي ارزثاطی ٍخَد ًذارد (.)3
زا وٌَى درگیزی عیغسن ازًََم در آلشایوز ووسز زَخْاذ را تِ عَی خَد
خلة وزدُ اعر اگزچِ خضٍّؼ در هَرد آى هی زَاًذ خساًغیل تالیٌی هْوی
داؽسِ تاؽذ سیزا ؽٌاعایی ًمـ ازًََم در آلشایوز هی زَاًذ خلَی ػَارك
ًازَاى وٌٌذُ را تگیزد ػَارضی چَى عٌىَج افر فؾار ٍ افسادى وِ ریغه
هزي ٍ هیز ٍ ًیاس تِ ًگْذاری را در ایي افزاد سیاد هی وٌذ ( .)6در هطالؼِ
ای در  36تیوار هثسال تِ ّاًسیٌگسَى چٌذ زغر الىسزٍ فیشیَلَصیىال اس خولِ
خاعخ ّذایر الىسزیىی خَعر را تزرعی ًوَدًذ وِ در ً 18فز غیز طثیؼی
تَد (.)10
در هطالؼِ ای خاعخ ّذایر الىسزیىی خَعر ٍ عطح خایِ ّذایر الىسزیىی
خَعر در  10تیوار هثسال تِ دهاًظ ٍ  10تیوار هثسال تِ آلشایوز تا  14فزد
عالن گزٍُ وٌسزل همایغِ ؽذ .خوؼیر هَرد هطالؼِ تزخایِ خاهؼِ اًسخاب ؽذ
ٍ دهاًظ هسَعط آًْا تا هؼیارّای  neurobehavioralدر

 comprehensiveارسیاتی ؽذ .تیي گزٍّْا در عطح خایِ ّذایر
الىسزیىی خَعر زفاٍذ هؼٌی داری هؾاّذُ ؽذ تا  .)11( p>0/05در
هطالؼِ ای عطح ّذایر الىسزیىی خَعر در  12تیوار هثسال تِ آلشایوزٍ 12
فزد عالن گزٍُ وٌسزل ضثط ؽذ .عطح خایِ ّذایر خَعسی ووسز اس گزٍُ
وٌسزل تَد اها اس لحاظ آهاری هؼٌی دار ًثَد ( .)12در هطالؼِ ای هیاًگیي
خاعخ ّذایر خَعسی در ّز دٍ گزٍُ دهاًظ فزًٍسَزودَرل ٍ آلشایوز ووسز اس
گزٍُ وٌسزل تَد اها فمط در گزٍُ دهاًظ فزًٍسَزودَرال هؼٌادار تَد .در ایي
هطالؼِ درتزرعی فزآیٌذ ّیداًی تیواراى تَعیلِ ؽزطی عاسی ززط ّز دٍ
گزٍُ دهاًظ فزًٍسَزودَرال ٍ آلشایوز خاعخ ؽزطی ًالقی را ًؾاى دادًذ
( . )14در هطالؼِ ای ًَاحی اس هغش وِ ّوگام تا افشایؼ خاعخ ّذایر خَعسی
زغییزاذ  FMRIدر هغش داؽسٌذ ؽاهل وَرزىظ ارتیسَفزًٍسال راعر،
ایٌغَالی لذاهی ،خیزٍط لیٌگَالی چح ٍ هخچِ چح ٍ...تَدًذ ًسایح ًؾاى
دادًذ وِ ًَاحی هغشی تغیار هسفاٍزی در ایي هغالِ دخیل ّغسٌذ (.)16
در هطالؼِ ای هثسالیاى تِ دهاًظ فزًٍسَزودَرال در همایغِ تِ تیواراى
آلشایوزی عطح ّذایر خَعسی ووسزی داؽسٌذ وِ ّوزاّی داؽر تا اس دعر
رفسي تیؾسز هادُ خاوغسزی ٍ ًمـ در فیثزّای ػقثی لغور لذاهی
فزًٍسَزودَرال (ّ .)17ذف ها در ایي هطالؼِ زؼییي عطح خایِ ّذایر
الىسزیىی خَعر در هثسالیاى تِ دهاًظ ٍ زؼییي عطح خایِ ّذایر الىسزیىی
خَعر در گزٍُ فالذ دهاًظ ٍ عدظ همایغِ خاعخ ّذایر الىسزیىی خَعر
در گزٍُ هثسال تِ دهاًظ تا گزٍُ فالذ دهاًظ هی تاؽذ .تا ایي فزك وِ
زفاٍذ هؼٌاداری تیي عطح خایِ ّذایر خَعسی تیواراى هثسال تِ دهاًظ تا
افزاد غیز هثسال تِ دهاًظ ٍخَد دارد.
مًاد ي ريشُب:
ایي هطالؼِ هَرد ؽاّذی هی تاؽذ ٍ خْر ارسیاتی دهاًظ اس ًغخِ
اعساًذارد ؽذُ فارعی ( P-CDRاتشار زؾخیقی تزرعی عطح واروزد
حافظِ) اعسفادُ ؽذُ ( .)13اتشار دیگزی وِ هَرد اعسفادُ لزار گزفر واًال
 GSRدعسگاُ تیَفیذته دٍ واًالِ ) )ProComp2عاخر ؽزور
 Thought Technologyواًادا ٍ والیثزُ ؽذُ زَعط آى ؽزور هی
تاؽذ .حدن ًوًَِ تا اعسفادُ اس فزهَل حدن ًوًَِ تزای همایغِ هیاًگیي
گزٍّْا تزای ّز گزٍُ ٍ تا اعسفادُ اس فزهَل

تزرعی ّذایر الىسزیىی خَعر ( )SCLدر هثسالیاى تِ دهاًظ 186 /
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ومرٌ CDR

فراياوی

درصد

ًوزُ ( ; )0دهاًظ ًذارد

34

50

ًوزُ ( ; )1دهاًظ خفیف

17

25

ًوزُ ( ; )2دهاًظ هسَعط

14

20/6

ًوزُ ( ; )3دهاًظ ؽذیذ

3

4/4

68

100

خذٍل  .2هززثِ ّذایر الىسزیىی خَعر تز حغة ٍضؼیر دهاًظ.
)µs( Scl

دهاًظ ًذارد
دهاًظ دارد

تعداد
34
34

میبوگیه
0/600±0/425
0/260±0/251

P value
0/001

عطح خایِ ّذایر خَعسی در گزٍُ دهاًظ0/260±0/251هیىزٍسیوٌظ ٍ
در گزٍُ فالذ دهاًظ 0/600±0/425هیىزٍسیوٌظ هحاعثِ ؽذ ٍ آسهَى
ًؾاى داد وِ ایي هززثِ ّذایر الىسزیىی خَعر در افزاد هثسال تِ دهاًظ
ووسز اس گزٍُ وٌسزل تَد (( )p<0/001خذٍل .)2
عطح خایِ ّذایر خَعسی در گزٍُ دهاًظ خفیف  ٍ 0/272±0/263در گزٍُ
دهاًظ هسَعط  0/247±0/246هیىزٍیوٌظ هحاعثِ ؽذ .آسهَى ًؾاى داد
وِ ّذایر الىسزیىی خَعر تیي دهاًظ خفیف ٍ هسَعط زفاٍذ ًذاؽر
(.)p <0/774
بحث:
ایي زحمیك ًؾاى داد وِ هززثِ ّذایر الىسزیىی خَعسی در هثسالیاى تِ
دهاًظ ووسز اس گزٍُ ؽاّذ اعر .در هطالؼِ دوسز ّ ٍ Joshiوىاراى در
همایغِ افزاد هثسال تِ دهاًظ فزًٍسَزودَرال تا گزٍُ وٌسزل عالن در عطح
خایِ ّذیر خَعسی تطَر هؼٌا داری گزٍُ هثسال تِ دهاًظ عطح ّذایر
خَعسی ووسزی را ًؾاى داد ) )11وِ ایي ًسیدِ ؽثیِ هطالؼِ ها تَد .در
هطالؼِ ّ ٍ Ostosوىاراى خاعخ ّذایر خَعسی تیواراًی وِ در هزاحل
اتسذایی آلشایوز تَدًذ تا هؾاّذُ زقاٍیز ّیداًاذ هخسلف در آسهَى تٌسَى
ثثر ؽذ .خاعخ ّذایر خَعسی در دٍرُ زًَیه ٍ فاسیه ووسز اس گزٍُ وٌسزل
تَد اها اس لحاظ آهاری هؼٌی دار ًثَد ( .)12اها در هطالؼِ ها ووسز تَدى
عطح خایِ ّذایر خَعسی در گزٍُ دهاًظ هؼٌی دار تَد .در هطالؼِ Wang
ٍ ّوىاراى در عال 1994عطح ّذایر خَعسی ّوشهاى تا اًدام
الىسزٍهیَگزافی  EMGدر هثسالیاى تِ آلشایوز هَرد عٌدؼ لزار گزفر وِ
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داًؾگاُ ػلَم خشؽىی ؽْیذ تْؾسی هطز ٍ تا وذ اخالق
 IR.SBMU.MSP.REC.1395.283هَرد زاییذ لزار گزفر .هزاحل
رٍػ اًدام وار ،اّذاف هطالؼِ ٍ هخسار تَدى عالوٌذاى در ّوىاری تزای
ایؾاى زَضیح دادُ ؽذ ٍ فزم رضایسٌاهِ عالوٌذاى فالذ دهاًظ زَعط ایؾاى
ٍ در هثسالیاى تِ دهاًظ زَعط لین ایؾاى زىویل ؽذ.
خزًٍذُ خشؽىی ٍ هزالثسْای تالیٌی عاوٌاى ایي هزاوش تزرعی ؽذ .هؼایٌِ
خشؽىی ٍ رٍاًدشؽىی اس ایؾاى اًدام ؽذ ٍ هقاحثِ تالیٌی تا عالوٌذاى اس
ًظز ؽٌاخسی زَعط هدزی طز فَرذ خذیزفر .اطالػاذ زىویلی اس
ٍاتغسگاى ،خزعساراى ٍ هزالثاى ایؾاى اخذ ؽذ .خظ اس تزرعی ّای فَق
افزادیىِ ؽزایط ٍرٍد تِ گزٍُ وٌسزل ٍ دهاًظ را داؽسٌذ اًسخاب ؽذًذ
(ًذاؽسي اخسالل فؼال رٍاًدشؽىی ًذاؽسي عاتمِ عىسِ هغشیًَ ،رٍخازی
دیاتسی ،ػذم ٍخَد دلیزیَم ٍ تزخَرداری اس ؽٌَایی هطلَب ٍ ػذم هقزف
دارٍی آًسی وَلیٌزصیه ٍ هْار وٌٌذّْای اعسیل وَلیي اعسزاس) .خْر
ؽاخـ هؾاتِ عاسی ًوًَِ ّا در ّز دٍ گزٍُ ؽاّذ ٍ وٌسزل اس خاًِ
عالوٌذاًی تا ٍضؼیر السقادی اخسواػی یىغاى ٍ تاال اًسخاب ؽذ ٍ اس ًظز
عٌی ٍ خٌغی یىغاى عاسی ؽذ .زحقیالذ دٍ گزٍُ ًیش زفاٍذ آهاری تا
ّن ًذاؽسٌذ.
عدظ تزای زواهی افزاد گزٍُ وٌسزل ٍ دهاًظ آسهَى  CDRاًدام ؽذ.
ًوزاذ  3 ٍ 2 ٍ 1ایي آسهَى در گزٍُ دهاًظ ٍ ًوزُ ففز در گزٍُ وٌسزل
زثثیر ؽذًذ .عدظ عالوٌذاى هَرد هطالؼِ در عاػر  3زا  4تؼذ اس ظْز در
دهای  23زا  25درخِ ازاق در حالر ًؾغسِ زَام تا آراهؼ اس ًظز عطح
ّذایر خَعسی تَعیلِ دعسگاُ تیَفیذ ته هَرد ارسیاتی لزار گزفسٌذ .عٌغَر
دعسگاُ تِ عطح وف دعسی تٌذ دٍم اًگؾر اؽارُ ٍ هیاًی دعر زویش ؽذُ
اس لثل هسقل هی ؽذ .تطَریىِ ًِ سیاد عفر ٍ ًِ آساد تاؽذ ٍ درطَل
آسهَى دعر تیحزور لزار هیگزفرً .وَدار هٌحٌی عطح ّذایر خایِ
خَعسی تز ًزم افشار ًقة ؽذُ تز رایاًِ ًوایؼ دادُ هیؾذ ٍ ایي عطح ّایر
خایِ خَعسی تِ هذذ  30ثاًیِ ضثط ؽذ ( .)11تزای زَفیف دادُ ّا اس
هیاًگیي ،اًحزاف هؼیار ،فزاٍاًی ٍ درفذ ٍ تزای تیاى دلر تزاٍرد اس فافلِ
اطویٌاى  %95اعسفادُ ؽذ .زواهی ًسایح اس طزیك ًزم افشار آهاری SPSS
 ver.16هَرد زدشیِ ٍ زحلیل آهاری لزار گزفر .تزای آًالیش هسغیزّای
ویفی اس آسهَى  ٍ Chi squareدر هَرد هسغیز ّای ووی آسهَى  Tاعسفادُ
ؽذ.
یبفتٍَب:
فزاٍاًی ًوًَِ ّا اس ًظز خٌغیر در ّز گزٍُ ً %50وًَِ را هزداى ٍ %50
ًوًَِ را سًاى زؾىیل دادًذ .در ّز گزٍُ هیاًگیي عٌی افزاد هؾخـ ؽذ در
گزٍُ هثسال تِ دهاًظ هیاًگیي عٌی  78/02داؽسٌذ حذالل عي  65عال ٍ
حذاوثز عي  85عال تَد در گزٍُ فالذ دهاًظ هیاًگیي عٌی  75/05عال
داؽسٌذ ٍ حذالل عي  65عال ٍ حذ اوثز عي  87عال تَد.
افزاد هَرد هطالؼِ تیؾسز دارای زحقیالذ اتسذایی ( )%35/3یا دتیزعساًی
( )%30/9تَدًذ .زفاٍذ آهاری هؼٌا داری تیي گزٍّی وِ دهاًظ ًذاؽر ٍ
گزٍُ هثسال تِ دهاًظ هؾاّذُ ًؾذ .تِ ایي زززیة افزاد دٍ گزٍُ ّوغاى ٍ
 matchتَدًذ.

خذٍل  .1رزثِ دهاًظ افزاد هَرد تزرعی تز هثٌای ًوزُ .CDR
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در یافسِ ّای ها عطح ّذایر خَعسی در هثسالیاى تِ دهاًظ در همایغِ تا
 ًظز تِ ایٌىِ عطح ّذایر خَعسی.گزٍُ وٌسزل ضؼیف ٍ وٌذ ووسز تَد
تاسزاتی اسػولىزد عیغسن عودازیه را ًؾاى هیذّذایي عطح ّذایر ووسز
ِهی زَاًذ تاسزاتی اس ػولىزد ضؼیفسز عیغسن عودازیه در افزاد هثسال ت
 تز ایي هثٌا اخسالل در ارزثاط لغوسْای تاالزز هغش تا عیغسن.دهاًظ تاؽذ
ازًََم هی زَاًذ تِ ػٌَاى فزضیِ ای در دهاًظ هطز تاؽذ وِ هطالؼِ ّای
 تِ ػٌَاى.آزی در ایي سهیٌِ هی زَاًذتِ رٍؽي زز ؽذى هَضَع ووه ًوایذ
خیؾٌْاد در هطالؼاذ آیٌذُ تزای ارسیاتی عایىَفیشیَلَصیه ّوِ خاًثِ زز
(Stress Response خاعخ تِ اعسزط در دهاًظ هی زَاى رٍػ
ٍ  واًال تیَفیذته8  را تىار تزد وِ در آى زَاها اسSRE Evaluation)
ُ) تزای ارسیاتی اعسفادEKG,EMG,TEMP,SC…) عٌغَرّای
 هی زَاى زَام تا ارسیاتیْای ػولىزدی عایىَفیشیَلَصیىی اس رٍؽْای.هیؾَد
ُزقَیز تزداری ػولىزدی ّوشهاى ًیش درتزرعی هثسالیاى تِ دهاًظ تْز
.تزد
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