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بررسی ارتباط انواع یافتهها در نوار قلب پایه با یافتههای کمی
پرفیوژن در اسکن پرفیوژن قلب

 3مرکز تحقيقات پزشكي هستهای و تصويربرداری مولكولي ،بيمارستان نمازی ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شيراز ،شيراز ،ايران
 2بيمارستان کوثر ،شيراز ،ايران
(دريافت مقاله -98/4/9 :پذيرش مقاله)98/7/13 :

چكيده
زمينه :بيماری عروق کرونر قلب ( )CADاز علل مهم مرگ و مير در دنيا ميباشد .نوار قلب ( )ECGو اسكن پرفيوژن قلب ( )MPIاز تستهای
تشخيصي غيرتهاجمي بررسي  CADميباشند .دانستن ارتباط يافتههای غيرطبيعي در  ECGپايه با يافتههای  MPIميتواند در تشخيص بهتر اين
بيماری مفيد باشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه بيماراني که تحت  MPIقرار گرفته بودند ،بر اساس يافتههای  ECGبه سه دسته طبيعي ،ناهنجاریهای موج
 ST-Tو ناهنجاریهای مربوط به موج  Qو کمپلكس  )fragmented QRS )fQRS(( RSتقسيم شدند .سپس ميانگين پارامترهای کمي و
نيمهکمي و تفسير چشمي  MPIدر اين سه گروه مقايسه شد.
يافتهها :از مجموع بيماران مراجعه کننده برای  92 ،MPIبيمار ( 43درصد) با  ECGنرمال 86 ،نفر ( 17/4درصد) با تغييرات غيرطبيعي موج
 ST-Tو  22نفر ( 22/6درصد) با يافته غيرطبيعي در موج  fQRS-Qو در مجموع  213بيمار انتخاب شدند .از مجموع بيماران  77نفر
( 11/2درصد) اسكن غيرطبيعي داشتند .در مقايسه بين گروه  ST-Tو گروه نرمال با گروه  fQRS-Qدر تمامي پارامترهای کمي و نيمه کمي
اسكن تفاوت معناداری مشاهده شد ،اما بين گروه نرمال و گروه ، ST-Tهيچ يك از پارامترهای کمي و نيمه کمي اسكن به جز  SSSو  SDSو
 TPDsتفاوت معناداری نداشتند .ميزان اسكن غيرطبيعي گزارش شده در بيماران  fQRS-Qبه طور معناداری بيشتر بود.
نتيجهگيری :نتايج اين مطالعه نشان داد که تغييرات غير اختصاصي  ST-Tبا ميزان ايسكمي بيشتر در اسكن پرفيوژن ميوکارد همراه است اما وجود
 fQRSو  Qميتواند هم با ميزان اسكار و هم با ميزان ايسكمي بيشتری همراه باشد.
واژگان کليدی :الكتروکارديوگرافي ،اسكن پرفيوژن ميوکارد ،بيماری عروق کرونری ،متغيرهای کمي و نيمه کمي اسكن قلب
*شیراز ،گروه پزشکی هستهای ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
Email: tghaedian@gmail.com
*ORCID: 0000-0003-1216-6609
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پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس

قائديان و همكاران

انواع تغییرات ایسکمیک  ECGپایه با یافتههای MPI

بیماریهای عروق کرونر قلب ( )CADشایعترین علت

انجام نشده است ،انجام این مطالعه ضروری به نظر

مرگ ومیر در اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

میرسید .عالوه بر این ،از آنجا که احتمال تغییرات

میباشد ( .)1تشخیص این بیماری بر اساس وجود

نواری ایسکمیک در نتیجه استرس دارویی در اسکن

تنگی عروق کرونر در آنژیوگرافی مشخص میشود (.)1

قلب کمتر است ،دانستن ارتباط یافتههای غیرنرمال در

اما با توجه به تهاجمی بودن و هزینه باالی این روش از
یک طرف و غیراختصاصی بودن عالیم کلینیکی این
روشهای تشخیصی غیرتهاجمی به خصوص برای
تعیین نیاز به روشهای تهاجمیتری مثل آنژیوگرافی و

هدفمندتر از  ECGبرای تفسیر  MPIبه ویژه بعد از
استرس دارویی مفید باشد.
از این رو ،در این مطالعه ،ارتباط یافتههای غیرطبیعی
 ECGپایه با یافتههای کمی و نیمه کمی  MPIدر

آنژیوپالستی اهمیت زیادی دارد .الکتروکاردیوگرافی

بیمارانی که تحت استرس دارویی قرار گرفته بودند،

ساده ( ،)ECGتست ورزش و اسکن پرفیوژن میوکارد

بررسی شد.

قلب ( )MPIاز جمله روشهای غیر تهاجمی بررسی
بیماریهای عروق کرونری میباشند ( 2و  .)3علیرغم
اینکه تغییرات نوار قلب پایه چندان اختصاصی نیست،
اما دیده شده است که الگوهای مشخصی در نوار قلب
با وجود تنگی در آنژیوگرافی و همچنین با برخی
فاکتورهای خطر قلبی -عروقی ارتباط بیشتری دارند
( .)4-6در مورد اسکن پرفیوزن قلب نیز ارتباط برخی
یافتههای نوار قلب از جمله موج  Qو بلوک شاخهای
بطن چپ با الگوهای خاصی در اسکن مشخص شده
است ( 7و  .)8اما در مورد برخی یافتهها مثل

 fragmented QRSهنوز اختالف نظر وجود دارد
( .)9-12دانستن ارتباط یافتههای غیرنرمال در ECG

پایه با یافتههای پرفیوژن میتواند در استفاده هدفمندتر
از  ECGبرای تفسیر  MPIکمک کننده باشد .از آنجا
که جمعیت بیماران مبتال به  CADدر مطالعات با
آنژیوگرافی نسبت به بیمارانی که تحت  MPIقرار
میگیرند ،ریسک زمینهای باالتری دارند و نمیتوان
نتایج این مطالعات را به یکدیگر تعمیم داد و همچنین
با توجه به اینکه تاکنون مطالعه جامعی درباره ارتباط
http://bpums.ac.ir

مواد و روشها
در این مطالعه گذشتهنگر ،پروندههای پزشکی بیماران با
شک بالینی ابتال به  CADکه به منظور انجام  MPIبه
بخش پزشکی هستهای بیمارستان نمازی شیراز ارجاع
شده بودند ،در طی  6ماه مورد بررسی قرار گرفت .از
همه بیماران شرح حال کامل شامل اطالعات
دموگرافیک و وجود یا عدم وجود فاکتورهای قلبی-
عروقی (دیابت ،پرفشاری خون ،اختالالت چربی خون،
سابقه سیگار ،سابقه خانوادگی مثبت  CADو سابقه
قبلی  CADدر خود فرد) گرفته شده بود .به منظور
یکسان سازی بیماران از نظر نوع استرس و با توجه به
شیوع پایین تغییرات نواری بعد از استرس دارویی و در
نتیجه اهمیت بیشتر یافتههای نوار قلب پایه در این
بیماران ،از بین بیمارانی که تحت استرس دارویی
دیپیریدامول قرار گرفته بودند ،بیمارانی که بر اساس
یافتههای نوار قلب ،مشخصات الزم برای قرار گرفتن
در یکی از گروههای نوار قلب نرمال ،نوار قلب با
تغییرات  ST-Tو یا تغییرات  fQRS-Qداشتند ،وارد
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بیماری به ویژه در خانمها ،از طرف دیگر ،استفاده از

 ECGپایه با یافتههای  MPIمیتواند در استفاده
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مقدمه
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سال بيست و دوم /شماره  /6بهمن و اسفند 3198

 /181طب جنوب

قلب ،وجود شرح حال بیماریهای ساختاری ،مادرزادی

( )TPDsو استراحت ( )TPDrاستخراج شد .یافتههای

یا دریچهای قلب ،بیماران از مطالعه حذف شدند.

نیمه کمی بر اساس روش امتیازدهی از  0تا  4به هر یک

به منظور انجام تست استرس دارویی ،دی پیریدامول با

از سگمانهای قلبی بر اساس مدل  17سگمانه گزارش

دوز  0/66میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در

شده است (امتیاز  :0پرفیوزن نرمال ،امتیاز  :1کاهش

طی  4دقیقه و رادیودارو بعد از  3-6دقیقه به بیمار

پرفیوژن خفیف ،امتیاز  :2کاهش پرفیوژن متوسط ،امتیاز

تزریق گردید .نوار قلب  12لیدی بالفاصله قبل از شروع

 :3کاهش پرفیوژن شدید و امتیاز  :4عدم وجود

استرس دارویی و در حین انفوزیون دی پیریدامول

پرفیوژن) .دادههای کمی نیز بر اساس سطح و شدت

گرفته شد .در هر دو مرحله استرس و استراحت

درگیری میوکارد توسط نرمافزار محاسبه و به صورت

 16-20میلیکوری داروی  Tc99m-sestamibiبه بیمار

درصد بیان شدهاند .جهت تفسیر چشمی اسکن بر

تزریق شد و تصویربرداری حدود  46-60دقیقه بعد از

اساس طبیعی یا غیرطبیعی بودن پرفیوژن قلب و

روش

همچنین بررسی کیفیت اسکنها و تأیید گزارش

Single-photon

پارامترهای کمی و نیمه کمی ،کلیه اسکنها توسط یک

 SPECT)tomographyتوسط دستگاه dual head

متخصص پزشکی هستهای گزارش گردید .نوار قلب

 gamma cameraمخصوص تصویربرداری هستهای

پایه کلیه بیماران نیز توسط یک متخصص قلب و عروق

قلب ( CorecamTM manufactured by DDD

بررسی و بیماران به سه دسته  ECGطبیعی با ریتم

 )DIAGNOSTIC A/Sانجام گردید SPECT .با

سینوسی ،تغییرات  ST-Tشامل وارونگی موج  Tو یا

چرخش  180درجه از زاویه  )LPO( -46تا 136

دپرسیون قطعه  STبه میزان 1میلیمتر و یا بیشتر در هر

( )RAOبا سایز ماتریکس  64×64و  32نما هرکدام به

یک از لیدها که در سه ضربان متوالی تکرار شده باشد

مدت  30ثانیه انجام شد .پس از بازسازی تصاویر به

و ابنرمالیتی  Q-fQRSشامل وجود موج  Qبه میزان

روش Ordered subset expectation ( OSEM

عرض  1میلیمتر و ارتفاع  3میلیمتر در لید  3و ارتفاع

 )maximizationو با استفاده از فیلتر باترورث ،

و عرض  1میلیمتر در سایر لیدها و یا الگوهای fQRS

کمیسازی پرفیوژن بطن چپ با استفاده از نرمافزار

شامل شواهد فراگمانتاسیون کمپلکس  QRSتقسیم

(QPS (Quantitative Perfusion SPECT-QPS

شدند .این مطالعه به صورت گذشتهنگر و پس از کسب

ویرایش  2013انجام شد و پارامترهای نیمه کمی

مجوز کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی

( )semiquantitativeکه طبق تعریف قابلیت تغییر

شیراز به شماره  IR.sums.med.rec .1396 .s83انجام

SSS

شد ،کلیه اقدامات انجام شده جزء روند تشخیص

(summed rest ( SRS ،)summed stress score

بیماران بوده و فاقد هرگونه خطر احتمالی است .تمام

 ،)summed difference score( SDS ،)scoreو

اطالعات حاصل از این پژوهش به صورت محرمانه نزد

پارامترهای کمی ( )quantitativeکه صرفاً توسط

محقق محفوظ میماند.

استرس

دارویی

( computed

توسط

اپراتور

http://bpums.ac.ir

و

استراحت،

emission

دارند

شامل
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نوار قلب ،کیفیت پایین نوار قلب و یا تصاویر اسکن

( )Total perfusion deficitدر مرحله استرس

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 13:17 +0330 on Friday September 25th 2020

مطالعه شدند .در صورت وجود ناهنجاریهای دیگر در

نرمافزار

به

محاسبه

میشوند

شامل

TPD

قائديان و همكاران

ارتباط يافتههای نوار قلب پايه با اسكن قلب184 /

 SPSSویرایش  18مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

میتواند شاخصی از انفارکتوس میوکارد باشد) در یک

برای توصیف دادههای کیفی از فراوانی و درصد و

گروه قرار گرفتند.

توصیف دادههای کمی از میانگین استفاده شد .جداول

مقایسه زیر گروههای مورد بررسی با استفاده از آزمون

و نمودارها جهت نمایش توزیع دادهها رسم گردید.

کای دو بر اساس یافتههای  ECGبر حسب متغیرهای

شیوع یافتههای مختلف بر حسب درصد بیان شد .قبل

دموگرافیک و بالینی بیماران نشان داد که اگر چه سه زیر

از مقایسه دادههای کمی در سه گروه ،توزیع دادهها با

گروه مورد بررسی از لحاظ متغیرهای سن

استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف انجام شد.

( ،)P=0/398دیابت ( ،)P=0/696پرفشاری خون

به منظور مقایسه متغیرهای کیفی در سه زیر گروه بر

( ،)P =0/199اختالالت چربی خون (،)P=0/130

اساس یافتههای ( ECGنرمال ST-T change ،و

استعمال سیگار ( )P=0/634و سابقه فامیلی مثبت

 )fQRS-Qاز آزمون کای دو ( )χ2و جهت مقایسه

( )P=0/686که جزء فاکتورهای خطر ابتال به CAD

متغیرهای کمی و یافتههای  MPIدر زیرگروههای فوق

میباشند ،تفاوت معناداری نداشتند اما از نظر شیوع

با توجه به نتایج آزمون نرمالیتی از آنالیز واریانس یک

سابقه  CADتفاوت معناداری مشاهده شد

طرفه ( )ANOVAو برای مقایسه دو به دوی درون

(.)P>0/001

گروهی از آزمون تکمیلی  LSDاستفاده گردید .سطح

80

معنیداری در کلیه آزمونها  0/06در نظر گرفته شد.

70

يافتهها

60

در مجموع  230بیمار مشکوک یا شناخته شده  CADکه

50

تحت  MPIقرار گرفته بودند شامل  40( 92درصد) بیمار

40

با  ECGنرمال 24/8( 67 ،درصد) بیمار با ،T inversion

30

 12/6( 29درصد) بیمار با 13/6( 31 ،ST depression

20

درصد) بیمار با  fQRSو  9/1( 21درصد) بیمار با موج

10

 Qوارد مطالعه شدند و یافتههای حاصل در سه زیر گروه

0

بر اساس یافتههای  ECGپایه (نرمال ST-T change ،و
 )fQRS-Qبا هم مقایسه شدند ECG .قبل از شروع

تغییرات  Q-fQRSتغییرات ST-T
اسکن غیرطبیعی

نوار قلب طبیعی

اسکن طبیعی

تست استرس دارویی و نیز حین تزریق دی پیریدامول از
بیماران گرفته شد.
بنابراین به منظور مقایسه بهتر در گروههای مختلف
اختالالت نوار قلب ،با توجه به پاتوفیزیولوژی مشترک
http://bpums.ac.ir

نمودار  )1توزیع اسکن پرفیوژن میوکارد طبیعی و غیر طبیعی در سه زیر
گروه نوار قلب
Fig 1) Distribution of normal and abnormal
myocardial perfusion scan in different ECG groups
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دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری

یک گروه و اختالالت موج  Qو ( fQRSکه هر دو
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تجزيه و تحليل آماری

اختالالت موج  Tبا تغییرات قطعه  ،STاین موارد در

سال بيست و دوم /شماره  /6بهمن و اسفند 3198

 /182طب جنوب

گزارش چشمی متخصص پزشکی هستهای به صورت

گروه نرمال و  ،ST-T inversionگزارش اسکن MPI

طبیعی و غیرطبیعی در سه زیر گروه مورد مطالعه بر

نرمال داشتند (به ترتیب  76/6درصد و  73/9درصد).

اساس نوار قلب در نمودار  1نشان داده شده است.

مقایسه پارامترهای کمی و نیمه کمی پرفیوژن در اسکن

طبق نمودار  ،1عمده بیماران در زیرگروه fQRS-Q

قلب با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه

گزارش اسکن  MPIغیرطبیعی داشتند ( 32نفر از 62

( )ANOVAدر جدول  1نشان داده شده است.

قلب بين سه گروه بيماران بر اساس يافتههای نوار قلب
نوار قلب

تغييرات ST-T

تغييرات Q-fQRS

P value

SSS

3/8±3/4

6/0±6/3

11/0±9/2

>0/001

SRS

1/4±1/7

2/6±3/7

6/3±8/0

>0/001

SDS

2/3±2/7

3/6±4/0

6/0±4/3

>0/001

TPDs

4/1±3/6

6/3±6/6

11/3±9/4

>0/001

TPDr

0/9±1/3

1/8±3/4

6/7±8/0

>0/001

متغير

طبيعي

12

از لحاظ متغیرهای نیمه کمی ،زیر گروههای مورد
بررسی از لحاظ هر سه متغیر ،)P<0/001( SSS

10

 )P<0/001( SRSو  )P<0/001( SDSتفاوت

8

آماری معناداری با هم داشتند (نمودار  )2به طوری
که هم متغیر  SRSکه نشاندهنده اسکارمیوکارد

6

میباشد و هم متغیر  SDSکه نشاندهنده ایسکمی

4

است در گروه  fQRS-Qباالتر بود .طبق نمودار ،2

2

باالترین میزان میانگین سه یافته نیمه کمی اسکن
پرفیوژن میوکارد در زیرگروه  fQRS-Qمشاهده شد.

0
تغییرات  Q-fQRSتغییرات ST-T
SRS

SDS

نوار قلب طبیعی
SSS

نمودار  )2میانگین یافتههای نیمه کمی اسکن پرفیوژن میوکارد در سه
زیر گروه نوار قلب
Fig 2) Mean semiquantitative myocardial perfusion
scan parameters in different ECG groups
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جدول  )3مقايسه ميانگين و انحراف معيار پارامترهای کمي و نيمه کمي اسكن
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توزیع یافتههای اسکن پرفیوژن میوکارد بر اساس

نفر 61/6 ،درصد) ،در حالی که عمده بیماران در زیر

ارتباط يافتههای نوار قلب پايه با اسكن قلب186 /

قائديان و همكاران

هم از لحاظ  )P>0/001( TPDrو هم TPDs

معناداری مشاهده شد P>0/001( .برای پارامترهای ،SSS

( )P>0/001تفاوت آماری معناداری با هم داشتند

 TPDs ،SRSو  TPDrو  P=0/021برای  .)SDSمقایسه

(نمودار  ،)3توزیع فراوانی یافته های کمی  MPIدر

همه پارامترها بین گروه نرمال و گروه  fQRS-Qنیز

زیرگروه های مورد بررسی در نمودار  3نشان داده شده

تفاوت معنادار این دو گروه را از نظر تمامی این پارامترها

است .طبق نمودار  ،3باالترین میزان میانگین دو یافته

نشان داد P>0/001( .برای  TPDs ،SRS ،SDS ،SSSو

کمی اسکن پرفیوژن میوکارد در زیرگروه fQRS-Q

)TPDr

12
10
8
6

TPDr

 CADمیتواند برای خودداری از استفاده بیرویه از
روشهای تهاجمی مثل آنژیوگرافی مفید باشد .در نتیجه،
انجام اسکن  MPIدر بیماران با ریسک فاکتورهای قلبی
عروقی و مشکوک به  CADتوصیه شده است ( .)2در

4
2

در  ECGبیماران با  CADمزمن ،تغییرات قطعه  Tو ST

نوار قلب طبیعی

TPDs

نمودار  )3میانگین یافتههای کمی اسکن پرفیوژن میوکارد در سه زیر
گروه نوار قلب
Fig 3) Mean quantitative myocardial perfusion scan
parameters in different ECG groups

مقایسه درون گروهی یافتههای کمی و نیمه کمی اسکن
پرفیوژن میوکارد با استفاده از آزمون تکمیلی
 Post Hoc LSDنشان داد که بین گروه نرمال و
 ،ST-Tاز بین پارامترهای پرفیوژن SSS ،و  SDSو
 TPDsتفاوت معناداری داشتند (به ترتیب ،P=0/018
 P=0/34و  .)P=0/024اما میانگین یافتههای کمی TPDr

و  SRSدر دو زیرگروه نرمال و  ST-Tتفاوت معناداری
با هم نداشتند (به ترتیب  .)P=0/127 ،P=0/160اما بین
http://bpums.ac.ir

بررسی غیرتهاجمی وجود ایسکمی و وسعت و شدت

مطالعات قبلی ،نشان داده شده است که شایعترین تغییرات

0
تغییرات  Q-fQRSتغییرات ST-T

بحث

است .مقدار این تغییرات با شدت سابقه بیماری قلبی
بیماران ارتباط دارد .همچنین ECG ،نرمال و بدون تغییر
به صورت طوالنی مدت بهترین پیشگویی کننده پیش
آگهی بین بیماران است (.)1
در مطالعه حاضر ،بررسی بیماران مشکوک به  CADبا
 ECGو  MPIنشان داد که عمده بیماران در زیر گروه
 fQRS-Qگزارش  MPIغیرنرمال داشتند ،درحالی که
عمده بیماران در زیر گروه نوار قلب طبیعی یا با تغییرات
 ،ST-Tگزارش  MPIنرمال داشتند .اما بررسی از لحاظ
هر سه متغیر نیمه کمی  SRS ،SSSو  SDSو نیز متغیر
کمی  TPDrو  TPDsتفاوت آماری قابل مالحظهای بین
سه گروه نشان داد .با این وجود در مقایسه دوتایی بین
گروه نرمال و گروه با تغییرات  ST-Tدر مورد هیچ یک
از پارامترهای تفسیری اسکن به جز  SDSو  SSSو
 TPDsتفاوت قابل مالحظهای مشاهده نشد.
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مشاهده شد.
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از لحاظ متغیرهای کمی نیز ،زیرگروههای مورد بررسی

گروه  ST-Tبا گروه  fQRS-Qدرهمه پارامترها تفاوت

 /187طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /6بهمن و اسفند 3198

میتواند محل نقص پرفیوژن را نشان دهد (.)13

فاکتورهای قلبی -عروقی شانس  CADرا در این افراد

فراهانی و همکاران نیز با مطالعه خود پیرامون ارتباط

در آینده بیشتر کند ( )18اما بررسی ارتباط اختالالت

اسکن  MPIو یافتههای نوار قلب در میان بیماران با

 ST-Tبا شیوع  CADبر اساس زیرگروههای مختلف

ایسکمی میوکارد نشان دادند که  61بیمار (76/26

ریسک فاکتورهای قلبی -عروقی با توجه به حجم کم

درصد)  ECGنرمال و  19بیمار ( 23/76درصد)

نمونهها و عدم تطابق کافی از نظر این پارامترهای قلبی-

تغییرات پاتولوژیک در  ECGداشتند 11 .بیمار

عروقی ،در این مطالعه ممکن نبود.

دپرسیون قطعه  STو  6بیمار اینورسیون قطعه  Tداشتند.

در مورد اختالالت موج  Qو  fQRSنیز سایر محققان

عالوه بر این 21 ،بیمار ،ایسکمی دیواره لترال در اسکن

نیز در مطالعات خود به نتایج متنوعی دست یافتند .در

 MPIو  13نفر ( 16/26درصد) ایسکمی دیواره سپتال

یک مطالعه مشابه روی  267بیمار مبتال به  CADتوسط

داشتند .تغییرات  ECGدر بیماران مذکر و با پرفشاری

فرهام و همکاران ECG ،بیماران از لحاظ قطعه  STو

خون بیشتر بود .در نتیجه این مطالعه نشان داد که

تغییرات موج  Tدر لید  AVLبررسی شد .نتایج آنها

تغییرات ( ST-Tدپرسیون  STو اینورسیون  )Tدر

نشان داد که تغییرات قطعه  ST-Tدر لید  AVLبا

 ECGنشانگر ایسکمی بیشتر میوکارد است ( .)14در

درگیری قطعه میانی  LADهمخوانی دارد (.)19

مطالعه حاضر نیز ابنرمالیتیهای  ECGبا شواهد

کورکماز ( )Korkmazو همکاران ،با مطالعه خود

ایسکمی و اسکن غیرطبیعی  MPIارتباط داشتند.

پیرامون ارتباط بین  fQRSو اهمیت عملکردی ضایعات

در مطالعهای که به منظور بررسی ارزش تغییرات نوار

کرونری در بیماران با درجه متوسط  CADنشان دادند

قلب پایه در مقایسه با یافتههای آنژیوگرافی انجام شده

که  42/6درصد بیماران fQRS ،و  38/2درصد FFR

بود حساسیت  ECGبرای تشخیص  CADبین

پایین داشتند .در گروه  FFRپایین fQRS ،بهطور

 26/8-37/3درصد و ویژگی بین  72-72/9درصد بوده

معناداری باالتر بود .همچنین  fQRSیک فاکتور

است اما وجود هریک از پارامترها به تنهایی حساسیت

پیشگویی کننده مستقل ایسکمی میوکارد در بیماران با

بسیار پایینی برای تشخیص  CADدر آنژیوگرافی داشته

 CADمتوسط بود .وجود  fQRSبرای پیشگویی FFR

است ( .)16نهایتاً علیرغم نتایج بهدست آمده اخیر مبنی

کمتر یا مساوی  ،0/80حساسیت  70درصد و ویژگی 74

بر ارزش پیشگویی کنندگی تغییرات موج  Tو STدر

درصد داشت .در نتیجه ،در اقدامات بالینی ،وجود fQRS

نوار قلب در بروز  ،CADبه نظر میرسد که این ارزش

در  ECGبا ایسکمی میوکارد در بیماران با تنگی کرونر

تشخیصی مربوط به حوادث دراز مدت و تأخیری

متوسط ارتباط دارد ( .)20مطالعه حاضر نیز ارتباط

بیماران میباشد ( 16و  .)17اگرچه در این مطالعات با

اختالالت  fQRSبا وجود ایسکمی در  MPIرا تأیید

پیگیریهای طوالنی تغییرات نواری مربوط به قسمت

میکند .در مطالعه حاضر اکثر بیماران با  fQRS-Qشواهد

 ST-Tنوار قلب با بروز بیشتر  CADدر آینده همراه

ایسکمی یا انفارکتوس میوکارد را بروز داده بودند .مطالعه

بودند اما به نظر میرسد به تنهایی نشاندهنده ایسکمی

ایوبگلو ( )Eyubogluو همکاران با مقایسه وجود
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که حداکثر دپرسیون قطعه  STحین تست ورزش

ممکن است همراهی این اختالالت با برخی ریسک
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در مطالعه کانگ ( )Kangو همکاران ،مشخص گردید

بیشتر در اسکن میوکارد نسبت به افراد نرمال نباشند.

قائديان و همكاران

ارتباط يافتههای نوار قلب پايه با اسكن قلب188 /

که  63/7درصد بیماران  fQRSدر لیدهای تحتانی و

در بیماران با ایسکمی میوکارد بیشتر از بیماران با

 36/3درصد آنها  fQRSدر لیدهای قدامی داشتند .هیچ

پرفیوژن نرمال بود .بنکدار ( )Bonakdarو همکاران

تفاوت آماری معناداری بین گروهها با توجه به وجود

پیرامون اهمیت یک کمپلکس  fQRSدر بیماران با

 CADمعنادار مشاهده نشد .با این وجود ،بروز CAD

انسداد کامل مزمن عروق کرونر قلب بدون انفارکتوس

در چند رگ در گروه با  fQRSلیدهای قدامی در مقایسه

میوکارد قبلی نشان داد که  49بیمار جریان خون کولترال

با گروه تحتانی به طور معناداری بیشتر بود .در نتیجه

ضعیف و  30نفر جریان خون کولترال مناسب داشتند

وجود  fQRSدر لیدهای قدامی در مقایسه با  fQRSدر

( .)4کمپلکسهای  fQRSدر گروه کولترال ضعیف به

لیدهای تحتانی ممکن است  CADشدیدتر را در

طور معناداری باالتر بود ( 81در مقابل  20درصد).

بیماران تحت اولین آنژیوگرافی کرونری تشخیصی

حساسیت ،ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی

نشان دهد ( .)11در مطالعه حاضر نیز وجود fQRS-Q

 fQRSدر تشخیص اسکار میوکارد به ترتیب ،89/4

در  ECGمارکر تشخیصی برای وقوع ایسکمی میوکارد

 91/3 ،87/6و  84/8درصد بود .وجود  fQRSبه طور

و  CADبود اما با توجه به تعداد کم بیماران در این

معنادار و مستقلی با جریان خون کولترال ضعیف و

گروه تفاوت آن در لیدهای مختلف تحتانی و قدامی با

اسکار میوکارد در بیماران مبتال به انسداد کامل کرونری

هم مقایسه نگردید ،اگرچه بیشتر بیماران  fQRSدر لید

ارتباط داشت ( .)4از این رو این شاخص میتواند به

تحتانی داشتند .مطالعه کالیسکان ( )Caliskanو

عنوان یک فاکتور پیشگویی کننده با دقت تشخیصی باال

همکاران پیرامون توزیع  fQRSدر  MPIدر ارزیابی

برای اسکار میوکاردی نسبت به ایسکمی تنها مورد

 CADمعنادار از لحاظ عملکردی (درجه متوسط) نشان

استفاده قرار گیرد ( .)4مطالعه ازدمیر ( )Ozdemirو

داد که ایسکمی در  30بیمار یافت شد و فراوانی fQRS

همکاران نیز پیرامون مقایسه  fQRSو یافتههای MPI

در بیماران با ایسکمی نسبت به بیماران با پرفیوژن نرمال

نشان داد که شیوع ایسکمی و اسکار در بیماران با

به طور معناداری باالتر بود ( 64/8درصد در مقابل 23/8

 fQRSدر مقایسه با گروه کنترل به ترتیب  4/38و 6/96

درصد) .اسکار میوکاردی نیز در  16بیمار یافت شد که

برابر بیشتر بود .عالوه بر این ،شیوع ایسکمی و اسکار

 7تا از آنها ایسکمی میوکاردی همزمان داشتندfQRS .

هر دو در بیماران با  fQRSدر مقایسه با گروه کنترل به

همبستگی مثبتی با  SDS ،SSSو مجموع امتیازات

میزان  10/64برابر باالتر بود ( .)21ادروگان

حرکتی داشت fQRS .یک فاکتور پیشگویی کننده

( )Erdoganو همکاران در مطالعه خود پیرامون ارتباط

مستقل برای ایسکمی میوکارد (با نسبت شانس حدود

کمپلکسهای  fQRS-Qبا کولترالهای کرونری ناکافی

 11برابر) بود .در نتیجه وجود  fQRSدر  ECGبا

در بیماران با انسداد کامل مزمن نشان دادند که بیماران

ایسکمی میوکاردی در بیماران با تنگی کرونر شدت

با عروق کولترال ضعیف در مقایسه با بیماران با رشد

متوسط ارتباط داشت ( .)9مطالعه حاضر نیز مؤید

کولترال خوب ،میزان گلوکز پالسمایی باالتر و سن

یافتههای فوق است و ارتباط متغیرهای نیمه کمی ،SSS

بیشتر داشتند ( .)10وجود و تعداد  fQRSدر گروه
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لیدهای قدامی برای پیشگویی شدت  CADنشان داد

با  CADمشخص گردید .همچنین فراوانی fQRS-Q
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کمپلکسهای  fQRSدر لیدهای تحتانی در مقابل

 SDSو  SRSبا وجود  fQRS-Qدر  ECGدر بیماران

 /189طب جنوب

سال بيست و دوم /شماره  /6بهمن و اسفند 3198

معناداری باالتر بود fQRS .بهطور مستقلی با

جداگانه و با حجم نمونه بیشتر برای هر یک از یافتهها

کولترالهای کرونری ناکافی در بیماران با انسداد کامل

انجام پذیرد.

مزمن ارتباط داشت .در نتیجه fQRS ،که ممکن است
الکتریکی میوکارد در سطح سلولی مشتق شود ،میتواند

در نهایت میتوان گفت که این مطالعه نشان داد که

نشانگر تکامل کرونری ناکافی در بیماران با انسداد کامل

تغییرات  ST-Tمیتواند نشاندهنده میزان ایسکمی

مزمن باشد ( .)10مطالعه حاضر در همخوانی با تمامی

بیشتر در اسکن پرفیوژن میوکارد نسبت به افراد با ECG

این مطالعات اخیر ذکر شده بر این نکته تأکید دارد که

نرمال باشد و وجود اختالالت موج  Qو fQRS

 fQRSبرخالف فرضیههای اولیه مطرح شده تنها

میتواند عالوه بر میزان اسکار ،با میزان ایسکمی بیشتری

نشاندهنده اسکار (بافت مرده) نبوده و میتواند با میزان

نسبت به اختالالت دیگر نوار قلب پایه همراه باشد.

ایسکمی (بافت در معرض خطر) نیز همراه باشد .نتایج

مقاله حاضر مستخرج از پایان نامه دانشجویی خانم دکتر

این مطالعه نشان داد که فراوانی اختالالت  fQRSدر

ماندانا میرزایی با شماره طرح  10989-01-01-94و

 ECGبیماران با ایسکمی میوکاردی بیشتر بوده و این

تحت حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام

مارکر با  CADارتباط دارد.

پذیرفته است.

اگر چه در این مطالعه با توجه به محدود بودن تعداد
بیماران سعی شد تا با ادغام ناهنجاریهایی از نوار قلب

تضاد منافع

که پایه پاتوفیزیولوژیک مشابهی دارند تعداد بیماران هر

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

گروه به میزان کافی برای بررسی آماری برسد ،اما

نشده است.
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Abstract

Background: Coronary Artery Disease (CAD) is one of the major causes of mortality in most countries.
Electrocardiography (ECG) and myocardial perfusion imaging (MPI) are non-invasive disgnostic tests for
CAD. Finding a relationship between abnormal findings in the baseline ECG and MPI findings can be
helpful in better diagnosis of CAD.
Materials and Methods: The present study examined ECG of patients who underwent MPI and categorized
them into three groups: normal ECG, abnormal ST-T change, and abnormal Q or fragmented QRS. The
quantitative and semi-quantitative parameters as well as visual interpretation of MPI were compared among
the three groups.
Results: Finally, 230 patients entered the study, including 92 patients (40.0%) with normal ECG, 86 patients
(37.4%) with ST-T changes and 52 patients (22.6%) with fQRS-Q complex abnormality. In total, 77 patients
(33.5%) had positive MPI scan. There were significant differences between the normal and ST-T subgroups
with Q-fQRS group for all quantitative and semi-quantitative variables, however, normal and ST-T groups
were significantly different only in terms of SSS, SDS and TPDs. Frequency of abnormal MPI was
significantly higher in Q-fQRS group.
Conclusion: The results of this study showed that myocardial ischemia is more frequent in patients with
baseline ST-T ECG changes. In addition, Q-fQRS abnormality is associated with higher rates of both
myocardial scar and ischemia in MPI.

Keywords: Electrocardiography, Myocardial Perfusion Imaging, Coronary Artery Disease, Quantitative and
Semiquantitative MPI Perfusion Parameters
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