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چکیده

زمینه و هدف :جريان خون آهسته كرونري  )CSF( coronary Slow flowيک
اختالل میکروواسکوالر است كه توسط تاخیر در پیشرفت روبه جلوي ماده حاجب در
شاخه هاي شريان كرونر بدون وجود بیماري كرونري انسدادي مشخص ميشود .هدف
از اين مطالعه مقايسه  GLSاندازه گیري شده توسط اكوكارديوگرافي  2Dدر بیماران
 CSFديابتي و هايپرتنسیو با بیماران  normal flowديابتي و هايپرتنسیو مي باشد.
روش بررسی :اين مطالعه كنترل -موردي بر روي  22بیمار ديابتي و هايپرتنسیو با
تشخیص عروق كرونر نرمال و  CSFدر تمام رگ هاي كرونري در آنژيوگرافي ( TIMI
 frame countبیش از  22و  )TIMI-2-flowو  22بیمار ديابتي و هايپرتنسیو با
جريان كرونري نرمال و بدون  CSFانجام شد .بیماران در هر دو گروه تحت
اكوكارديوگرافي  2Dجهت ارزيابي  GLS ،LVEFو هايپرتروفي بطن چپ ()LVH
قرار گرفتند.
یافته ها :در مطالعه حاضر  22زن ( )% 22/6و  22مرد ( )% 22/2با میانگین سني 66/66
 22/22 ±سال (محدوده  16تا  02سال) شركت داشتند .نتايج تفاوت معناداري در GLS
دو گروه  CSFو نرمال نشان نداد ( %-61/20 ± 2/22در مقابل %-62/20 ± 2/21؛
 .)P=2/204دو گروه از لحاظ  LVEFو  LVHنیز اختالف معناداري با هم نداشتند
( ،)P<2/22اما نتايج بدست آمده تفاوت قابل توجهي بین  GLSبیماران ديابتي و فشار
خوني.
نتیجهگیری :میزان  GLSدر بیماران ديابتي و هايپرتنسیو با و بدون  CSFتفاوتي ندارد،
لذا اندازه گیري  GLSتوسط اكوكارديوگرافي  2Dدر اين بیماران به تشخیص CSF
كمک نمي كند.
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مقدمه
جريان آهستهي خون در عروق كرونرقلب ()CSF

نامناسب متعاقب آن ،در عملکرد میوكارد شناخته نشده

) )Coronary slow flow(CSFيک يافته آنژيوگرافیک

است .اخیراً مطالعاتي با استفاده از اكوكارديوگرافي

است كه مشخصه آن تاخیر در پیشروي ماده كنتراست

 )STE( speckle trackingدو بعدي و تصويربرداري

تزريق شده به داخل عروق كرونر در حالت عدم وجود

داپلربافتي ( )TDIنشان دادند كه در  ،CSFديسفانکشن

تنگي قابل مالحظه در عروق كرونر اپي كارديال مي باشد.

سیستولیک و دياستولیک بطن چپ مشاهده مي شود(.)0،4

اين وضعیت ميتواند در يک يا چند رگ كرونري قلب

اما عملکرد بطن راست تحت تاثیر قرار نمي گیرد(.)0،62

وجود داشته باشد (.)6

بنابراين يافتن يک شاخص حساس براي مراحل ابتدايي

تشخیص  CSFبه وسیله آنژيوگرافي كرونري است.

ديسفانکشن بطن چپ ضروري به نظر مي رسد.

درشرايط استاندارد  )TFC( TIMI frame countدر

استرين در قلب كه به صورت درصد يا نسبت

سینه آنژيوگرافي كرونر با سرعت  frame 12در ثانیه و با

تغییرات طول فیبرهاي میوكارد در راستاي طولي يا عرضي

تزريق ماده حاجب داخل كرونر از طريق كاتتر شماره 6f

يا پیچشي بیان ميشود .يکي از روشهاي مورد تايید و با

اندازه گیري ميشود و مالک ارزيابي رسیدن ماده حاجب

دقت مناسب براي بررسي عملکرد سیستولیک و

به محل آخرين شاخه فرعي در شريان هاي كرونر چپ

دياستولیک میوكارد است كه با اكوكارديوگرافي بافتي انجام

) (LAD, LCXو رسیدن ماده حاجب به اولین شاخهPL

ميشود .براي اندازه گیري استرين طولي كه كاربرد بیشتري

در كرونر راست ) (RCAمي باشد .اگررسیدن ماده

نسبت به بقیه دارد اختالف طول انتهاي سیستول و دياستول

حاجب در يک يا چند رگ كرونر بیش از  TFC 22طول

محاسبه شده و بر طول انتهاي دياستول تقسیم مي شود.

بکشد و نیز مشاهده ( TIMI-2-flowپر شدن كامل ولي

l−l.
l.

= 𝑛𝑖𝑎𝑟𝑡𝑠 در اينجا  lطول انتهاي سیستولیک

باتاخیر كرونر ) به ترتیب روش هاي ارزيابي كمي و كیفي

و  l.طول انتهاي دياستولیک فیبر میوكارد ميباشد .اين

سرعت جريان خون در عروق كرونر مي باشند(.)6،2

اندازه گیري در نماهاي طولي و آپیکال ،استرين طولي

فراواني  CSFتقريباً در  %6تا  %2بیماران تحت آنژيوگرافي

 longitudinalنامیده ميشود .برايند استرين طولي در

كرونر ميباشد ( ،)2-1كه به ويژه در بیماران با سندرم

نماهاي چهار حفره اي و دو حفره اي و سه حفره اي به

كرونري حاد ( )ACSمشاهده مي شود ( .)6شیوع CSF

عنوان  (GLS) global longitudinal strainنامیده

در مردان جوان و افراد سیگاري باالتر است (.)1

ميشود .ارزيابي  GLSبصورت اتوماتیک توسط

بیش از  %02بیماران با  CSFآنژين يا درد سینه عود

اكوكارديوگرافي  )STE( speckle-trackingيک

كننده را تجربه مي كنند ،و تقريباً  %22از آنها نیاز به بستري

تکنیک جديد براي شناسايي و تعیین اختالالت عملکرد

مجدد پیدا مي كنند .)2-1( .همچنین  CSFمي تواند منجر

سیستولیک بطن چپ مي باشد GLS .نشان دهنده

به سندرم كرونري حاد شود .آريتمي هاي تهديد كننده

انقباضات طولي میوكارد است و دقت آن در مقايسه با

زندگي و مرگ ناگهاني قلبي نیز در اين بیماران گزارش

 MRIتائید شده است .اين روش غیر وابسته به اپراتور

شده است ( .)6با اين وجود ،اثرات  CSFبر عملکرد قلبي

است و در مقايسه با  EFبیشترقابل تکراراست و روش

به طور كامل شناخته نشده است (.)2

اندازه گیري آسانتري دارد(.)66

اينکه عملکرد بطن راست و  /يا بطن چپ تحت تاثیر

میزان نرمال  GLSدر مطالعات مختلف بین -11/0

 CSFقرار ميگیرد ،و تا چه اندازه ،هنوز دقیقاً مشخص

تا  -22/1درصدگزارش شده است و میانگین  -10درصد

نیست ( .)2،2به عبارت ديگر اثرات  CSFو خونرساني

به عنوان مالک  GLSطبیعی انتخاب شده است(.)12
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اخیراً نتایج يک مطالعه نشان داد كه با وجود برون ده قلبي
و عملکرد سیستولیک )Ejection Fraction (EF
نرمال GLS ،در بیماران با  CSFكاهش مي يابد( .)6عالوه
براين ،مطالعات قبلي نشان داده اند كه در ديسفانکشن
سیستولیک میوكارد ،عملکردهاي استرين longitudinal
زودتر از عملکردهاي  radialو  circumferentialدچار
اختالل ميشوند( .)1،61اما تاكنون مطالعات معدودي براي
ارزيابي عملکرد استرين طولي بطن چپ در بیماران CSF
انجام شده است كه اين بررسي ها نیز خیلي جامع نبوده اند
و عموما مقايسه  GLSبین افراد با عروق كرونر سالم از
يک طرف و مبتاليان به تنگي كرونر و يا  CSFبوده است
(.)6،2،2،4،62،62
در مورد اثرات  CSFبر عملکرد بطن چپ با ارزيابي
اكوكارديوگرافي معمولي يا تصويربرداري داپلر تناقضاتي
وجود دارد( .)62در حال حاضر اثرات جريان آهسته
كرونر در زمینه بالیني به دلیل اثرات ناشناخته آن بر عملکرد
قلبي ،كمتر از میزان واقعي تخمین زده شده است( .)2لذا
مطالعات بیشتر در اين زمینه ادامه دارد .همچنین از آنجايي
كه ديابت و فشارخون باال از جمله ريسک فاكتورهاي شايع
بیماري هاي قلبي و كرونري هستند ،اما عملکرد بطن چپ
به وسیله اندازه گیري  GLSدر حضور درگیري هاي
عروق كرونر از جمله  CSFدر اين گروه از افراد ،تاكنون
بررسي نشده است يعني تا زمان انجام اين تحقیق ،مطالعه
اي كه گروه بیمار آن جمعیت ديابتيها يا مبتاليان به فشار
خون باال باشند انتشار نیافته است .از اين رو مطالعه حاضر
با هدف بررسي  GLSدر بیماراني كه از طرفی مبتال به
دیابت و فشار خون باالهستند و از طرف ديگردر
آنژيوگرافي كرونر  CSFداشتهاند صورت گرفت تا
مشخص شود آيا مي توان از اندازه گیري  GLSبراي
تشخیص درگیري كرونر در بیماران مبتال به اين دو ريسک
فاكتور مهم و شايع نیز استفاده كرد.

روش بررسی
مطالعه حاضر ،به صورت گذشته نگردر قالب يک
تحقیق  Case-controlبر روي بیماران مبتال به ديابت و
هايپرتانسیون مراجعه كننده به بخش آنژيوگرافي بیمارستان
هاي آموزشي اهواز در سال  6142و با مراجعه به پرونده
بیماران انجام گرديد( .با اخذ مجوز و دريافت كد اخالق
( )IR.AJUMS.REC.1397.700از دانشگاه علوم
پزشکي جندي شاپور اهواز) .ابتدا گزارشات آنژيوگرافي
انجام شده در يک سال قبل بررسي شد و بیماران مبتال به
ديابت و هايپرتانسیون كه تشخیص  CSFدر تمام رگ هاي
كرونر بدون ضايعه انسدادي داشتند براي ورود به مطالعه
انتخاب شدند .از سوي ديگر عده اي از بیماران كه مبتال به
ديابت و هايپرتانسیون بودند و در آنژيوگرافي فلوي نرمال
در عروق كرونر داشتند پس از همسان سازي سني و جنسي
با افراد گروه  CSFبه عنوان گروه كنترل به طور همزمان
به مطالعه دعوت شدند .تمام افراد مورد بررسي در دو
گروه ،تحت بررسي  ECGو اكوكارديوگرافي  2Dقرار
گرفتند و بیماراني وارد مطالعه شدند كه دراكو بر اساس
روش  simpsonو محاسبه چشمي  LVEFنرمال داشتند.
همچنین اطالعات دموگرافیک و بالیني هر بیمار شامل سن
و جنس ،مصرف سیگار ،داروهاي مصرفي ،فشار خون
سیستولیک و دياستولیک جمع آوري و در يک فرم ثبت
شد .فشار خون باال به عنوان فشار خون دياستولیک ≥
 ،42 mmHgفشار خون سیستولیک ≥  622 mmHgيا
گزارش بیمار مبني بر مصرف داروهاي آنتي هايپرتنسیو
تعريف شد .ديابت ملیتوس به عنوان HbA1C ≤ 6 /5
يا درمان بیمار با انسولین يا داروهاي خوراكي هیپرگلیسمي
تعريف شد (.)62
حجم نمونه به كمک نرم افزار آماري  MedCalcو
با استفاده از يافته هاي مطالعات قبلي و با فاصله اطمینان
 % 42و توان  ، % 42در هر گروه برابر  22نفر تعیین گرديد.
افراد واجد شرايط پس از ارائه توضیحات از سوي محققان
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در خصوص هدف و نحوه اجراي طرح مورد نظر با اخذ

تمامي بیماران جهت ارزيابي عملکرد بطن چپ و

رضايت آگاهانه وارد مطالعه شدند .معیارهاي خروج از

اندازه گیري  GLSتحت اكوكارديوگرافي  2Dبه روش

مطالعه عبارت بود از :بیماريهاي كارديووسکوالر

tracking

ساختاري شامل :نارسايي سیستولیک بطن چپ،

اكوكارديوگرافي همگي توسط يک كارديولوژيست كه از

كارديومیوپاتي ،و بیماري عروق كرونر آترواسکلروتیک،

مشخصات بالیني بیماران اطالعي نداشت با استفاده از

سابقه قبلي  ،MIوجود فیبريالسیون دهلیزي ،بیماري هاي

دستگاه اكوكارديوگرافي زيمنس  SC 2000با پروب4v1

دريچه اي قلبي قابل توجه ،بیماري هاي قلبي مادرزادي،

انجام شد .تصاوير به صورت ديجیتالي و حداقل در سه

بیماري پريکارد ،اختالل هدايتي دهلیزي بطني ،مشاهده

 beatsمتوالي بررسي شدند ،و به صورت  offlineبا

 bundle branch blockدر الکتروكارديوگرام ،بیماراني

استفاده از نرم افزار اختصاصي توسط يک اپراتور آنالیز

كه قبالً تحت عمل جراحي توراسیک قرار گرفته اند ،وجود

شدند

استاندارد

بیماري در ساير ارگانها ،پايین بودن كیفیت تصاوير

اكوكارديوگرافي  2Dو متغیرهاي آن براساس جديدترين

اكوكارديوگرافیک .دياگرام روند مطالعه در شکل  6ارائه

گايدالينها محاسبه شدند .براي مقدار طبیعي استرين طولي

شده است.

كه بصورت درصد با ارقام منفي محاسبه مي شود قدر مطلق

و

Speckle

در

نهايت

قرار

گرفتند.

اندازهگیريهاي

بررسيهاي

ارزیابی آنژیوگرافیک بیماران

بزرگتر از  64مالک مطالعه قرار گرفت( يعني اعداد ≥ %

وجود يا عدم وجود  slow-flowتوسط يک

 .)- 64از مقادير پیک سیستولیک استرين در يک مدل 17-

كارديولوژيست باتجربه تشخیص داده شد .جريان آهستهي

 segmentبطن چپ براي اندازه گیري  GLSاستفاده شد.

خون در عروق كرونرقلب ( )CSFيک يافته آنژيوگرافیک

انتهاي سیستول به عنوان زمان بسته شدن دريچه آئورت در

است كه مشخصه آن تاخیر در پیشروي ماده كنتراست

نماي اپیکال  long-axisتعريف ميشود .اندازه گیري

تزريق شده به داخل عروق كرونر در حالت عدم وجود

استرين  longitudinalدر سه نماي استاندارد اپیکال (2-

تنگي قابل مالحظه در عروق كرونر اپي كارديال مي باشد.

 4-chamber ،chamberو  )long-axisدر دو سیکل

اين وضعیت مي تواند در يک يا چند رگ كرونري قلب

پیوسته قلبي در حالت استراحت به طور جداگانه براي تمام

وجود داشته باشد(.)6

افراد انجام گرديدو از نتايج هر سه نما براي محاسبه GLS

تشخیص  CSFبه وسیله آنژيوگرافي كرونرصورت مي

استفاده شد(شکل .)6

گیرد  .وجود  )TFC( TIMI frame countبیش از 22

تصاوير اكوكارديوگرافي از بیمار در حالت supine

در يک يا چند رگ كرونر در تصاوير آنژيوگرافي ( كه با

و در  left lateral decubitusبا تنفس نرمال ،با حداقل

نرم افزار مخصوص شمارش  frameتصاوير در مانیتور

عمق براي  frame rateمطلوب ( )02-22 fpsگرفته

دستگاه آنژيوگرافي شمارش ميشود) و نیز مشاهده

شدند LVEF .با روش  Simpsonحداقل  1مرتبه اندازه

 ( TIMI-2-flowكه به معني پر شدن كامل كرونر

گیري و مقدار میانگین براي هر بیمار محاسبه شد (.)6،66

بصورت تاخیري در طول سه ضربان قلب يا بیشتر است)

همچنین وجود هايپرتروفي بطن چپ ( )LVHنیز بررسي

به ترتیب روش هاي ارزيابي كمي و كیفي سرعت جريان

گرديد.

خون در عروق كرونر ميباشند .در مطالعه حاضر نیز

كیفیت تصاوير براي آنالیز تمام سگمنت هاي قلبي

معیارهاي تشخیصي  CSFدر آنژيوگرافي شاملTIMI :

توسط نرم افزار اهمیت دارد .زيرا ممکن است نرم افزار

 frame countبیش از  22و  TIMI-2-flowبودند(.)2

برخي سگمنت ها را به دلیل كیفیت پايین تصوير reject

ارزیابی اکوکاردیوگرافی

كند .لذا تصاوير با كیفیت پايین از مطالعه حذف شدند.
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 rejectبیش از  6سگمنت از  22سگمنت كل ( 62سگمنت

پرونده اغلب بیماران مدت ابتال به ديابت و يا فشارخون با

 LVو  1سگمنت )RVتوسط نرم افزار به عنوان تصاوير

دقت ثبت نشده بود لذا نتوانستیم ارتباط بین مدت ابتال به

با كیفیت نامناسب درنظر گرفته شد (.)6،66

اين ريسک فاكتورها و  GLSرا بررسي نمايیم .بیماران

روشهای آماری

موردمطالعه به دلیل وجود ديابت و فشارخون باال عموما از

به منظور انجام آنالیزهای آماری نرمافزار SPSS

داروهاي خانواده استاتین و مهاركننده سیستم رنین

نسخه  22مورد استفاده قرار گرفت .اطالعات به دست آمده

آنژيوتانسین و آسپیرين استفاده ميكردند كه چون در هر

به وسیله آمار توصیفی شامل میانگین ،انحراف معیار،

دو گروه و بطور عام مصرف شده بود در نتیجه ي مطالعه

فراوانی و درصد فراوانی مورد تحلیل قرار گرفتند .نرمال

تغییري ايجاد نمي كرد و در جدول نیز وارد نشد .برخي از

بودن دادهها توسط آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

بیماران از داروهاي ديگري مانند بلوک كننده كلسیم،

( ) Kolmogorov-Smirnovو نمودار  Q-Qبررسی شد.

تركیبات نیترات و ديورتیک بر حسب تجويز پزشک نیز در

جهت تحلیل داده ها از آزمون های  ،T-Testکای اسکوار

كنار دو داروي نامبرده شده استفاده ميكردند كه چون مدت

و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .سطح معنی داری

مصرف نامشخص و گاهي نامنظم بود و جمعیت با تعداد

در آزمون ها  ≥ 0/01در نظر گرفته شد.

كم و پراكنده اي را در بر مي گرفت در اين مطالعه قابل
بررسي نبود.
نتايج مربوط به اكوكارديوگرافي بیماران به تفکیک

یافته ها
در مطالعه حاضر  22زن ( )% 22/6و  22مرد (22/2
 )%با میانگین سني  22/22 ± 66/66سال (محدوده  16تا
 02سال) شركت داشتند .اطالعات پايه بیماران شركت
كننده در دو گروه در جدول  6نشان داده شده است .نتايج
آنالیزهاي آماري تفاوت معناداري میان سن ،جنسیت،
مصرف سیگار بین دو گروه نشان نداد( .)P<2/22در

دو گروه در جدول  2نشان داده شده است .همانطور كه
مشاهده مي شود اختالف معناداري در میزان ،GLS
 LVEFو  LVHبین دو گروه وجود نداشت (.)P<2/22
عالوه براين مطابق جدول  1در اين مطالعه هیچ يک
از متغیرهاي سن ( ،)P=2/620جنس ( ،)P=2/262مصرف
سیگار ( )P=2/264و  )P=2/222( LVHبا  GLSارتباط
معناداري را نشان نداد.
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بیماران دیابتی و هایپرتنسیو مراجعه کننده جهت
آنژیوگرافی ( 11نفر)

حذف از مطالعه به دلیل عدم تطابق با
معیارهای ورود ( 11نفر)
ورود به مطالعه
( 10نفر)

گروه بیمار  21( slow flowنفر)

گروه کنترل (نرمال کرونر)

حذف از مطالعه به دلیل

( 21نفر)

مشکالت دریچه ای
شدید ( 8نفر)

انجام اکوکاردیوگرافی و آنالیز

انجام اکوکاردیوگرافی و آنالیز

نتایج (22نفر)

نتایج (21نفر)

شکل :1دیاگرام روند مطالعه
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جدول :1مشخصات پایه بیماران به تفکیک گروه
گروه كنترل(22نفر)
p
گروه 22(CSFنفر)
متغیر
66/65 ±15/23
0/65 ± 1/14
سن
)25( 13
)43/44( 14
زن
جنسیت
8/885
8/881
)48( 15
)34/34(8
مرد
بله
)15( 3
)18/18( 4
مصرف سیگار
8/8882
8/8880
خیر
)88( 55
)81/85(18
LVH
بله
)54(4
)55/0( 2
8/881
8/884
خیر
)04( 11
)00/3( 10
اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار و يا فراواني (درصد) مي باشند

P
8/888
8/384

8/454

8/210

جدول :2نتایج اکوکاردیوگرافی بیماران مورد مطالعه به تفکیک دو گروه
گروه 22( CSFنفر)

گروه کنترل (21نفر)

P

)%( LVEF

11/00 ± 0/00

19/90 ± 1/11

0/038

GLS

-18/13 ± 1/10

-12/23 ± 7/08

0/930

متغیر

گروه

اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار و یا فراوانی (درصد) می باشند
Abbreviation: LVEF: Left ventricular ejection fraction; GLS: Global Longitudinal Strain; LVH: Left
ventricular hypertrophy

جدول :3ارتباط بین  GLSبیماران با متغیرهای مختلف
متغیر

p

سن

0/173

جنس

0/919

مصرف سیگار

0/210

LVH

0/971
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تصوير  6الف :عالمت گذاري براي STE

تصویر ب :1اندازه گیری  GLSدر اکو کاردیوگرافی 2 D

بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد اختالف معناداري بین

خواهد داشت و شايد پروگنوز اين بیماران هم بیشتر تحت

 GLSدر دو گروه مورد بررسي وجود نداشت( .الزم به

تاثیر همان دو بیماري زمینه اي باشد تا تاثیراتي كه CSF

ذكر است كه قدر مطلق مقادير  GLSدر اين مطالعه مورد

به تنهايي مي تواند بر پروگنوز داشته باشد.

بحث مي باشد) .همچنین دو گروه از لحاظ هايپرتروفي

نتايج مطالعه  Kemaloğluو همکاران ( )66نشان

بطن چپ و  LVEFنیز اختالف معني داري نداشتند.البته

داد  GLSبطن چپ و نیز استرينهاي radial

مقايسه نتايج اين تحقیق با مطالعات ديگر كه گروه كامال

و  circumferentialبطن چپ در بیماران  CSFبه طور

سالم به عنوان كنترل داشتند ،نشان مي دهد كه  GLSدر

معناداري كمتر از افراد سالم گروه كنترل ميباشد .میزان

هر دو گروه اين مطالعه بسیار كمتر از افراد سالم بود ..اين

 GLSبطن چپ در گروه  CSFو كنترل به ترتیب ± 1/6

نتايج نشان مي دهد اثر ديابت و هايپرتنشن بر GLSاز تاثیر

 %-62/4و  %-26/2 ± 6/1بود .اين نتايج نشان ميدهد

پديده  CSFبه تنهايي بر  GLSقويتر و تعیین كننده تر

 CSFاثرات منفي قابل توجهي بر پارامترهاي عمکرد بطن

است و اضافه شدن  CSFبه اين دو ريسک فاكتور ماژور

چپ مي گذارد .اين نتايج (اختالف  GLSبین دو گروه)

قلبي عمال تاثیر كمي بر عملکرد سیستولیک بطن چپ

با يافته هاي مطالعه حاضر مطابقت ندارد .علت اختالف در
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نتايج مي تواند مربوط به تفاوت بیماران مورد مطالعه و نیز

تفاوت كه افت  GLSمحدود به گروه  CSFنبود و در

روش اندازهگیري  GLSبوده باشد .زيرا در

گروه با جريان خون نرمال كرونر هم همین وضع مشاهده

مطالعه  Kemaloğluو همکاران( )66از اكوكارديوگرافي

شد .به نظر مي رسد علت پايین بودن  GLSدرگروه بدون

 3D-STEاستفاده گرديد .بیماران مطالعه حاضر در گروه

 CSFدر مطالعه حاضر نسبت به مطالعه  Barutçuمي

كنترل و مورد همگي مبتال به ديابت وفشارخون باال بودند

تواند مربوط به وجود بیماريهاي زمینهاي ديابت و

و میزان  GLSدر هر دو گروه پايینتر از مطالعه

فشارخون باال در اين گروه باشد.

 )66( Kemaloğluبود .همچنین در مطالعه حاضر در

در ديگر مطالعات نیز ديسفانکشن بطن چپ در

افراد  CSFدرگیري  slow flowدر تمام رگ ها وجود

بیماران با  CSFمشاهده شد ( .)62،60با اين وجود برخي

داشت در حالي كه در مطالعه  )66( Kemaloğluدر

مطالعات قبلي با استفاده از اكوي داپلر( ،)TDIتغییر

بیشتر افراد  )% 62( CSFدرگیري تنها در يک رگ وجود

عملکرد سیستولیک و دياستولک بطن چپ در بیماران

داشت و  CSFدر سه رگ تنها در  % 62بیماران گزارش

 CSFرا نشان ندادند( .)66تصويربرداري داپلر بافتي

شد.

وابسته به زاويه است و ممکن است تحت تاثیر حركات
همچنین در مطالعه  Kemaloğluو همکاران ()66

گلوبال قلب مانند  torsion ،translationو rotation

 2D EFبطن چپ بین دو گروه  CSFو كنترل اختالف

قرار گیرد .وجود نقاط ضعف در انداره گیري  TDIممکن

معني داري نداشت اما با اكوكارديوگرافي ،3D-STE

است دلیل برخي نتايج متناقض در مورد تاثیر  CFSبر

 LVEFبیماران  CSFبه طور معناداري كمتر از افراد سالم

عملکرد بطن چپ در آن مطالعات باشد .اما

گروه كنترل بود .اين نتايج با يافتههاي مطالعه حاضر

اكوكارديوگرافي  2D STEيک تکنیک دقیق براي اندازه

مطابقت دارد زيرا در مطالعه حاضر نیز اختالف معناداري

گیري استرين در تمام ابعاد ( radial ، longitudinal

بین  2D EFبطن چپ در دو گروه  CSFو كنترل مشاهده

و  )circumferentialمي باشد (.)2،64

نشد .اما در مطالعه ما از اكوي  3Dاستفاده نشد و لذا امکان
مقايسه نتايج از اين جهت وجود ندارد.

در دو مطالعه ديگر توسط  Wangو همکاران()2
و  Nurkalemو همکاران ( )62نیز عملکرد سیستولیک

در يک مطالعه ديگر  Barutçuو همکاران( )6با

بطن چپ با استفاده از اكوكارديوگرافيspeckle-

بررسي دو گروه بیماران  CSFو نرمال نشان دادند با وجود

 trackingدو بعدي در دو گروه بیماران با و بدون CSF

 EFنرمال ،قدر مطلق میزان  GLSدر بیماران  CSFبه

مقايسه شد و نتايج نشان داد اگرچه اختالف معناداري در

طور معناداري كمتر از افراد سالم گروه كنترل است

 EFبطن چپ بین دو گروه وجود ندارد ،اما در بیماران

( -60/60در مقابل  ،)-22/22در نتیجه اختالل در عملکرد

 ،CSFاختالل در عملکرد  longitudinalسیستولیک

بطن چپ در بیماران  CSFوجود دارد .در اين مطالعه

بطن چپ مشاهده شد .همچنین در مطالعه  Nurkalemو

بیماران با اكوكارديوگرافي معمولي و  STEمورد ارزيابي

همکاران( )62با افزايش تعداد عروق كرونري مبتال به

قرار گرفتند و گروه سالم فاقد بیماري هاي زمینه اي فشار

 ،CSFكاهش بیشتري در  global strain rateمشاهده

خون باالو ديابت و بدون هايپرتروفي بطن چپ بودند .در

شد.

مطالعه حاضر نیز با وجود  EFنرمال ،قدر مطلق GLS
بطور قابل توجهي كمتر از حد نرمال بدست آمد با اين
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نتايج مطالعه  )6(Barutçuو ساير مطالعات نیز نشان

در مطالعه حاضر بر خالف پژوهشهاي قبلي مقادير

داده اند  GLSدر تشخیص اختالالت میوكارديال حساس-

 GLSدر دو گروه بیماران با و بدون  CSFاختالف

تر از  EFميباشد( .)22،26همچنین در ديسفانکشن

معناداري نشان نداد و در هر دو گروه ارقام كوچکتر ازنتايج

سیستولیک میوكارديال ،عملکرد  longitudinalزودتر از

بررسيهاي قبلي بود.اين يافته در كنار مشاهده كوچک

عملکردهاي  radialو  circumferentialمختل مي

بودن میزان  GLSدر گروه نرمال فلو اين تحقیق نسبت به

شود ( .)6،22مطالعات گذشته همچنین نشان دادند میزان

مقادير گزارش شده گروه نرمال در ساير مطالعات مي تواند

 GLSدر بیماران با بیماري هاي عروق كرونر در مقايسه

نشان دهنده اين موضوع باشد كه ديابت و فشارخون باال

با افراد نرمال به طور معناداري كاهش مي يابد(.)20-21

كه در تمام بیماران در هر دو گروه اين مطاله وجود داشت

میزان  GLS cutoffبراي پیش بیني بیماري هاي عروق

عامل ديسفانکشن بطن چپ مي باشند .از آنجا كه بین دو

كرونر بین  %-62/2و  %-64/2گزارش شده است (-22

گروه اين مطالعه نیز تفاوت معني داري در  GLSمشاهده

 .)20در مطالعه  Radwanو همکاران نیز میزان cutoff

نشد به نظر مي رسد با وجود  slow flowدر هر سه رگ،

در اندازه گیري  GLSبراي پیش بیني  CADقابل توجه

خود ديابت ويا فشارخون باال عامل قوي تري در ايجاد

 %-62/6بود و مقادير  GLSبزرگتر از آن نرمال در نظر

اختالل  GLSمي باشد و در حضور اين ريسک فاكتوها

گرفته شد (.)21

حتي بدون تنگي يا اختالل جريان خون كرونر ،ديسفانکشن

توجه به جدول  2در اين مطالعه نشان مي دهد قدر
مطلق مقادير به دست آمده مطالعه حاضر براي  GLSدر

ساب كلینیکال گسترده اي در میوكارد رخ مي دهد در
حالي كه  EFتغییر نکرده و نرمال مانده است.

هر دو گروه مورد بررسي(-61/20در گروه  CSFو

در مطالعه حاضر اختالف معناداري بین دو گروه

 -62/20در گروه نرمال ) بطور واضحي كمتر از cut off

بیماران ديابتي و هايپرتنسیو با و بدون  CSFاز لحاظ

اعالم شده مطالعات فوق براي وجود  CADقابل توجه

هايپرتروفي بطن چپ هم وجود نداشت .در بیشتر مطالعات

است در حالي كه هیچ يک از بیماران اين مطالعه تنگي قابل

انجام شده قبلي بیماران  CSFبا هايپرتروفي بطن چپ را

توجه كرونر نداشتند و اين موضوع نشان مي دهد كه در

از مطالعه خارج كردند ( )6،2و هیچ مقايسه اي مبني بر

حضور ديابت و هايپرتانسیون ارقام بدست آمده در افراد

مقايسه  LVHدر بیماران  CSFبا گروه كنترل در مطالعات

بدون اين دو ريسک فاكتور قابل استناد نیست و بايد

موجود يافت نشد و لذا امکان مقايسه نتايج در اين زمینه

بررسي بیشتري براي يافتن  cut offجديد در حضور اين

وجود نداشت.

بیماري هاي زمینه اي كرد و احتماال ارقام اعالم شده توسط

محدوديت مطالعه :در اين مطالعه بیماران مورد

آن مطالعات محدود به بیماران بدون ديابت و هايپرتانسیون

بررسي از آرشیو آنژيوگرافي انتخاب شدند و مدت متفاوتي

ميتواند باشد كه خود نیاز به بررسي بیشتر داردGLS .

از  CAGايشان گذشته بودو تاثیر زمان بر نتايج مطالعه

نرمال در مطالعات مختلف متفاوت گزارش شده است ،زيرا

نامشخص است.

 GLSممکن است به مشخصات بالیني بیماران ،اثر

احتماال بیماران  CSFبعد از  CAGتا مراجعه براي

عملکرد دياستولیک و پارامترهاي همودينامیک بیماران

اكوكارديوگرافي درمان دارويي دريافت كرده بودند ولي

براي مثال فشارخون( )20و همچنین تجهیزات و نرم

نوع دارو و مدت مصرف دارو متفاوت بود كه اين مورد

افزارهاي مختلف و مهارت اپراتور بستگي داشته باشد

هم بطور مستند قابل بررسي نبود.

(.)21،22،20،24
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 در هر دو گروه نسبت بهGLS اما كوچکتر بودن میزان

GLS  وLVEFنتايج اين مطالعه نشان داد مقادير

 مي تواند به علت تاثیر خود بیماريهاي زمینه،مقادير نرمال

CSF در بیماران ديابتي و فشار خون باال با و بدون وجود

.اي ديابت و فشار خون باال در افراد مورد مطالعه باشد

تفاوت معنيداري ندارد و در هر دو گروه حتي بدون وجود

 و ابتال به بیماري هاي زمینهCSF بنابراين به نظر ميرسد

 افت قابل توجهي نسبت به افراد،تنگي در عروق كرونر

اي به طور مشابه و هم جهت (كاهش عملکرد سیستولیک

GLS  لذا به نظر ميرسد اندازه گیري.عادي نشان مي دهد

. تاثیر مي گذارندGLS بطن چپ) بر

 در بیماران مبتال به بیماري هاي2D توسط اكوكارديوگرافي
 ارايهcut off زمینه اي مانند ديابت و فشارخون باال با

قدردانی
اين مقاله از پايان نامه خانم دكتر زارع زاده اقتباس
.شده است

CSF شده درساير مطالعات نمي تواند به تشخیص وجود
 در اين دسته از بیماران كمک كند البته تايیدCAD و يا
 همچنین اگرچه در.اين نتیجه نیازمند مطالعات بیشتر است
مطالعه حاضر اختالف معناداري بین اختالل عملکرد
، مشاهده نشدCSF  در بیماران با و بدونLV سیستولیک
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Echocardiographic Study of Global Longitudinal Strain in Diabetic
and Hypertensive Patients with and without Slow Flow in Coronary
Artery
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Abstract
Background and Objectives: Coronary slow flow phenomenon
(CSF) is a microvascular disorder characterized by delayed
opacification of coronary arteries in the absence of any evidence
of obstructive epicardial coronary disease. In this study we aimed
to compare the LV global longitudinal strain (GLS) obtained by
2D- echocardiography in diabetic and hypertensive patients with
slow flow coronary arteries and diabetic and hypertensive
patients with normal coronary arteries.
Subjects and Methods: This is a case-control study conducted
on 22 diabetic and hypertensive patients with angiographically
proven normal coronary arteries and slow flow in all coronary
artery (TIMI frame count>27 and TIMI-2-flow) and 25 diabetic
and hypertensive patients with normal coronary without slow
flow phenomenon. The patients in both groups underwent 2D
echocardiography to measure LV ejection fraction, GLS and
LVH.
Results: In this study, 20 women and 27 men with the average
age of 55.55±11.16 (range 31 to 80 years) were enrolled. There
was no significant difference in GLS between CSF and control
group (-13.58 ± 5.50% versus -12.28 ± 7.03%, P<0.489). There
was no significant difference between both groups in terms of
LVEF and LVH (P <0.05).
Conclusion: The GLS in diabetic and hypertensive patients with
and without CSF is not different. These data suggest that
measurement of global longitudinal strain using 2D
echocardiography is not helpfull in diagnose of CSF in these
groups of patients.
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