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بیواری دریچَ للب :تذمیك بَ ّطیلَ تشذیذ هغٌاطیظی للب ّ عزّق
)) In the Corresponding Language
Saul G Myerson

خالصَ:
تؾذیذ يغُبهیغی لهت ٔ ػشٔق ( )CMRدس ثغیبسی اص يٕاسد هت لهت ،یک اثضاس اسصؽًُذ خٓت اسصیبثی ؽذِ اعت .ثب ایٍ زبل،
اسصػ آٌ دس ثیًبسیٓبی دسیچّ لهت کًتش يٕسد تٕخّ لشاس گشفتّ اعت ،ثّ خقٕؿ ثّ دنیم ایُکّ اکٕکبسدیٕگشافی یک سٔػ
لذستًُذ ٔ ثّ هٕس گغتشدِ لبثم دعتشط دس ثیًبسی دسیچّ اعت .ایٍ ثشسعی اسصػ افضٔدِ ای کّ  CMRيی تٕاَذ دس ثیًبسی
دسیچّ ایدبد کُذ سا ثشخغتّ يی کُذ ،اکٕکبسدیٕگشافی سا دس ثغیبسی اص يُبهك تکًیم يی کُذ  ،ايب دس ثشخی يٕاسد ،يبَُذ ثیًبسی
دسیچّ سیٕی ٔ اسصیبثی ثطٍ ساعت أنیٍ خو ثشسعی ؽذِ اعت CMR .يضایبی ثغیبسی داسد ،ؽبيم تٕاَبیی تقٕیشثشداسی دس
ْش عطر ،کّ ثبػث يؾبْذِ کبيم دسیچّ ْب ٔ يغیش ٔسٔدی  /خشٔخی آَٓب ،اَذاصِ گیشی يغتمیى عطر دسیچّ (ثّ ٔیژِ ثشای
دسیچّ ْبی تُگ) ٔ ،تٕفیف آَبتٕيی ػشٔق ثضسگ يشتجو(يبَُذ سیؾّ ٔ لٕط آئٕست دس ثیًبسی دسیچّ آئٕست) يی ؽٕد .یک
َمطّ لٕت ،تٕاَبیی آٌ دس اَذاصِ گیشی ک ًّی خشیبٌ اعت کّ اخبصِ يی دْذ ثّ اَذاصِ گیشی دلیك زدى خٌٕ ثشگؾتیَ ،غجت زدى ٔ
َغجت ؽبَت لهجی ٔ اختالف زدى ْبی خشیبٌ( ،ثّ ػُٕاٌ يثبل ؽشیبٌ سیٕی چپ ٔ ساعت) فٕست گیشد .اَذاصِ گیشی زدى ٔ تٕدِ
ثطُی ثشای تؼییٍ تأثیش ثیًبسی دسیچّ سٔی لهت مشٔسی اعت CMR ٔ ،اعتبَذاسد "هالیی" ثشای ایٍ يُظٕس اعت .يسذٔدیت
ْبی ایٍ تکُیک ؽبيم اثشات زدى خضئی ثّ دنیم مخبيت يمطغ تقٕیش ٔ ،تٕاَبیی مؼیف ثشای تؼییٍ يٕاسد کٕچک  ٔ ،ثغیبس
يتسشک (يثم ٔژتبعیٌٕ ْب) ثّ دنیم َیبص ثّ گشفتٍ تقٕیش دس ثیؼ اص چُذیٍ چشخّ لهجی اعت .ایٍ يمبنّ يضایب ٔ يؼبیت ْش یک اص
خُجّ ْبی تقٕیشثشداسی سا ثّ تفقیم ثشسعی يی کُذ ٔ دس َظش يی گیشد کّ  CMRچگَّٕ يی تٕاَذ ثشای ْش آعیت دسیچّ ثّ
هٕس يطهٕة اعتفبدِ ؽٕد.
کلوات کلیذی :تؾذیذ يغُبهیغی لهت ٔ ػشٔق ،ثیًبسی دسیچّ ،اَذاصِ گیشی خشیبٌ

هزّر:
تؾذیذ يغُبهیغی لهت ٔ ػشٔق ( )CMRداسای لبثهیت ْبی يُسقش ثّ فشدی اعت کّ يی تٕاَذ تب زذ صیبدی دس
اسصیبثی ثیًبس يجتال ثّ ثیًبسی دسیچّ لهجی يفیذ ثبؽذ .دس زبنی کّ اکٕکبسدیٕگشافی ( )echoثّ ػُٕاٌ یک سٔػ
تقٕیشثشداسی افهی ثشای اسصیبثی ثیًبسی دسیچّ ثبلی يی يبَذ ،ايب يُبهك صیبدی ٔخٕد داسد کّ " CMRاسصػ
افضٔدِ" سا ثشای اسصیبثی ْبی يٕخٕد فشاْى يی کُذ ٔ يی تٕاَذ اسصیبثی اکٕ سا تکًیم کُذًْ CMR .چُیٍ يی تٕاَذ
دس ثشخی يٕاسد یک اسصیبثی خبيغ "يغتمم" اسائّ دْذ ،اسصیبثی ثٓیُّ اص ثیًبساٌ سا ثب ثّ کبسگیشی تشکیجی اص چُذیٍ
تکُیک اسائّ يی دْذ .ایٍ ؽبيم اَذاصِ گیشی ؽذت آعیت دسیچّ ،تؼییٍ آعیت ؽُبعی ،ثشسعی پیبيذْبی ثطُی يشثٕهّ
ٔ اسصیبثی آَبتٕيی اهشاف آٌ (ثّ ػُٕاٌ يثبل سیؾّ آئٕست) يی ثبؽذ .اهالػبت امبفی دس يٕسد آَبتٕيی ػشٔق ثضسگ
ٔ ٔخٕد اعکبس يیٕکبسد (اَفبسکتٕط) َیض يی تٕاَذ اص نسبظ ثبنیُی يفیذ ثبؽُذ .ایٍ سٔػ ثب اعتفبدِ اص يضایبیی کّ آٌ سا
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ثّ اسيغبٌ يی آٔسد ،ثّ ثٓتشیٍ ؽکم ثّ خبی تالػ ثشای تکشاس اکٕکبسدیٕگشافی یب تٕيٕگشافی کبيپیٕتشی اؽؼّ ایکظ
( )CTاعتفبدِ يی ؽٕد .دس ایٍ ثشسعی ،اعتفبدِ ثٓیُّ اص  CMRدس ثیًبسی دسیچَّ ،مبه لٕت تکُیک ٔ ًْچُیٍ
يؾکالت ثبنمِٕ ُْگبو اسصیبثی ثیًبساٌ ثب ثیًبسی دسیچّ سا ثشخغتّ يی کُذ.

هشایای  CMRدر بیواری دریچَ
فعالیت ّ آًاتْهی دریچَ با ططْح تصْیزبزداری ًا هذذّد
ثیؾتش اهالػبت يٕسفٕنٕژیکی ٔ ػًهکشدی ثب اعتفبدِ اص تٕانی سؽتّ پبنغٓبی عیًُبتیک  ، CMRثّ خقٕؿ تٕانی
سؽتّ پبنظ ْبی ثب چشخؼ آصاد زبنت تؼبدل ) (SSFPکّ کُتشاعت ثبالی ثیٍ خٌٕ ٔ عبختبسْبی اهشاف ایدبد يی کُُذ
ثّ دعت آيذِ اعت (ؽکم.)1

شکل :1طکاًض  SSFPدر ًوای هظیز خزّجی بطي چپ در طیظتْل لت ُای تٌگ شذٍ دریچَ آئْرت (فلش ُای هشکی) ّ یک جت با طزعت باال اس تٌگی
آئْرت (فلش طفیذ) ،را ًشاى هی دُذ طیگٌال باال (طفیذ) ًاشی اس هزکش با ثبات تز اداطَ شذٍ تْطط طیگٌال پاییي (طیاٍ) بَ دلیل شکاف ّ آشفتگی اطت.
خطٕه َمطّ چیٍ يٕاصی َسِٕ لشاسدادٌ اعالیظ ثشای تقٕیشثشداسی اص ساط ْبی دسیچّ خٓت اسصیبثی عطر دسیچّ سا َؾبٌ يیذْذ(ؽکم .)6

ایٍ ْب تب زذ صیبدی ثب تٕانی سؽتّ پبنظ ْبی  spoiled gradient echoخبیگضیٍ ؽذِ اَذْ ،ش چُذ کّ ایٍ يٕسد دس
يٕالغ يؾبْذِ ی يخذٔػ ؽذٌ خشیبٌ ثقٕست گغتشدِ دس يٕاسد خبؿ يفیذ اعت .تٕاَبیی ثّ تقٕیش کؾیذٌ ْش عطر،
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اخبصِ يی دْذ تب اص ْش چٓبس دسیچّ لهجی ٔ يدشاْبی ٔسٔدی ٔ خشٔخی آَٓب ،ثذٌٔ تٕخّ ثّ آَبتٕيی لفغّ عیُّ یب
آَبتٕيی عخت لهجی دیذ سٔؽُی داؽتّ ثبؽیى .ایٍ يٕمٕع يخقٕفب ثشای دسیچّ ْبی عًت ساعت کّ ثشای يؾبْذِ ثّ
ٔعیهّ اکٕ يی تٕاَذ چبنؼ ثشاَگیض ثبؽذ ٔ ثّ ٔیژِ ثشای دسیچّ ی سیٕی يفیذ اعت .یک يضیت دیگش ایٍ اعت کّ ایٍ
سٔػ اَذاصِ گیشی يغتمیى َبزیّ عٕساش دسیچّ ثشای دسیچّ ْبی تُگ ؽذِ سا ثّ ٔعیهّ ی عطر پیًبیی ثّ خبی يسبعجّ
سا [ ]1تغٓیم يی کُذ ٔ ،ثؼنی ألبت دس فٕست نضٔو يی تٕاٌ اص سٔػ ْبی يؾبثّ ثشای اسصیبثی دْبَّ عٕساش
خٌٕ ثشگؾتی اعتفبدِ کشد .اهالػبت آَبتٕيیک اص تقبٔیش عیًُبتیک  CMRيی تٕاَذ ثّ خٕثی اکٕکبسدیٕگشافی اص ساِ
يشی ثبؽذًْ ٔ ،چُیٍ اغهت آَبتٕيی ٔ ػًهکشد دسیچّ ًْشاِ ثب يکبَیضو ثشگؾت خٌٕ يی تٕاَذ ثب تقبٔیش عیًُبتیک ثّ
خقٕؿ ثب ثشػ ْبی َبصک ( 5-4يیهی يتش) ثّ خٕثی يؾبْذِ ؽٕد .ثب ایٍ زبل چُذیٍ يسذٔدیت ثشای اسصیبثی
عیًُبتیک ٔ CMRخٕد داسد ،اص خًهّ یک ثشػ تقٕیشثشداسی مخیى (يؼًٕال  8-5يیهیًتش) کّ ثبػث اثشات زدى
خضئی يی ؽٕد ٔ ،ثّ گشفتٍ تقبٔیش عیًُبتیک دس هی چُذیٍ چشخّ لهجی َیبص داسد کّ ایٍ خٕد ثبػث دیذ َبيطهٕثی اص
يٕاسد کٕچک ٔ ثغیبس يتسشک يثم ٔژتبعیٌٕ ْب يی ؽٕد .يبْیت َبصک دسیچّ ْبی لهت (ثّ هٕس يؼًٕل 2-1
يیهیًتش) آَٓب سا ثّ هٕس خبؿ ثشای اثشات زدى خضئی ثّ دنیم مخبيت يمطغ تقبٔیش  CMRيغتؼذ يی عبصد.
ثُبثشایٍ دلت دس لشاس دادٌ ثشؽٓبی تقٕیشػًٕد ثش عطر دسیچّ ثشای کبْؼ ایٍ اثشات ٔ ثّ زذ الم سعبَذٌ مخبيت
يمطغ ثّ  5-4يیهیًتش الصو اعت ،ايب ثؼنی خُجّ ْبی دلیك تش آَبتٕيی دسیچّ يًکٍ اعت تٕعو  CMRخیهی دؽٕاس ثّ
تقٕیش کؾیذِ ؽٕد .ثؼالِٔ ،ثشای تؾخیـ دلیك عٕساش تُگی /خٌٕ ثشگؾتی ،لشاس دادٌ ثشػ تقٕیش دلیمب دس ساط
ْبی دسیچّ يٓى اعت ٔ ػذو خٓت گیشی يُبعت ثشػ يًکٍ اعت يُدش ثّ خطبی لبثم تٕخّ ؽٕد .چُذیٍ ثشػ َبصک
پؾت عش ْى دس عطر يٕسد َظش يی تٕاَذ ثّ لشاس گشفتٍ یک ثشػ دس يٕلؼیت يطهٕة اص ساط ْبی دسیچّ کًک کُذ.
ًْچُیٍ اسصیبثی ثقشی خشیبٌ گشداثی دس خت ْبی تُگی خشیبٌ ثشگؾتی دسیچّ ثب اعتفبدِ اص تٕانی سؽتّ پبنظ ْبی
عیًُبتیک کّ دس ثبال ؽشذ دادِ ؽذِ ،اص هشیك يؾبْذِ اص ثیٍ سفتٍ عیگُبل ثّ دنیم اعپیٍ غیش ًْفبصی دس پشٔتٌٕ ْبی
يتسشک ايکبٌ پزیش اعت[.]2اص ثیٍ سفتٍ عیگُبل يشثٕه ثّ خشیبٌ دس تقبٔیش  SSFPدس خبیی کّ ٔاکغم ْب هیف
ٔعیؼی اص عشػت سا پٕؽؼ يی دُْذ اتفبق يی افتذ ٔ سٔایت يی ؽٕد ،ثّ ٔیژِ دس ثبسیکتشیٍ يسم ًْگشایی خشیبٌ کّ
يی تٕاَُذ يشکض خت یکپبسچّ تش سا ازبهّ کُذ .يسم ٔ خٓت خت ْبی ثشگؾتی ٔ یب تُگی سا يی تٕاٌ اسصیبثی کشد
(ؽکم  ،)2کّ ُْٕص يی تٕاَذ اهالػبت اسصؽًُذی دس يٕسد مبیؼّ دسیچّ فشاْى کُذ .دس خت ْبی ثشگؾتی ،پُٓبی يجذا
خت ٔ  /یب  ٔ vena contractaدس يٕاسد َؾت ْبی خشیبٌ خفیف تشی کّ ثّ هٕس کهی خت ْبی ثبسیکتش داسَذ،
اهالػبت يفیذی اسائّ يی دُْذ .دس َٓبیت ،يؾبْذِ عیًُبتیک خت ْبی خشیبٌ خٌٕ َیض يی تٕاَذ يتؼبلجب دس تؼییٍ عطر
يُبعت ثشای اسصیبثی تقٕیش کذگزاسی عشػت خشیبٌ کًک کُُذِ ثبؽذ.
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شکل ً :2وای  LVOTدر دیاطتْل جت بزگشتی گزیش اس هزکش آئْرت هشاُذٍ شذٍ را بَ صْرت طیگٌال پاییي رّی طکاًض ُای  SSFPبَ دلیل
ًاُوفاسی اطپیي ُایی کَ در اثز شکاف ّ آشفتگی ایجاد شذٍ ًشاى هی دُذ.

اص ثیٍ سفتٍ عیگُبل يؾبْذِ ؽذِ دس تقٕیشثشداسی  SSFPثطٕس راتی ثّ ػهت ؽتبة خٌٕ اعت کّ َبؽی اص عشػت ثّ
تُٓبیی ثبؽذ ٔ يًکٍ اعت يیضاٌ اختالل خشیبٌ سا ُْگبو اسصیبثی يیضاٌ ثشگؾت خٌٕ کى تخًیٍ ثضَذ .خت ْبی کٕچک
(خفیف) يًکٍ اعت ثّ دنیم فمذاٌ ثبسیکتشیٍ يسم ًْگشایی خشیبٌ دس نجّ ی خت عخت يؾبْذِ ؽٕد .عکبَظ گشادیبٌ
اکٕ اص سؽتّ ْبی پبنغٓبی  SSFPثشای اسصیبثی ٔخٕد ٔ يیضاٌ خت تٕسثٕالَت  ،زغبط تش ْغتُذ]  ٔ ، [3ایٍ
زغبعیت ثب افضایؼ صيبٌ اکٕ افضایؼ يی یبثذ[ .]5ٔ4اسصیبثی ؽذت ثشگؾت خٌٕ ثب اسصیبثی ثقشی تقبٔیش عیًُبتیک
ثّ دلت ٔ ازتیبه ازتیبج داسد صیشا ایٍ تکُیک دس يؼشك لشاسدادٌ ثشػ ْب ،اثشات زدى خضئی ،ػذو زغبعیت سؽتّ
ْبی پبنغی  ٔ ،SSFPدیگش پبسايتشْبی سؽتّ پبنغی ْغت .ایٍ سٔػ يی تٕاَذ یک ساًُْبی تمشیجی ثشای دسخّ ثُذی
ثشگؾت خٌٕ تٓیّ کُذ ٔ ،ثشای تًبیض ثیٍ ثشگؾت خفیف ٔ ؽذیذ ايکبٌ پزیش اعت ،ايب تًبیض دلیك تش ؽذت ثّ َذست
ايکبٌ پزیش اعت.
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دجن ،عولکزد ّ تْدٍ بطٌی دلیك ّ لابل تکزار
اَذاصِ گیشی دلیك زدى ،ػًهکشد ٔ خشو ثطٍ چپ ٔ ساعت ثشای اسصیبثی تبثیش مبیؼبت دسیچّ ثش سٔی ثطٍ ْب
مشٔسی اعت .اتغبع ثیؼ اص زذ ٔ یب کبْؼ ػًهکشد ثطُی َؾبٌ دُْذِ ؽبخـ ْبی لٕی اص یک پیؼ آگٓی مؼیف
ْغتُذ [ ٔ ،]6اَذاصِ گیشی لبثم اػتًبد يٓى اعت CMR .سٔػ دلیك تش ٔ لبثم تدذیذ ثشای اسصیبثی زدى ٔ خشو ْش دٔ
ثطٍ چپ ٔ ساعت اعت [ ٔ ،]9-7سؽتّ ْبی پبنغی خذیذتش  SSFPدلیك تش اص عکبَغٓبی لذیًی تش گشادیبٌ اکٕی
عیًُبتیک ثّ َظش يی سعُذ [ .]11ٔ10زدى ْبی  RVثطٕس خبؿ يفیذ ْغتُذ چُبَکّ ثّ دعت آٔسدٌ ایُٓب ثب سٔػ
ْبی دیگش عخت اعتْ .شچُذ اَذاصِ گیشی ْبی دلیك آٌ عخت تش اص زدى  LVاعتَ .مؼ خشو ثطٍ چپ ( )LVدس
ثیًبسی ْبی دسیچّ ثّ اَذاصِ زدى ثطٍ ،ازتًبال ثّ ػهت َبکبفی ثٕدٌ اَذاصِ گیشی تٕعو  M-modeیب اکٕ دٔ ثؼذی
[ ،]12ثّ هٕس گغتشدِ ای يٕسد يطبنؼّ لشاس َگشفتّ اعت ٔ ،خشو LVيًکٍ اعت  ،يخقٕفب ثشای ثیًبساٌ يجتال ثّ
تُگی آئٕست اَذاصِ گیشی يفیذی دس آیُذِ ثبؽذ .تکشاس پزیشی ثشای اسصیبثی ْبی پی دس پی اص عبیض ثطُی يفیذ اعت،
ًْبَطٕس کّ ثیًبساٌ ثب مبیؼبت دسیچّ اگش لجم اص ػالئى ،ثذٌٔ ػاليت ثبؽذ ٔ  /یب صٔال ثطُی سش دْذ غهت ثشای
عبنٓب تست َظبست ْغتُذ CMR .ثغیبس تکشاس پزیش اعت [ ٔ ،]13ثٕدٌ یک تکُیک عّ ثؼذی َغجت ثّ اَذاصِ گیشی
ْبی  LVیک یب دٔ ثؼذی ثّ تغییشات خیهی زغبط تش اعت [َ CMR.]12یض کًتش اص اَذاصِ گیشی اکٕکبسدیٕگشافی ثّ
تغییش دس يٕلؼیت ثیًبس زیٍ اَذاصِ گیشی ،يغتؼذ اعت کّ ثب ٔخٕد دعتٕسانؼًم ْبی اعتبَذاسد يی تٕاَذ سش دْذ [.]14
ثب ایٍ زبل ،دلت  ،CMRثّ فسیر لشاس دادٌ ثشػ تقٕیش ثبصال ٔ پبیّ ثطُی ٔاثغتّ اعت ٔ ،لشاس دادٌ دلیك کبَتٕس
دس هٕل پظ پشداصػ ،ثب تًبیض فسیر زفشات دْهیضی ٔ ثطٍ کّ ثّ ٔیژِ ثشای ثطٍ ساعت ثغیبس يٓى اعت .اگش ثشػ
پبیّ ثبصال ثطٕس َبدسعت يسبعجّ ؽذِ یب اص زدى ْبی ثطُی خبسج ؽذِ ثبؽذ خطبی لبثم تٕخٓی يًکٍ اعت سش دْذ.
َشو افضاس پظ پشداصػ کّ ؽبيم يؾبْذِ يسٕس هٕنی دسیچّ ْبعت ٔ ثشای اهًیُبٌ اص فست دس ثشداؽتٍ ثشػ
يُبعت اعت ثّ يیضاٌ لبثم تٕخٓی ثّ دلت کًک يی کُذ .زدى ثطُی يؾتك ؽذِ اص َ ،CMRیض يی تٕاَذ ثشای اَذاصِ
گیشی يیضاٌ ثشگؾت خٌٕ اص دسیچّ يیتشال ٔ عّ نتی اعتفبدِ ؽذِ کّ ،یب ًْشاِ ثب اَذاصِ گیشی يغتمیى خشیبٌ ثکبس سفتّ
یب ثب دادِ ْبی زدًی ثّ تُٓبیی دس يٕاسدی کّ يیضاٌ ثشگؾت دسیچّ ثّ تُٓبیی ثبؽذ اعتفبدِ يی ؽٕد ] -[15پبییٍ سا
ثجیُیذ ،ايب يغبئم يشثٕه ثّ فست لشاس دادٌ کُتٕس ُْٕص ثبیذ يذ َظش ثبؽذ.
اًذاسٍ گیزی جزیاى ّ طزعت
تٕاَبیی ثشای اَذاصِ گیشی خشیبٌ خٌٕ ثّ هٕس يغتمیى ثب اعتفبدِ اص َمؾّ ثشداسی عشػت دس عطر ػًٕد ثش ففسّ
کُتشاعت فبص[ ]16یک يضیت يُسقش ثّ فشد اص  CMRاعت ٔ ،ثش يسبعجبت اصهشیك يؼبدالت پیچیذِ ،کّ دس تکُیک
ْبی اکٕ یب کبتتشیضاعیٌٕ تٓبخًی َیبص اعت تکیّ ًَی کُذ .ایٍ تکُیک اص ٔیژگی پشٔتٌٕ ْبی دس زبل زشکت دس یک
يیذاٌ يغُبهیغی ثٓشِ يی ثشد کّ آَٓب یک تغییش فبص دس اعپیٍ ْبی چشخؾی خٕد دس يمبیغّ ثب پشٔتٌٕ ْبی ثبثت ثذعت
يی آٔسَذ ٔ ٔ يمذاس ایٍ تغییش فبص يتُبعت ثب عشػت آٌ اعت .ثب ایدبد تقبٔیش اص اهالػبت فبص ،عشػت يی تٕاَذ
اَذاصِ گیشی ؽٕد [ ٔ ،] 17ثّ فٕست ثقشی دس تقبٔیش خبکغتشی ًَبیؼ دادِ يی ؽٕد (ؽکم  .)a3خشیبٌ ،اص َمؾّ
ْبی عشػت ػًٕد ثش ففسّ اص هشیك -عطر ثب تهفیك عشػت ْش پیکغم ٔ يُطمّ ی آٌ دس هٕل صيبٌ ،دس هی یک
چشخّ لهت يؾتك يی ؽٕد ،يؼًٕال یک چشخّ لهت (ؽکم .)3b
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ؽکمً 3مشَ بزداری طزعت کٌتزاطت فاس در ططخ عوْد بز جزیاى اس طزیك  -ططخ بزای اًذاسٍ گیزی جزیاى بزگشتی آئْرت اس راص ُای دریچَ.
چپ:تقبٔیش ثضسگ ًَبیی ؽذِ (آَبتٕيیکبل) دس عیغتٕل (ثبال) ٔ دیبعتٕل (پبییٍ) .ساعت :تقبٔیش فبص يشثٕهّ (عشػت) دس فبص يؾبثّ؛ خشیبٌ سٔ ثّ خهٕ عفیذ
 ،خشیبٌ ثشگؾتی عیبِ .خطٕه َمطّ چیٍ يُطمّ يُبعت ثشای پظ پشداصػ اهالػبت عشػت سا َؾبٌ يی دْذً .تیجَ گزافی جزیاى-سهاى بعذ اسادغام طزعت در
ُز ّکظل در بیش اس یک طیکل للبی ،دزیاى رّ بَ جلْ را در باالی خط ّ جزیاى ًارطایی را پاییي خط ًشاى هی دُذَ .بزیّ صیش يُسُی زدى خشیبٌ سا َؾبٌ
يی دْذ ٔ ،يی تٕاَذ ثب َشو افضاس يسبعجّ ؽٕد.

اَذاصِ گیشی خشیبٌ خٌٕ تٕعو  CMRدلت خٕثی دس يطبنؼبت آصيبیؾگبْی داسد ٔ ثب اَذاصِ گیشی ْبی تٓبخًی ثش
سٔی يٕخٕدات صَذِ ًْجغتگی خٕثی داسد [ .]18-22يطبنؼبت ثش سٔی يٕخٕدات صَذِ ثّ ػهت فمذاٌ تکُیک دسعت
اعتبَذاسد هالئی ثشای يمبیغّ يختم ؽذِ اعت  -اَذاصِ گیشی ْبی تٓبخًی خشیبٌ يتکی ثش يسبعجبت پیچیذِ ٔ
يفشٔمبتی اعت کّ يًکٍ اعت دسعت َجبؽذ .سصٔنٕؽٍ صيبَی اَذاصِ گیشی خشیبٌ تٕعو  CMRيؼًٕال  25تب 45
يیهی ثبَیّ اعت کّ کًتش اص اَذاصِ گیشی عشػت يٕج داپهش دس اکٕ اعت ايب ثشای اکثش اَذاصِ گیشی ْبی خشیبٌ ٔ
عشػت آٌ يُبعت اعت .ثب ایٍ زبل ،اَذاصِ گیشی خشیبٌ ،ثّ هٕس چؾًگیشی ثّ یک يیذاٌ يغُبهیغی ًْگٍ ٔاثغتّ
اعت ٔ اهًیُبٌ اص ایُکّ ثشػ تقٕیش دس ایضٔعُتش يغُبهیغی ثبؽذ ثشای کبْؼ خطب يٓى اعت .ثب ایٍ ٔخٕد ،خطبْبی
خجشاٌ فبص ثّ ػهت خشیبٌ ْبی گشداثی دس يیذاٌ يغُبهیغی ُْٕص ْى يی تٕاَُذ سش دُْذ ،کّ ثش اَذاصِ گیشی ْبی
خشیبٌ پظ صيیُّ تأثیش يی گزاسد .ایُٓب ثّ ازتًبل صیبد ثب سؽتّ ْبی پبنغی خذیذ زجظ تُفظ ،ثّ ػهت خب ثّ خب ؽذٌ
عشیغ تش گشادیبٌ ثذتش يی ؽَٕذ ٔ ثّ َظش يی سعذ ایٍ سؽتّ ْبی پبنغی دلت مؼیف تشی َغجت ثّ آٌ ْبی ثذٌٔ زجظ
تُفظ داؽتّ ثبؽُذ [ .]23،24افالذ خشیبٌ پظ صيیُّ ای ثب اعتفبدِ اص فبَتٕو يی تٕاَذ غبنت خطبْب سا افالذ
کُذ[ ٔ ،]23،24ثشای دلت ثغیبس يٓى اعت [ .]25اکثشیت کبس اػتجبس عُدی ثب اعتفبدِ اص عکبَغٓبی لذیًی تش خشیبٌ
ثذٌٔ زجظ َفظ اَدبو ؽذِ اعت ٔ ایٍ ثشای اَذاصِ گیشی دلیك خشیبٌ ثّ دنیم خطبی خجشاَی پظ صيیُّ ای پبییٍ ٔ
اػتجبسعُدی ثٓتش ،تٕفیّ يی ؽٕد .ثّ ٔیژِ اگش تقسیر فبَتٕو اعتفبدِ َؾٕد .خطبْبی خجشاَی پظ صيیُّ ای ًْچُیٍ
دس عطٕذ تقٕیشثشداسی خیهی يبیم ثذتش يی ؽٕد [ ٔ ،]25اعتفبدِ اص عطٕذ تقٕیشثشداسی َضدیک ثّ عطر ػشمی
ثذٌ دس خبیی کّ ايکبٌ پزیش ثبؽذ ،يفیذ اعت [ .]25عشػت ْب ًْچُیٍ يی تٕاَذ ثب َمؾّ ثشداسی دس ففسّ ػًٕد ثش
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خشیبٌ عشػت "اص هشیك عطر "( ًْبَطٕس کّ ثشای خشیبٌ دس ثبال اعتفبدِ ؽذِ) یب سؽتّ ْبی پبنغی کُتشاعت فبص دس
ففسّ يٕاصی خشیبٌ "دس-عطر" ،خٓت اَذاصِ گیشی عشػت دس عطر ثشػ (ؽکم  )4اسصیبثی ؽَٕذ.

شکل :4هثالی اس ًمشَ بزداری کٌتزاطت فاس طزعت هْاسی جزیاى در ططخ در هظیز خزّجی بطي چپ در یک بیوار هبتال بَ اًظذاد دیٌاهیکی هظیز
خزّجی اطت .چپ :تقٕیش عیًُبتیک؛ ساعت :تقٕیش فبص يشثٕهّ اص َمؾّ ثشداسی عشػت يٕاصی خشیبٌ دس عطر .عشػتٓبی ثبالتش يی تٕاَذ دس يغیش
خشٔخی (فهؼ خٕسدِ) يؾبْذِ ؽٕد .پبییٍ دسیچّ آئٕست =LV .ثطٍ چپ=AO .آئٕست.

سؽتّ ْبی پبنغی دس عطر يی تٕاَُذ يُؾب ٔ خٓت خت سا َؾبٌ دُْذ ٔ ثشای يؾبْذِ يسم تُگی ٔ اَذاصِ گیشی عشػت
دس هٕل يغیش خت يفیذ ثبؽذ یب يی تٕاَذ دس هشازی ثشػ ػًٕد ثش خشیبٌ یب اص هشیك عطر کًک کُذ .سؽتّ ْبی
پبنغی دس عطر ثشای اَذاصِ گیشی عشػت دس یک اختالل تُگی ،يخقٕفب خٓت اسصیبثی زذاکثش عشػت ،ثّ دالیم
يختهف يًکٍ اعت دلت کًتشی داؽتّ ثبؽذ .ثب تٕخّ ثّ مخبيت ثشػ تقٕیش (ثّ هٕس يؼًٕل  7-5يیهی يتش َغجت ثّ
یک زذاکثش پُٓبی خت تُگی  2-4يیهیًتش) ،آَٓب دس يؼشك اثشات زدى خضئی ْغتُذ ،کّ دس آٌ چُذیٍ عشػت دس یک
ٔاکغم اتفبق يی افتذ ٔ یک تغییش فبص يیبَگیٍ يسبعجّ يی ؽٕد [ .]26سصٔنٕؽٍ صيبَی ،دس زبنی کّ ثبیذ ثطٕس يُطمی
(ثّ هٕس يؼًٕل  25-20يیهی ثبَیّ) ثبؽذ ،دس يمبیغّ ثب تغییشات عشػت خت ْبی عشیغ پبییٍ اعت ( ثب يمبیغّ،
سصٔنٕؽٍ صيبَی يٕج پیٕعتّ ی اکٕی داپهش کّ يی تٕاَذ زذٔد  2يیهی ثبَیّ ثبؽذ) ٔ ،زذاکثش عشػت ٔالؼی يًکٍ اعت
يسبعجّ َؾٕدَٓ .بیتب ،دلت اَذاصِ گیشی عشػت  CMRدس خت ْبی ثب عشػت ثبال کبْؼ يی یبثذ ،ثّ خقٕؿ ثب
عشػت ثبالتش اص  4-3.5يتش/ثبَیّ [ .] 21،22ایٍ ثّ دنیم اص ثیٍ سفتٍ عیگُبل َبؽی اص تٕسثٕالَظ اعت [ٔ ،]26
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خطبْبی تغییش فبص ثّ ػهت ؽتبة عشیغ ٔ َبًْفبصی دسٌٔ ٔاکغهی اعت .اعتفبدِ اص تٕانی ْبیی ثب "صيبٌ اکٕ" ثغیبس
کٕتبِ (~  2يیهی ثبَیّ) يی تٕاَذ ایٍ خطبْب سا کبْؼ دْذ [ ٔ ]22کبسثشدْبی آیُذِ يًکٍ اعت اص ایٍ تٕانی ْبی اکٕ
"فٕق انؼبدِ کٕتبِ" اعتفبدِ کُُذ .خت ْبی ثبسیک ،ثب عشػت ثبال (ثّ ػُٕاٌ يثبل ،تُگی ؽذیذ آئٕست) ثّ هٕس خبؿ
تست تبثیش لشاس يی گیشَذ ٔ ،ثیؾتش خت ْبی تُگی ؽذیذ يًکٍ اعت ثشای اَذاصِ گیشی دلیك عشػت خیهی ثبسیک ٔ
آؽفتّ ثبؽُذ .سؽتّ ْبی پبنغی َمؾّ ثشداسی عشػت ػًٕد ثش ففسّ اص هشیك عطر ،يًکٍ اعت ثؼنی اص خطبْب
يخقٕفب اثشات زدى خضئی سا کبْؼ دْذ ،چشا کّ آَٓب اص يضایبی سصٔنٕؽٍ ثٓتش دسٌٔ ففسّ تقٕیشثشداسی
(ثطٕس يؼًٕل ~  1يیهیًتش) ثشای يمبثهّ ثب خت ْبی ثبسیک ثٓشِ يُذ ْغتُذ ،ثُبثشایٍ آَٓب سٔػ تشخیسی ثشای اَذاصِ
گیشی دلیك عشػت ْغتُذْ ،ش چُذ خطبْبی ؽتبة ٔ آؽفتگی ُْٕص ْى اػًبل يی ؽٕد ٔ سصٔنٕؽٍ صيبَی يؾبثّ اعت.
ثب ایٍ زبل ،خت ْبی ثبسیک ثب عشػت ثغیبس ثبال يی تٕاَُذ ُْٕص ثغیبس دؽٕاس ثبؽُذ .اَذاصِ گیشی عشػت ػًٕد ثش
ففسّ "اص هشیك عطر"ٔ ،اثغتّ ثّ عطسی کّ دس يسم زذاکثش عشػت لشاس دادِ ؽٕد (اگش پیک عشػت يٕسد َظش
ثبؽذ) اعت ،ثّ ًْیٍ دنیم اعت کّ َمؾّ ثشداسی عشػت دس -عطر خٓت ساًُْبیی ثشای لشاس دادٌ تقٕیش اص هشیك-
عطر يی تٕاَذ يفیذ ثبؽذ ،يگش ایُکّ يسم زذاکثش عشػت لبثم پیؼ ثیُی ثبؽذ .خٕؽجختبَّ ،خطبْبی خجشاَی پظ صيیُّ
تُٓب ثبػث تغییش کٕچک دس عشػت ْش ٔاکغم يی ؽٕد (دسيمبیغّ ثب تفبٔت ْبی يتٕعو ُْگبيی کّ ثشای اَذاصِ گیشی
خشیبٌ خًغ يی ؽٕد) ،ثُبثشایٍ ثّ هٕس لبثم تٕخٓی ثش اَذاصِ گیشی عشػت تبثیش ًَی گزاسد .ػالِٔ ثش اَذاصِ گیشی
کًی خشیبٌ ،اخیشا عکبَظ ْبی خشیبٌ دس -عطر عّ ثؼذی  CMRتٕعؼّ یبفتّ کّ يی تٕاَذ عشػت سا دس عّ خٓت
ثطٕس ًْضيبٌ اَذاصِ گیشی کُذ [ ،]27،28کّ ايکبٌ يؾبْذِ انگْٕبی پیچیذِ خشیبٌ سا فشاْى يی کُذ .دس کبسْبی آیُذِ
يًکٍ اعت اعتفبدِ اص ایٍ تکُیک ثشای مبیؼبت دسیچّ ٔ عبیش صيیُّ ْبی يفیذ ثبنیُی يٕسد ثشسعی لشاس گیشد.

ضایعات دریچَ طوت چپ
تٌگی آئْرت
اسصیبثی تُگی آئٕست ثب ثشسعی  CMRاص هشیك اسصیبثی دلیك آَبتٕيی دسیچّ ٔ سیؾّ آئٕست ،تؼییٍ يمذاس خشو ٔ
ػًهکشد  LVثشای َؾبٌ دادٌ اثش دلیك سٔی  ٔ LVاَذاصِ گیشی عشػت خت تُگی خبیی کّ ثب اکٕ يؾکم اعت ،تغٓیم
یبفتّ اعت .يؾبْذِ ػبنی آَبتٕيی اسائّ ؽذِ تٕعو  CMRايکبٌ اسصیبثی دلیك يیضاٌ ؽذت تُگی آئٕست سا فشاْى يی
کُذ [ ،]29کّ يؼًٕال ثب ًَبْبی اعُبَذاسد ٔ "کشَٔبل" يغیش خشٔخی  LVؽشٔع يی ؽٕد (ؽکم  ،)5کّ ثب اعتفبدِ اص
آٌ يی تٕاٌ یک اسصیبثی کیفی خٕة اص دسیچّ اَدبو داد .اسصیبثی يغتمیى اص عطر عٕساش دسیچّ آئٕست تکُیک ثغیبس
يفیذی ثشای اَذاصِ گیشی تُگی ْبی ؽذیذ اعت ،کّ ثب لشاس دادٌ یک ثشػ تقٕیشثشداسی اص يیبٌ ساط ْبی دسیچّ دس
عیغتٕل ثّ دعت يی آیذ(ؽکم  .)6ثب ایٍ زبل يٓى اعت اهًیُبٌ زبفم ؽٕد کّ اعالیظ تقٕیش َبصک اعت (5-4
يیهیًتش) ٔ دلیمب سٔی ساط ْبی دسیچّ ثبؽذ ٔ ثّ دعت آٔسدٌ چُذ اعالیظ کٕچک يٕاصی ثّ يٕاصات عٕساش دسیچّ
يًکٍ اعت ثّ ؽُبعبیی دْبَّ تُگی کًک کُذ [ .]30ایٍ تکُیک ثب عطر دسیچّ آئٕست اَذاصِ گیشی ؽذِ دس
اکٕکبسدیٕگشافی اص هشیك يشی يُطجك اعت [ًْ ٔ ]32-30چُیٍ ثب تخًیٍ يُطمّ دسیچّ ثب يؼبدنّ تذأو.]31،32[1
عشػت خشیبٌ ػجٕسی اص دسیچّ سا يی تٕاٌ ثب َمؾّ ثشداسی عشػت اَذاصِ گیشی کشد [ْ ،]33،34شچُذ پیک عشػت
1

continuity equation

88 of 9 Page

يًکٍ اعت دلت کًتشی (اغهت کًتش اص زذ تخًیٍ صدِ يی ؽٕد) دس يمبیغّ ثب يٕج داپهش اکٕ دس پی داؽتّ ثبؽذ ،کّ ایٍ
ثّ ػهت پُٓبی کٕچک خت ْبی ثغیبس عشیغ (اثشات زدى خضئی) سصٔنٕؽٍ صيبَی کى ٔ ،آستیفکت ْبی َبؽی اص خت
ْبی آؽفتًّْ ،بَطٕس کّ لجال رکش ؽذ .ثّ ًْیٍ ػهت ،اَذاصِ گیشی يغتمیى عٕساش دسیچّ يًکٍ اعت یک اسصیبثی لبثم
اػتًبد تشی اص تُگی آئٕست ثب  CMRثبؽذ .پیؾُٓبد ؽذِ اعت کّ يؼبدنّ تذأو سا يی تٕاٌ ثب  CMRثشای ثشآٔسد عطر
دسیچّ اعتفبدِ کشد [ ،]35کّ ثب اَذاصِ گیشی يغتمیى عطر  LVOTيضیتی ثیؼ اص اکٕ داسد .ثب ایٍ ٔخٕد ،ایٍ غیش
مشٔسی اعت چٌٕ  CMRيی تٕاَذ ثطٕس يغتمیى عطر خٕد دسیچّ ،سا اَذاصِ گیشی کُذ ٔ يؼبدنّ تذأو ٔاثغتّ اعت
ثّ چُذیٍ اَذاصِ گیشی ٔ یک يؼبدنّ کّ ثتٕاٌ عطر دسیچّ سا يسبعجّ کُذ (ثّ خبی اَذاصِ گیشی يغتمیى عطر دسیچّ)،
کّ ًْگی پتبَغیم خطب سا افضایؼ يی دْذ .ػهیشغى يسذٔدیت ْب ،اَذاصِ گیشی عشػت  CMRدس َٕازی صأیّ داس يفیذ
اعت دس ایٍ َٕازی تُظیى فسیر خٓت پشتٕ اکٕ ثب خت تُگی عخت اعت .ػالِٔ ثش ایٍ ،ثغیبسی اص خت ْبی تُگی
يٕاصی ثب يغیش خشٔخی َ LVیغتُذًْ ٔ ،چُیٍ ثطٕس َبدسعت ثب اکٕ اسصیبثی يی ؽٕد ،زتی صيبَی کّ يؾبْذِ يغیش
خشٔخی خشیبٌ يطهٕة اعتَ .مؾّ ثشداسی عشػت دس -عطر دس يغیش خشٔخی ثشای تؼییٍ يکبٌ زذاکثش عشػت يفیذ
اعت -ایٍ يؼًٕال فمو دس دیغتبل ثّ عًت ساط ْبی دسیچّ دس تُگی دسیچّ ای اعت .ایٍ يٕمٕع يی تٕاَذ ثب َمؾّ
ثشداسی عشػت اص هشیك – عطر دس یک ففسّ ی ػًٕد ثش خٓت خشیبٌ ،دس يکبٌ يؾخـ ؽذِ زذاکثش عشػت
لشاسدادِ ؽذِ (ؽکم  )1ثّ دعت آیذ .ایٍ تشکیت اثشات زدى خضئی سا کبْؼ يی دْذ دس زبنی کّ اص زذاکثش عشػت
اَذاصِ گیشی اهًیُبٌ يی ؽٕد ٔ يیبَگیٍ عشػت َیض يی تٕاَذ اص هشیك اَذاصِ گیشی عشػت اص هشیك -عطر اسصیبثی
ؽٕد .اهًیُبٌ اص يٕلؼیت ثشػ تقٕیشثشداسی فسیر ثشای اَذاصِ گیشی دلیك خشیبٌ ،يٓى اعت؛ ٔ اگش چّ ایٍ تقٕیش
يؾبثّ آَکّ اص ساط ْبی دسیچّ سد ؽذِ ثّ َظش يی سعذ ،ايب يٕلؼیت زذاکثشعشػت (the vena contracta) 2يؼًٕال
چُذ يیهیًتش دٔس تش اص ساط ْبی دسیچّ لشاس يی گیشد ،ثُبثشایٍ تقبٔیش يًکٍ َیغت دس يکبٌ ْبی یکغبٌ ثبؽُذ.
يضایبی دیگش تُگی آئٕست ؽبيم تٕاَبیی تفبٔت تُگی صیش -دسیچّ ٔ ثبالی – دسیچّ ،کّ ثّ آعبَی دس تقٕیشثشداسی
عیًُبتیًک  CMRيؾبْذِ يی ؽٕد ٔ ،يسم ؽتبة عشػت يی تٕاَذ ثطٕس دلیك ثب َمؾّ ثشداسی عشػت دس -عطر
تؼییٍ ؽٕدًْ CMR .چُیٍ يی تٕاَذ ثب دلت ،آئٕست فؼٕدی سا اسصیبثی کُذ کّ يًکٍ اعت يتغغ ثبؽذ ،يخقٕفب ثب
دسیچّ ْبی دٔنتی آئٕستًْ ٔ ،چُیٍ يًکٍ اعت يذیشیت خشازی سا دس صيبٌ خبیگضیُی دسیچّ تغییش دْذ یب َؾبٌ يی
دْذ کّ خبیگضیُی سیؾّ  ±دسیچّ ثّ ػهت اتغبع ثیؼ اص زذ آئٕست يٕسد َیبص اعت.
اَذاصِ گیشی ثغیبس دلیك خشو  ،LVاَذاصِ گیشی دلیك تش ٔ زغبط تشی اص اثش تُگی آئٕست سٔی ثطٍ چپ َغجت ثّ
اَذاصِ گیشی مخبيت دیٕاسِ يیٕکبسد تٓیّ يی کُذ .خشو  LVیک پبسايتش مؼیف يٕسد ثشسعی دس تُگی آئٕست ثٕدِ
کّ ازتًبال َبؽی اص َبکبفی ثٕدٌ اَذاصِ گیشی  M-modeايٕاج اکٕکبسدیٕگشافی اعت  CMR ٔ ،کّ خشو  LVسا ثّ
دعت يی آٔسد يًکٍ اعت یک اثضاس يفیذ ثبؽذ ايب َیبص ثّ ثشسعی ثیؾتش زیٍ گضاسػ  CMRداسد .تقٕیشثشداسی
 enhancementگبدٔنیُیٕو تبخیشی دس ثیًبساٌ ثب تُگی آئٕست افضایؼ ؽذت عیگُبل دیٕاسِ يیبَی ثقٕست تکّ تکّ سا
دس ثیؼ اص یک عٕو ثیًبساٌ َؾبٌ دادِ اعت ،کّ يؼًٕال دس استجبه ثب ْیپشتشٔفی لبثم تٕخّ  ٔ ، LVاغهت دس لغًت
ثبصال دیٕاسِ خبَجی اعت [ .]36ایٍ ازتًبال يُؼکظ کُُذِ يُبهك کبََٕی فیجشٔص اعت کّ ًْچُیٍ دس يطبنؼبت کبنجذ
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ؽکبفی َؾبٌ دادِ ؽذِ اعت [ .]37گضاسػ ْبی أنیّ َؾبٌ دادِ اعت کّ ایٍ يٕمٕع ثب یک پیؼ آگٓی ثذتش ًْشاِ اعت
[ .]38دس آیُذِ تکُیک ْبی  ،CMRؽبيم اسصیبثی فیجشٔص يُتؾشِ ثب اعتفبدِ اص َمؾّ ثشداسی  ٔ T1دیگش تکُیک ْبی
 CMRايکبٌ پزیش اعت ٔ ایٍ يٕمٕع ازتًبال زٕصِ ْیدبٌ اَگیضی اص تٕعؼّ يی ؽٕد.

شکل  ،5تٌگی آئْرت در دریچَ دّلتی آئْرت ً :وای اطتاًذارد هظیز خزّجی آئْرت (ً )LVOTوای (باال) ّ ًوای " LVOTکزًّال"
(پاییي) ،کَ عوْد بز ًوای  LVOTاطتاًذارد اس هیاى راص ُای دریچَ ای بَ دطت آهذٍ اطت  .تٕخّ کُیذ کّ نت ْبی گُجذی ثب ساط ْبی
يسذٔد ؽذِ يؼًٕال ثشای تُگی ْبی يبدسصادی (فهؼ ْبی عفیذ) ٔ خت ثب عشػت ثبال (فهؼ ْبی عیبِ) اعت.

بزگشت خْى آئْرت
يضایبی  CMRدس ثشگؾت خٌٕ اص آئٕست ػجبستُذ اص يسبعجّ کًی يمذاس ثشگؾت خٌٕ ٔ زدى ٔ ػًهکشد  ، LVثّ
ٔیژِ ثشای اَذاصِ گیشی عشیبل اعت .اَذاصِ گیشی ک ًّی يیضاٌ ثشگؾت خٌٕ اصآئٕست ثب اعتفبدِ اص اکٕ کبسدیٕگشافی
عخت اعت ،کّ ػًذتب ثّ يؼیبسْبی کیفی ٔ َیًّ ک ًّی خٓت اسصیبثی ؽذت ٔاثغتّ اعت CMR.يی تٕاَذ يمذاس ثشگؾت
سا ثب اعتفبدِ اص َمؾّ ثشداسی خشیبٌ ثب دلت اَذاصِ گیشی کُذ ٔ ،يمبدیش يؾتك ؽذِ يثم يیضاٌ کغش خٌٕ ثشگؾتی ( زدى
ثشگؾتی /زدى سٔ ثّ خهٕ× )%100يی تٕاَذ ثّ دعت آیذ .تقٕیشثشداسی دسیچّ ثّ ًْبٌ ؽیِٕ ای کّ ثشای تُگی
آئٕست اعتفبدِ يی ؽٕد اَدبو يی ؽٕد ،ثب اعتفبدِ اص ًَبی يسٕس ثهُذ ( LVOTؽکم  ،)7کّ دس ایٍ ًَب يؾبْذِ کیفی
ثشگؾت خٌٕ يی تٕاَذ اَدبو ؽٕد(ؽکم  .)2خشیبٌ خٌٕ سا يی تٕاٌ ثب لشاس دادٌ عطر ثشػ تقٕیشثشداسی دسعت دس
ثبالی دسیچّ آئٕست ثشای اسصیبثی خشیبٌ خٌٕ اَذاصِ گیشی کشد ٔ ،ایٍ يمذاس ْش دٔ خشیبٌ سٔ ثّ خهٕ ٔ ػمت دس ْش
چشخّ لهجی سا تؼییٍ يی کُذ [( ]20،39،40ؽکم  .)3لشاس دادٌ عطر ثشػ تقٕیشثشداسی دسعت ثبالی دسیچّ (ثّ
خبی ٔعو آئٕست فؼٕدی) يٓى اعت(ؽکم ،)7چشا کّ عشػت ْبی سٔ ثّ خهٕی ثبالتش ٔ آؽفتّ تش دس ایُدب دیذِ يی
ؽٕد ٔ دس غیش ایٍ فٕست کى تخًیٍ صدٌ يیضاٌ ثشگؾت خٌٕ يًکٍ اعت اتفبق ثیفتذ [ .]18ایٍ يٕمٕع ثّ دنیم
تؼذادی اص فبکتٕس ْب ،اص خًهّ زشکت دسیچّ ثّ عًت لهّ  LVدس هٕل عیغتٕل اعت کّ اخبصِ يی دْذ خٌٕ ثّ فبفهّ
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ثیٍ عطر تقٕیشثشداسی ٔ دسیچّ خشیبٌ یبثذ .ایٍ خٌٕ يًکٍ اعت دس هٕل دیبعتٕل ثّ ثطٍ ثش گشدد ٔ اص يغیش عطر
تقٕیشثشداسی خشیبٌ پیذا َکُذ ،ثُبثشایٍ دس اَذاصِ گیشی يسبعجّ َؾٕد ( ؽکم .)8

شکل 6تصْیز عوْد بز صفذَ  SSFPدر طیظتْل کَ اس راص ُای دریچَ گذشتَ در بیوار هبتال بَ تٌگی آئْرت  .ساط ْب ثّ ٔعیهّ خطٕه
تبسیک (ؽذت عیگُبل پبییٍ) يؾخـ ؽذِ اَذ ،تب زذٔدی ثّ دنیم کبْؼ عیگُبل َبؽی اص کؾؼ عطر نجّ ْبَ .بزیّ ؽکبف يی تٕاَذ ثب اعتفبدِ اص
عطر عُدی اَذاصِ گیشی ؽٕد ،ايب اگش خطٕه دس تقبٔیش عیُّ ٔامر َیغتُذ َجبیذ تالػ کشد.

ایٍ گشایؼ ثٕعیهّ ػٕايم يتؼذدی تؾذیذ يی ؽٕد :تست کؾؼ ٔ اتغبع لشاس گشفتٍ آئٕست دس هی عیغتٕل ،سیؾّ
آئٕست اتغبع یبفتّ (ثبػث افضایؼ زدى ثیؾتش ثیٍ عطر تقٕیشثشداسی ٔ دسیچّ يی ؽٕد) ٔ ،اَمجبك هٕنی ؽذیذ LV
(دس َبسعبیی آئٕست لبثم تٕخّ) .لشاس دادٌ عطر تقٕیشثشداسی َضدیک ثّ دسیچّ ایٍ خطبْب سا کبْؼ يی دْذ ،اگش
چّ اختجبة اص ثیؾتشیٍ آؽفتگی دس ساط ْبی دسیچّ خشديُذاَّ اعت .یک عکبَظ خشیبٌ ایذِ آل سدیبثی ثشػ سا ثشای
کبْؼ ایٍ خطبْب خب يی دْذ ،کّ دسیچّ آئٕست سا دَجبل يی کُذ ٔ ثشاعبط آٌ ثشػ تقٕیشی زشکت يی کُذ ،ايب ایٍ
ؽبيم ثشَبيّ َٕیغی َشو افضاسی پیچیذِ اعت ٔ تُٓب دس یک يشکض تب کٌُٕ اَدبو ؽذِ اعت [ .]41دلت اَذاصِ گیشی
يمذاس ثشگؾت خٌٕ آئٕست ثب اعتفبدِ اص َمؾّ ثشداسی عشػت اص هشیك -عطر ثغیبس ػبنی اعت دس يمبیغّ يطبنؼبت
آصيبیؾگبْی [ ]42یب اَذاصِ گیشی  CMRثش سٔی يٕخٕد صَذِ ثب اعتفبدِ اص تفبٔت زدى ْبی ثطُی [ ،]20کّ ثّ خٕثی
ثب دسخّ ؽذت اَذاصِ گیشی ؽذِ دس آَژیٕگشافی یب اکٕکبسدیٕگشافی ًْجغتّ اعت [ًْ .]18،20،40بَطٕس كّ تُٓب سٔؽي
اعت كّ لبدس ثّ اَذاصِ گیشي كیفي ثش سٔی يٕخٕدات صَذِ ثشگؾت خٌٕ اص آئٕست (ثذٌٔ يسبعجّ) اعت ،ايب ُْٕص
"اعتبَذاسد هالیی" ثشاي يمبیغّ دلت ٔخٕد َذاسدًْ .چُیٍ تکشاس پزیشی آٌ ْى ثشای يطبنؼبت داخهی ٔ يمبیغّ ثیٍ یک
َبظش ٔ َبظشاٌ يتؼذد خٕة اعت [.]39،40
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شکل ً 7وای  LVOTدر دیاطتْل ًشاًگز جت آشفتَ بزگشت خْى آئْرت (فلش) ّ هْلعیت بزای ًمشَ بزداری طزعت عوْد بز صفذَ
(خطْط ًمطَ چیي) بزای اًذاسٍ گیزی جزیاى آئْرت اطت.

ثب ایٍ ٔخٕد ،ایٍ تکُیک ثب يؾکالت ثبنمِٕ يؾبثّ ثب تًبو تکُیک ْبی خشیبٌ ،کّ لجال رکش ؽذِ (تست ػُٕاٌ "اَذاصِ
گیشی خشیبٌ ٔ عشػت") ًْشاِ اعت ٔ ،ثشای اهًیُبٌ اص دلت اَذاصِ گیشی يشالجت ازتیبج داسد .ثّ خقٕؿ ،ثشای
عکبَظ ْبی خشیبٌ خٌٕ ثذٌٔ زجظ َفظ ثشای کبْؼ خطبْبی خجشاَی پظ صيیُّ تٕفیّ يی ؽٕد .اخیشا اَذاصِ گیشی
َبسعبیی آئٕست ثب  CMRتٕاَبیی خٕثی ثشای پیؼ ثیُی تٕعؼّ ػالئى ٔ َیبص ثّ خشازی تؼٕیل دسیچّ دس آیُذِ ای
َضدیک َؾبٌ دادِ اعت [ ،]43ثب کغش ثشگؾت خٌٕ >  ،%33آعتبَّ يطهٕة ثشای تٕفیف ثیًبساٌ کّ ازتًبال ثّ
خشازی دس ػشك چُذ عبل ازتیبج داسَذ تٓیّ يی ؽٕد .ثب تٕخّ ثّ يؾکم دس تؼییٍ صيبٌ تؼٕیل دسیچّ دس ثیًبساٌ ثب
َبسعبیی ؽذیذ آئٕست [ ،]44ایٍ يًکٍ اعت اثضاس اسصؽًُذی دس يذیشیت ثبنیُی ثبؽذ ٔ ،ثتٕاَذ ثیًبساٌ يُبعت سا ثشای
خشازی سا دس يشازم صٔدسط تؾخیـ دْذ .ثٓجٕد ثبنمِٕ دس َتیدّ َ ،یبص ثّ تبییذ دس یک کبسآصيبیی ثبنیُی داسد.
اَذاصِ گیشی َبسعبیی دسیچّ آئٕست ًْچُیٍ يی تٕاَذ ثب يمبیغّ تفبٔت زدى مشثّ ای دس ثطٍ چپ ٔ ثطٍ ساعت کّ اص
تقبٔیش عیًُبتیک ثّ تُٓبیی ثّ دعت يی آیذ اَدبو ؽٕد [ ،]45ايب ایٍ کًتش سٔػ يغتمیى اعت ٔ ثّ فمذاٌ ٔخٕد ْش
گَّٕ َبسعبیی دسیچّ ای یب ؽبَت مشثبٌ ٔاثغتّ اعتًْ .چُیٍ ،لشاس دادٌ کبَتٕس دلیك ثشای اسصیبثی زدًی الصو
اعت ٔ ،اؽتجبْبت دس اَذاصِ گیشی ْش یک اص چٓبس يدًٕػّ خطٕه ( RV ٔ LVدس دیبعتٕل ٔ عیغتٕل) يی تٕاَذ
خطبْبی لبثم تٕخٓی سا ثّ ًْشاِ داؽتّ ثبؽذ .ثُبثشایٍ لشاس دادٌ کبَتٕس دلیك ثشاي ایٍ سٔػ الصو اعت ،ثّ ٔیژِ ثشای
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کبَتٕسْبی دؽٕاس  .RVثب ایٍ زبل ،تکُیک يفیذی اعت ثشای صيبَی کّ اَذاصِ گیشی خشیبٌ ًَی تٕاَذ اَدبو ؽٕد ،یب ثّ
ػُٕاٌ یک يؼیبس اػتجبسعُدی ثشای تکُیک خشیبٌ اعت .یک اسصیبثی تمشیجی اص ؽذت ثشگؾت خٌٕ آئٕست يی تٕاَذ
ًْچُیٍ ثب يؾبْذِ اص ثیٍ سفتٍ عیگُبل َبؽی اص خت ثشگؾتی دس تقبٔیش عیًُبتیک ثّ دعت آیذ .ػشك ثبسیک خت دس
يجذا َؾبٌ دُْذِ ی دسخّ پبییٍ َبسعبیی دسیچّ اعت ،دس زبنی کّ یک خت پٍٓ ،يخقٕفب ثب یک يشکض ؽذت عیگُبل
ثبال اص خشیبٌ اليیُبس ،سیگٕسخیتبعیٌٕ ؽذیذ سا َؾبٌ يی دْذ .ثب ایٍ ٔخٕد ایٍ سٔػ ثّ ثغیبسی اص خطبْبی ازتًبنی
ثغتگی داسد (ثّ هٕس پیؾتش َؾبٌ دادِ ؽذِ اعت) ٔ ،ثشای اسصیبثی دلیك تٕفیّ ًَی ؽٕد.

ؽکم( 8بزگزفتَ اس  ) Oxford Handbook of CMR, OUPهکاًیظن ادتوال کن تخویي سدى خْى بزگشتی آئْرت .ؽکبف ثیٍ دسیچّ ٔ
عطر تقٕیش ثشای َمؾّ ثشداسی خشیبٌ دس عیغتٕل ثؼهت تشکیجی اص زشکبت دسیچّ آئٕست ثّ عًت اپکظ ثطٍ ٔ اَؼطبف پزیشی عیُٕط ْب ٔ
سیؾّ آئٕست دس عیغتٕل تٕعؼّ يی یبثذ .خَٕی کّ دس عیغتٕل ثّ ایٍ فنب ٔاسد يی ؽٕد ( يُبهك خبکغتشی) دس دیبعتٕل ثّ ثطٍ چپ ثش يی
گشدد ( اص هشیك ثشگؾت دسیچّ) ثذٌٔ ػجٕس اص عطر تقٕیشثشداسی (خطٕه َمطّ چیٍ) ٔ ،ثُبثشایٍ يًکٍ اعت اَذاصِ گیشی َؾٕد.

يسبعجّ دلیك زدى ثطٍ چپ يی تٕاَذ دس اسصیبثی کهیُیکی تبثیش َبسعبیی آئٕست کًک کُُذِ ثبؽذ ٔ ثشای اسصیبثی
عشیبل ،يغئهّ تکشاسپزیشی ثبالی آٌ دس يذیشیت ؽشایو ثیًبس دس يشزهّ ی هٕالَی ثذٌٔ ػاليت ثیًبسی خیهی يٓى
اعت .زدى اَتٓبی دیبعتٕل ثطٍ چپ يؾتك ؽذِ اص ًْ CMRچُیٍ ثشخی اص تٕاَبیی ْب ثشای پیؼ ثیُی ؽشٔع ػالئى یب
عبیش َؾبَّ ْبی َیبص ثّ خشازی دسیچّ سا َؾبٌ دادِ اعت [ ٔ ،]43اگش چّ لذست کًتشی اص ک ًّی عبصی يیضاٌ خٌٕ
ثشگؾتی خٕد داسد ،ايب يی تٕاَذ کًک يفیذی دس پیؼ ثیُی َتبیح اسائّ دْذًْ CMR .چُیٍ يی تٕاَذ یک اسصیبثی دلیك
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اص آَبتٕيی سیؾّ آئٕست اسائّ دْذ کّ دس ؽُبعبیی ػهت خٌٕ ثشگؾتی کًک يی کُذ ٔ /یب ایُکّ آیب َیبص ثّ خبیگضیُی
سیؾّ

دس

صيبٌ

خشازی

تؼٕیل

دسیچّ

اعت

یب

َّ

سا

يؾخـ

يی

کُذ.

دس يدًٕع ،ثغیبسی اص تکُیک ْبی  CMRيفیذ دس اسصیبثی َبسعبیی آئٕست يی ثبؽذ ،اص خًهّ يمذاس اَذاصِ گیشی
ک ًّی خٌٕ ثشگؾتی ،اسصیبثی زدًی ثطٍ چپ ٔ آَبتٕيی سیؾّ آئٕست ًّْ ٔ ،ایُٓب  CMRسا اثضاس يطهٕثی ثشای
اسصیبثی خبيغ يی عبصد.
ًارطایی دریچَ هیتزال
ًْبَُذ َبسعبیی دسیچّ آئٕست ،فبیذِ افهی  CMRدس َبسعبیی دسیچّ يیتشال ،اسصیبثی ک ًّی زدى يیضاٌ خٌٕ ثشگؾتی
ٔ زدى ٔ ػًهکشد ثطُی اعتًْ CMR .چُیٍ يی تٕاَذ يٕسفٕنٕژی نت ٔ ػًهکشد دسیچّ سا ثّ ٔیژِ ثب اعتفبدِ اص زك
اَتخبة عطٕذ تقٕیشثشداسی ثشای يؾخـ کشدٌ ػهت َبسعبیی دس ایٍ دسیچّ پیچیذِ اسصیبثی کُذ CMR .تٕافك
خٕثی ثب اکٕکبسدیٕگشافی اص هشیك يشی ثشای اسصیبثی دسیچّ ْبی يیتشال خٓت تشيیى [ ]46داسدْ ،ش چُذ مخبيت
يمطغ يی تٕاَذ ثب فشکبَظ ثیؾتشی دس خطبْبی زدى خضئی َغجت ثّ اکٕکبسدیٕگشافی کّ داسای ػشك پشتٕ خیهی
ثبسیکی اعت تبثیش ثگزاسد .یک سٔػ خٕة ایٍ اعت کّ چُذیٍ تقٕیش عیًُبتیک ػًٕد ثش کًیؾٕسْبی دسیچّ يیتشال
لشاس دادِ ،کّ اسصیبثی ْش کذاو اص اعکبنٕثٓب َ /سِٕ تاللی آٌ ْب سا تغٓیم يیکُذ ٔ يی تٕاَذ يسم پشٔالپظ يٕمؼی /
خٌٕ ثشگؾتی سا ؽُبعبیی کُذ [ .]47ایٍ تکُیک يی تٕاَذ ثب لشاس دادٌ عّ يمطغ ثشػ اص يیبٌ يسب اتقبل ،ػًٕد ثش نجّ
ی نت دس ْش اعکبنٕپ تؼذیم ؽٕد (ؽکم .)9ایٍ ايش يٕخت کبْؼ اثشات زدى خضئی يخقٕفب دس ًَبْبی ٔ A1/P1
 A3/P3يی ؽٕد ،دس ػیٍ زبل عشیؼتش ثّ َظش يی سعذ .ثّ سغى ایٍ تکُیک ْبی خٕة ،اکٕکبسدیٕگشافی اص هشیك
يشی ازتًبال ثّ ػُٕاٌ یک تسمیك ثٓیُّ ثشای اسصیبثی نت ثبلی يی يبَذ کّ ایٍ ،ثّ دنیم خضئیبت ثبالتش نت ٔ تقبٔیش
عّ ثؼذی ثبنمِٕ تٕعو اکٕکبسدیٕگشافی اعت CMR .يی تٕاَذ يٕسد اعتفبدِ لشاس گیشد اگش اکٕکبسدیٕگشافی اص هشیك
يشی يًکٍ َجبؽذ ،اگش ؽک ٔ تشدیذ پظ اص اکٕکبسدیٕگشاو ثبلی ثًبَذ ،یب اگش خُجّ ْبی دیگش اسصیبثی دسیچّ تٕعو
 CMRيٕسد َیبص ثبؽذ ٔ ًّْ ثتٕاَذ تٕعو یک اعکٍ  CMRثّ تُٓبیی يٕسد ثشسعی لشاس گیشدًْ CMR .چُیٍ يی
تٕاَذ دس اسصیبثی دْبَّ َبزیّ ای کّ خٌٕ اص آَدب ثشگؾت يی کُذ ثب اعتفبدِ اص ثشػ ْبی َبصک ( 5-4يیهی يتش) يٕاصی
ثب إَٓنٕط يیتشال کّ ثطٕس دلیك ػًٕد ثش ساط ْبی يیتشال دس عیغتٕل لشاس يی گیشد ،اسصؽًُذ ثبؽذ [.]48
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شکل 9تصْیزبزداری طگوٌت ُای دریچَ هیتزال -یک رّیکزد اصالح شذٍ اطت کَ با رفزًض  47هطابمت دارد .یک يمطغ ثشػ يسٕس کٕتبِ ثبصال اص يیبٌ
کًیؾٕسْبی دسیچّ يیتشال اعتفبدِ ؽذِ (ثبال چپ) ثشای خٓت یبثی يمطغ ثشػ ْبی تقٕیش ثؼذی ثشای ْش عگًُت .گٕؽک دْهیض چپ ثّ ٔعیهّ عتبسِ (*)
يؾخـ ؽذِ اعت .عپظ سؽتّ ْبی پبنغی عیًُبتیک ػًٕد ثش کًیؾٕس ْبی يیتشال ثشای ْش عّ اعکبنٕپ(خطٕه َمطّ چیٍ يٕاصی) ثّ دعت يی آیُذ .فشیى
ْبی عیغتٕنیک اص تقبٔیش زبفم ًَبیؼ دادِ ؽذِ اعت (تقبٔیش ثبال ٔ پبییٍ) .دس ایٍ ثیًبس ،پشٔالپظ يُفشد اص نت ْبی خهفی عگًُت ( P2پبییٍ عًت
ساعت ،فهؼ عیبِ)ٔ ،خٕد داسد ايب دیگش عگًُت ْب تاللی َشيبنی داسَذ (عًت ساعت ثبال ٔ پبییٍ عًت چپ).

دس ثؼنی ثیًبساٌ ایٍ يٕمٕع يی تٕاَذ يؾبْذِ ٔ اَذاصِ گیشی يغتمیى (اگش َیبص ثبؽذ) اص يُطمّ عٕساش دس َبزیّ ای
کّ خٌٕ ثشگؾت يی کُذ فشاْى کُذ (ثّ خبی عطر يُطمّ يسبعجّ ؽذِ اص اکٕکبسدیٕگشافی) ،ايب ؽکم پیچیذِ ٔ زشکت
دسیچّ ثّ ایٍ يؼُی اعت کّ دس ًّْ ثیًبساٌ ايکبٌ پزیش َیغت.
اَذاصِ گیشی ک ًّی يیضاٌ َبسعبیی يیتشال يؼًٕال ثطٕس غیش يغتمیى اَدبو يی ؽٕد ٔ ،اغهت ثّ ٔعیهّ تفشیك خشیبٌ
عیغتٕنیک آئٕست (اَذاصِ گیشی ؽذِ تٕعو َمؾّ ثشداسی خشیبٌ آئٕست دس ثبال تٕمیر دادِ ؽذِ اعت) اص زدى مشثّ
ای ثطٍ چپ [ .]29ایٍ يٕمٕع ثّ تشکیجی اص دٔ تکُیک يختهف ٔ MRاثغتّ اعت ٔ پتبَغیم سا ثشای اَذاصِ گیشی
خطب افضایؼ يی دْذ ،ثُبثشایٍ دلت دس تٕانی سؽتّ پبنغی خشیبٌ ٔ کبَتٕسْبی ثطٍ چپ ًْبَطٕس کّ لجال سٔؽٍ ؽذ،
الصو اعتَ .بسعبیی دسیچّ يیتشال ًْچُیٍ يی تٕاَذ ثب يمبیغّ تفبٔت زدى مشثّ ای دٔ ثطٍ اَذاصِ گیشی ؽٕد ،يبَُذ
اسصیبثی َبسعبیی آئٕست ،ايب ًْبٌ يسذٔدیت ْب اػًبل يی ؽٕد ،اص خًهّ فشك ٔخٕد یک مبیؼّ دسیچّ يُفشد ٔ َیبص
ثّ لشاس دادٌ کبَتٕس دلیك .اَذاصِ گیشی ک ًّی َبسعبیی دسیچّ يیتشال ثّ خٕثی ثب اسصیبثی اکٕکبسدیٕگشافی ٔ آَژیٕگشافی
تطبثك داسد ٔ لبثهیت تکشاسپزیشی لبثم تٕخٓی داسد [ .]51-49اعتفبدِ کهیُیکی ثبنمِٕ ای اص اَذاصِ گیشی ْبی ک ًّی ثب
تٕاَبیی خٕثی کّ ثشای پیؼ ثیُی َیبص آیُذِ ثشای خشازی دس ثیًبساٌ ثذٌٔ ػاليت داؽتّ َؾبٌ دادِ ؽذِ اعت [ ،]52ثّ
هٕس يؾبثّ ثب َبسعبیی دسیچّ آئٕست ،ثب یک کغش خٌٕ ثشگؾتی  ،٪40آعتبَّ ثٓیُّ ثشای  MRسا فشاْى يی کُذ .اگش
چّ ایٍ تٕاَبیی پیؼ آگٓی ثّ هٕس کبيم َغجت ثّ َبسعبیی دسیچّ آئٕست لٕی َیغت ،ايب ثطٕس يؼُی داسی اص سٔػ
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َیًّ ک ًّی اکٕکبسدیٕگشافی کّ اص تکُیک ) proximal isovolumetric surface area(PISAثشای تخًیٍ عطر
يُطمّ عٕساش خٌٕ ثشگؾتی اص دسیچّ يیتشال اعتفبدِ يی کُذ ،يمبدیش آٌ ثضسگتش اعت[ .]53يمبدیش ک ًّی  CMRيًکٍ
اعت تجذیم ؽٕد ثّ یک اثضاس ثبنیُی اسصؽًُذ ثشای ؽُبعبیی ثیًبساٌ يُبعت ثشای خشازی صٔدسط دسیچًّْ ،بَطٕس کّ
ثشای َبسعبیی دسیچّ آئٕست اعتْ ،شچُذ يدذدا تالػ ْبی ثبنیُی ثشای تؼییٍ ایُکّ آیب ایٍ پتبَغیم ثشای ؽُبعبیی
ثیًبساٌ ثشای ػًم خشازی أنیّ ثّ ثٓجٕد َتبیح ثبنیُی يُدش يی ؽٕد ،يٕسد َیبص اعت .اَذاصِ گیشی يغتمیى ک ًّی يیضاٌ
خٌٕ ثشگؾتی ثب اعتفبدِ اص  CMRثب اعتفبدِ اص َمؾّ ثشداسی خشیبٌ ػًٕد ثش ففسّ سٔی عطر دْهیضی اص دسیچّ
يیتشال ايکبٌ پزیش اعت [( ]54ؽکم  ،)10ايب ثّ دنیم زشکبت ثبالی دسیچّ ٔ غبنجب ثّ دنیم خٓت ْبی َبسعبیی خبسج
اص يشکض ٔ دسیچّ ،عخت اعت .ثب ٔخٕد ایٍ يؾکالت ،تٕافك يُطمی ثب اَذاصِ گیشی ْبی غیشيغتمیى خشیبٌ خٌٕ
ثشگؾتی داسد ٔ يی تٕاَذ یک سٔػ خبیگضیٍ اسائّ دْذ .فیجشیالعیٌٕ دْهیضی دس ثیًبساٌ يجتال ثّ َبسعبیی دسیچّ
يیتشال سایح اعت ٔ ،ایٍ يی تٕاَذ دلت اَذاصِ گیشی خشیبٌ سا کبْؼ دْذ [ ،]54ايب اگش تغییشات مشثبٌ لهت کى ثبؽذ،
[ ]54ثٓجٕد يی یبثذ.
ثّ هٕس يؾبثّ ثب َبسعبیی دسیچّ آئٕست ،اسصیبثی تمشیجی اص ؽذت َبسعبیی دسیچّ يیتشال سا يی تٕاٌ ثب يؾبْذِ اص ثیٍ
سفتٍ عیگُبل خت ثشگؾتی سٔی تقبٔیش عیًُبتیک ثذعت آٔسد ،یک خت ثبسیک دسخّ پبییٍ تشی اص يیضاٌ َبسعبیی
سا َؾبٌ يی دْذ ٔ یک خت پٍٓ (يخقٕفب ثب یک يشکض ثب ؽذت عیگُبل ثبال) َبسعبیی ؽذیذتشی سا َؾبٌ يی دْذ .ثب
ایٍ زبلًْ ،بٌ يسذٔدیت ْب اػًبل يی ؽٕد ٔ ،ایٍ سٔػ فمو ثّ ػُٕاٌ یک ساًُْبی َبًْٕاس يفیذ اعت.
تٌگی هیتزال
اکٕکبسدیٕگشافی ،ثّ ٔیژِ اکٕکبسدیٕگشافی اص هشیك يشی ،ثّ ػُٕاٌ یک سٔػ خو أل ثشای اسصیبثی تُگی يیتشال ثب
تٕخّ ثّ تدغى دیذاسی ثغیبس خٕثی کّ اص نت ْبی يیتشال داسد ،ثبلی يبَذِ اعت .ثب ایٍ ٔخٕد CMR ،يیتٕاَذ دس يٕاسد
اَتخبثی يفیذ ثبؽذ ،خقٕفب ثب يؾبْذِ خٕثی کّ اص نت ْبی يسذٔد يیتشال ،سٔی ًَبی  LVOTایدبد يی کُذ .اَذاصِ
گیشی يغتمیى اص عطر دْبَّ دسیچّ سا يی تٕاٌ ثّ هٕس يؾبثّ اَدبو داد ًْبَطٕس کّ ثشای تُگی آئٕست اَدبو يی ؽٕد
 ٔ ،ثب لشاس دادٌ یک ففسّ تقٕیشثشداسی دس ساط ْبی دسیچّ يیتشال دس هٕل دیبعتٕل اَدبو يی گیشد (ؽکم .)11
ایٍ تکُیک تٕافك خٕثی ثب اکٕکبسدیٕگشافی داسد [ ،]55ايب ثشای تٓیّ دلیك عطر دسیچّ  ،يشالجت ثشای لشاس دادٌ
عطر سٔی ساط ْب َیبص اعت ٔ .چُذیٍ عطر ثشػ َبصک يٕاصی يًکٍ اعت يفیذ ثبؽذ .خشیبٌ ٔ عشػت دیبعتٕنیک
ًْچُیٍ يی تٕاَذ دس ایٍ عطر تقٕیشثشداسی اَذاصِ گیشی ؽٕد ٔ ،يسبعجّ يیضاٌ فؾبس دس يیبَّ صيبٌ دیبعتٕل ًْبَُذ
آَچّ يسبعجّ ؽذِ ثشای اکٕکبسدیٕگشافی اَذاصِ گیشی يی ؽٕد يی تٕاَذ اَدبو ؽٕد [ ،]56فشأاَی ٔخٕد فیجشیالعیٌٕ
دْهیضی دس تُگی ؽذیذ يیتشال دلت اَذاصِ گیشی خشیبٌ سا کبْؼ يی دْذ[.]54
ضایعات دریچَ ُای طوت راطت
دریچَ ریْی (پْلوًْزی)
دسیچّ سیٕی ٔ خشٔخی ثطُی ثّ دنیم چُذیٍ فبکتٕس يی تٕاَذ ثشای اسصیبثی ثب اکٕ عخت ثبؽذ .يسم دسیچّ ٔ يغیش
خشٔخی ثالفبفهّ پؾت اعتشَٕو يٕلؼیت پشٔة اکٕ سا ثّ اَذاصِ کبفی ثشای يؾبْذِ يُطمّ عخت يی کُذ .اسصیبثی کیفی
خٌٕ ثشگؾتی سیٕی َغجت ثّ خٌٕ ثشگؾتی آئٕست دلت کًتش داسد ٔ دسخّ ثُذی خٌٕ ثشگؾتی ثش اعبط ؽذت آٌ يی
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تٕاَذ عخت ثبؽذ .عٕيب اسصیبثی ثطٍ ساعت يی تٕاَذ يخقٕفب ثشای اسصیبثی زدًی ،ثّ دنیم ؽکم ْبی غیش يؼًٕل
آٌ عخت ثبؽذ.

شکل 11هْلعیت بزای ارسیابی هظتمین جزیاى بزگشتی هیتزال با اطتفادٍ اس ًمشَ بزداری طزعت  .through-planeيٕلؼیت
ثشػ تٕعو خطٕه َمطّ چیٍ دس ًَبی يمطغ ( LVOTثبال) ٔ ًَبی ( VLAپبییٍ) ،ػًٕد ثش خت ثشگؾتی (فهؼ صدِ ؽذِ) َؾبٌ
دادِ ؽذِ اعت.

ثُبثشایٍ  CMRثخقٕؿ ثشای اسصیبثی دسیچّ سیٕی ،ثب تشکیجی اص تٕاَبیی ْبی آٌ دس اَتخبة آصاد عطٕذ
تقٕیشثشداسی ،اسصیبثی عشػت ٔ خشیبٌ ٔ ،اسصیبثی دلیك آَبتٕيی ٔ زدى ْبی ثطٍ ساعت اسصؽًُذ اعت .ثب ٔخٕد
يبْیت ثغیبس َبصک دسیچّ سیٕی َشيبل کّ ،آٌ سا ثشای يؾبْذِ يغتمیى ثّ ٔعیهّ  CMRعخت يی عبصد ايب ثب دیگش
فٕایذ دس َظش گشفتّ ؽذِ ثشای  ،CMRيی تٕاَذ ایٍ سٔػ ثشای اسصیبثی دسیچّ سیٕی ٔ يغیش خشٔخی ثطٍ ساعت
"اعتبَذاسد هالیی" دس َظش گشفتّ ؽٕد.
تٌگی ریْی
يؾبْذِ ػبنی يغیش خشٔخی ثطٍ ساعت ثب ،CMRتٕفیف يسم ٔ ؽذت تُگی سیٕی سا تغٓیم يی کُذ .یک ًَبی
يغیش خشٔخی  ( RVيؼًٕال یک عطر عبژیتبل يبیم ،ؽبيم لغًت اثتذایی تُّ ی سیّ ٔ یک ثطٍ ساعت خیهی کٕتبِ ٔ
فؾشدِ ؽذِ) ،ایذِ آل اعت (ؽکم .)12ثّ ْش زبل ثّ دنیم زشکبت لبثم تٕخّ يسٕس هٕنی  ،RVيشالجت خٓت اهًیُبٌ
اص ایُکّ يغیش خشٔخی دس ففسّ تقٕیشثشداسی دس هٕل کم چشخّ ْبی لهجی ثبلی ثًبَذ الصو اعت .ثّ دعت آٔسدٌ
یک تقٕیش عیًُبتیک دس یک ففسّ افمی دس يیبٌ َبزیّ  ،RVOTػًٕد ثش ًَبی  RVOTأنیّ (َبلـ) ،يی تٕاَذ ثّ
هشازی ًَبی ثٓجٕد یبفتّ  RVOTثؼذی دس عشاعش چشخّ لهت کًک کُذ .یک اسصیبثی کیفی اص ؽذت يی تٕاَذ اص
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ًَبْبی عیًُبتیک ثّ ٔعیهّ ی يؾبْذِ زشکت دسیچّ ٔ خت تُگی ایدبد ؽٕد .اسصیبثی ک ًّی يؾبثّ تُگی آئٕست اعتٔ ،
اَذاصِ گیشی يغتمیى عطر اص عٕساش دسیچّ اص یک تقٕیش عیًُبتیک ػًٕد ثش ساط ْبی دسیچّ سٔػ تشخیر دادِ ؽذِ
ثشای اسصیبثی ؽذت تُگی اعتًْ .چُیٍ زذاکثش عشػت ًْبَگَّٕ کّ ثشای آئٕست ،يی تٕاَذ اَذاصِ گیشی ؽٕدْ ،ش چُذ
يخقٕفب ثشای خت ْبی ثب عشػت ثبال داسای يسذٔدیت ْبی يؾبثٓی اعت .تؾخیـ تُگی ثبالی دسیچّ ٔ پبییٍ
دسیچّ ثب ًَبْبی يسٕس ثهُذ اص يیبٌ يغیش خشٔخی عبدِ اعت ٔ َمؾّ ثشداسی عشػت دس ففسّ دس -عطر ،دس ایٍ
عطٕذ يی تٕاَذ دس تؼییٍ َمطّ زذ اکثش عشػت خبیی کّ ؽک ثبلی يی يبَذ ،کًک کُُذِ ثبؽذ دس َٓبیت ،خشو ٔ
ػًهکشد  RVسا يی تٕاٌ ثشای تؼییٍ تبثیش ثش سٔی  RVاَذاصِ گیشی کشدْ ٔ ،ش گَّٕ اتفبق ًْضيبٌ ثشای تُّ سیٕی یب
تُگی ؽبخّ ؽشیبَی سا يی تٕاٌ ثب دعتّ ای اص يمبهغ ثشؽی َبصک  SSFPیب آَژیٕگشافی تؾذیذ يغُبهیغی اص ؽشیبَٓبی
سیٕی تؼییٍ کشد.
ًارطایی دریچَ ریْی
َبسعبیی دسیچّ سیٕی ) (PRخفیف یب يتٕعو دس افشاد َشيبل سایح اعت (~  ٪30اص خًؼیت [ ،)]57ايب ثّ َذست اص
اًْیت ثشخٕسداس اعت .يمبدیش لبثم تٕخّ تش اص َبسعبیی دسیچّ سیٕی يؼًٕال يشثٕه ثّ ثیًبسی ْبی يبدسصادی لهجی
اعت ،ثب ثضسگتشیٍ گشِٔ آٌ دس ثیًبساَی اعت کّ داسای تتشانٕژی فبنٕت افالذ ؽذِ ْغتُذ ،کّ يؼًٕال  PRثبلیًبَذِ
لبثم تٕخٓی داسَذ [ CMR .]60-55تسمیمبت ٔ ٔ پیگیشی چُذیٍ ثیًبس سا تغییش اعبعی دادِ اعت  ،چٌٕ ثطٕس دلیك دٔ
خُجّ يٓى سا اسصیبثی يی کُذ ،کّ ؽبيم يمذاس َبسعبیی دسیچّ سیٕی ٔ زدى /ػًهکشد ثطٍ ساعت اعت [ ٔ ،]61سٔػ
اَتخبثی ثشای ثشای ثشسعی  PRدس ایٍ گشِٔ اص ثیًبساٌ اعت .اسصیبثی ثطٕس کهی يؾبثّ َبسعبیی دسیچّ آئٕست اعت.
تقبٔیش عیًُبتیک يغیش خشٔخی  ، RVیک دیذ آَبتٕيیکی اسائّ دْذ ايب چٌٕ فؾبس ْبی سیٕی پبییٍ تش اص عیغتًیک
اعت ،دسخّ تٕسثٕالَغی اص  PRاغهت پبییُتش اعت ٔ يًکٍ اعت سٔی تقبٔیش عیًُبتیک يخقٕفب  SSFPثطٕس
مؼیف يؾبْذِ ؽٕد( ،ؽکم  .)13سؽتّ ْبی پبنغی َمؾّ ثشداسی عشػت کُتشاعت فبص دس -عطر ثشای يؾبْذِ ثشگؾت
خت ثٓتش اعت (ؽکم  .)13اَذاصِ گیشی دلیك يی تٕاَذ ثب اعتفبدِ اص َمؾّ ثشداسی عشػت اص هشیك-عطر ثب لشاس دادٌ
يمطغ ثشػ تقٕیش تُٓب ثبالی دسیچّ سیٕی اَدبو ؽٕد ( ؽکم .)13
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شکل  11ارسیابی تٌگی هیتزال بَ ّطیلَ اًذاسٍ گیزی هظتمین ططخ اس راص ُای دریچَ هیتزال .ثبال :فشیى دیبعتٕل اص یک ًَبی LVOT
يٕلؼیت يمطغ ثشػ سا ثشای تقٕیشثشداسی ثؼذی َؾبٌ يی دْذ (خطٕه َمطّ چیٍ) .پبییٍ :دس َتیدّ ًَبی يسٕس کٕتبِ تؼذیم ؽذِ ،اص يیبٌ
ساط ْبی دسیچّ يیتشال دس دیبعتٕل ثّ سازتی دْبَّ دسیچّ يیتشال يؾبْذِ ؽذِ سا َؾبٌ يی دْذ (فهؼ).

ایٍ سٔػ يمیبط ثّ خٕثی ک ًّی عبصی اص هشیك يمبیغّ زدى مشثّ ای[ ،]59ثب پبسايتشْبی اکٕکبسدیٕگشاو تطبثك داسد
[ ٔ ،]62یک کغش ثشگؾت خٌٕ ≥ ٪40ؽذیذ دس َظش گشفتّ ؽذِ اعت [ .]59اَذاصِ گیشی خشیبٌ خٌٕ سیٕی ثّ ٔیژِ
ثّ يؾکالت خطبْبی خجشاَی خشیبٌ پظ صيیُّ[ ] 25زغبط اعت ٔ ،تالػ ثشای ثّ زذالم سعبَذٌ آٌ ْش خب کّ ايکبٌ
پزیش ثبؽذ ثبیذ اَدبو ؽٕد .ایٍ ؽبيم اَتخبة عطٕذ تقٕیشثشداسی َضدیک ثّ ًَبی ػشمی ( خبیی کّ يُبعت اعت)،
تٕانی سؽتّ ْبی پبنغی ثذٌٔ زجظ تُفظ ٔ ،افالذ پظ صيیُّ ْش خب کّ ايکبٌ پزیش ثبؽذ .اَذاصِ گیشی دلیك زدى ٔ
ػًهکشد  RVثّ ٔیژِ يٓى اعت ٔ يی تٕاَذ ثّ تؼییٍ صيبٌ تؼٕیل دسیچّ کًک کُذ [ .]60،63ثبسگزاسی زدى امبفی
ًْ ،RVچُیٍ يی تٕاَذ اص زشکت دیبعتٕنیک غیشَشيبل عپتٕو ثطُی ثّ هشف  LVدس دیبعتٕل ،اعتُجبه ؽٕد کّ سٔی
تقبٔیش عیًُبتیک يسٕس کٕتبِ ثطُی ثٓتش ازغبط يی ؽٕد.
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شکل ً 12وای هظیز خزّجی بطٌی راطت ٬بطي راطت کْتاٍ شذٍ ّ فشزدٍ شذٍ ( ّ )RVدریچَ ریْی با تٌگی هتْطط -شذیذ را ًشاى هی دُذ .عشػت
ثبالی خت َبؽی اص تُگی يی تٕاَذ دیذِ ؽٕد (فهؼ) =PA .ؽشیبٌ سیٕی افهی

آعتبَّ يطهٕة  CMRثشای تٕفیّ خشازی َبيؾخـ اعت ،ايب دس ثضسگغبالٌ يجتال ثّ  PRيضيٍ پظ اص خشازی
افالذ تتشانٕژی فبنٕت دس یک يطبنؼّ گزؽتّ َگش اخیش َؾبٌ داد کّ ؽبخـ زدى اَتٓبیی دیبعتٕل <160 mL / m2
يُدش ثّ ؽبَظ ثیؾتش ثشای َشيبل عبصی اثؼبد  RVثؼذ اص تؼٕیل دسیچّ سیٕی يی ؽٕد[ .]64يطبنؼبت ثشای اسصیبثی
اعتفبدِ ثبنیُی ثٓیُّ اص اَذاصِ گیشی ْبی ک ًّی  ٔ CMRآعتبَّ ْبی ثٓیُّ ثشای يذاخهّ دس زبل اَدبو اعت ٔ دس َٓبیت
يًکٍ اعت يُدش ثّ کبْؼ اختالل ػًهکشد هٕالَی يذت  RVؽٕد کّ يی تٕاَذ اتفبق افتذ [.]60،65

تعْیض دریچَ ریْی اس طزیك پْطت
تؼٕیل دسیچّ سیٕی اص هشیك پٕعت ثب اعتفبدِ اص یک اعتُت دسیچّ ػًٕيب دس زبل افضایؼ اعت ٔ ،تؼییٍ اَذاصِ ٔ
آَبتٕيی دلیك يغیش خشٔخی دسیچّ سیٕی ثشای تؼییٍ ثیًبساٌ يُبعت يٓى اعت [ CMR .]66،67خضئیبت يٕسد َیبص
سا تٓیّ يی کُذ  ،ثّ ػالِٔ مبیؼّ دسیچّ سا اسصیبثی يی کُذ ٔ ،دس اسصیبثی ثیًبساٌ ثشای ایٍ سٔػ اسصؽًُذ اعت
[ .]66ثب ٔخٕد يستٕای فهضی اعتُت ،پیگیشی تقٕیشثشداسی خشیبٌ ُْٕص يی تٕاَذ پبییٍ ٔ ثبالی اعتُت اتفبق ثیفتذ ٔ
ثشخی اص اعتُت ْبی َیتیُٕل خذیذتش يی تٕاَُذ ثشسعی خشیبٌ دسٌٔ اعتُت سا ايکبٌ پزیش عبصَذ [ ،]68اگشچّ دلت،
ثغیبس َبيؾخـ اعت.
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شکل  13چپً :وای هظیز خزّجی  RVدر یک بیوار با تتزالْژی فالْت درهاى شذٍ ّ ًارطایی شذیذ دریچَ ریْی .تمشیجب ْیچ خشیبٌ آؽفتّ ای ٔخٕد َذاسد
کّ َبؽی اص خت پٍٓ ثب خشیبٌ خٌٕ غبنجب اليیُش ٔ خطی اعت .خشیبٌ خٌٕ يی تٕاَذ ثب تقٕیشثشداسی خٌٕ ثّ سٔػ دس -عطر دیذِ ؽٕد (عًت ساعت) ،کّ
دس آٌ خٓت خٌٕ ثشگؾتی پٍٓ ثّ سَگ عیبِ دیذِ يی ؽٕد(فهؼ) .خطٕه َمطّ چیٍ سٔی تقٕیش عیُبتیک َؾبَذُْذِ يسم يمطغ ثشػ ثشای َمؾّ ثشداسی
عشػت خشیبٌ خٌٕ ثّ سٔػ ػًٕد ثش ففسّ اص هشیك  -عطر اعت.

دریچَ طَ لتی
ًارطایی دریچَ طَ لتی
 CMRلبثهیت ْبی يؾبثٓی ًْبَُذ َبسعبیی دسیچّ يیتشال ،ثشای اسصیبثی َبسعبیی دسیچّ عّ نتی ) (TRداسد .تٕانی
سؽتّ ْبی پبنغی عیًُبتیک  SSFPثشای يؾبْذِ آَبتٕيی ٔ ػًهکشد نت ْب اعتفبدِ يی ؽٕدًَ .بی يسٕس ثهُذ افمی یک
تقٕیش خٕة اسائّ يی دْذ ،ايب چُذیٍ تقٕیش ػشمی پؾت عش ْى اص دسیچّ يی تٕاَذ اغهت اهالػبت يفیذ امبفی
تٓیّ کُذ ،يخقٕفب ثشای يٕسفٕنٕژی غیش هجیؼی نت يثم إَٓيبنی اپؾتیٍ .يؾبْذِ خت دس تٕانی سؽتّ ْبی پبنغی
 SSFPثّ دنیم کؾؼ ٔ ثشػ ٔ آؽفتگی خشیبٌ کًتش عخت اعت ،ايب اسصیبثی کیفی خت ثشگؾتی دسیچّ عّ نتی يی
تٕاَذ ثب َمؾّ ثشداسی عشػت دسٌٔ ففسّ دس  -عطر دس ًَبی يسٕس هٕنی ثطٍ ساعت ثّ دعت آیذ (ؽکم  .)14خت
ْبی پٍٓ تش (يخقٕفب ثضسگتش اص  7يیهیًتش دس َبزیّ گشدٌ) َؾبٌ يی دْذ کّ ثشگؾت خٌٕ دسیچّ عّ نتی ؽذیذتش
اعت .گبْی ألبت يی تٕاَذ ثطٕس يغتمیى عٕساش خٌٕ ثشگؾتی اسصیبثی ؽٕد ،ثّ ؽکم يؾبثٓی ثب خٌٕ ثشگؾتی دسیچّ
يیتشال ،ثب تقٕیش عیًُبتیک اص ساط ْبی نت دس عیغتٕل (ؽکم ًْ .)15چُیٍ َمؾّ ثشداسی عشػت ػًٕد ثش ففسّ
اص هشیك  -عطر دس ایٍ عطر يی تٕاَذ کًک کُذ ثّ يؾبْذِ اَذاصِ عٕساش خٌٕ ثشگؾتی ثّ ٔعیهّ يؾبْذِ خت خشیبٌ
دس يمطغ ثشػ ػشمی دسیچّ ٔ ایٍ يٕمٕع اخبصِ يی دْذ ثّ اسصیبثی َبزیّ عٕساش خٌٕ ثشگؾتیْ ،ش چُذ زذ آعتبَّ
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ای ثشای اسصیبثی دسخّ ثُذی ؽذت ُْٕص دس دعتشط َیغت" .لطش" عٕساش خٌٕ ثشگؾتی يی تٕاَذ اسصیبثی ؽٕد (
يؾبثّ ثب پشٔتکم ْبی اکٕ) ايب ایٍ تُٓب یک ساًُْبی تمشیجی اعت چٌٕ عٕساش خٌٕ ثشگؾتی اغهت غیش دایشِ ای اعت.
ثبص

ْى

يًکٍ

اعت

اسصػ

کًتش

َغجت

ثّ

اَذاصِ

گیشی

ک ًّی

خٌٕ

ثشگؾتی

داؽتّ

ثبؽذ.

اَذاصِ گیشی ک ًّی ثب اعتفبدِ اص اَذاصِ گیشی خشیبٌ خٌٕ سیٕی (ًْبَگَّٕ کّ ثشای َبسعبیی دسچّ سیٕی ثّ دعت آيذ)،
دس ًْشاْی ثب يسبعجّ زدى مشثّ ای ثطٍ ساعت ثشای يسبعجّ زدى خٌٕ ثشگؾتی (= زدى مشثّ ای ثطٍ ساعت -
خشیبٌ سٔ ثّ خهٕ سیٕی) ٔ کغش ثشگؾتی خٌٕ ( يیضاٌ َبسعبیی دسیچّ عّ نتی /زدى مشثّ ای ثطٍ ساعت ×
 ،]69[ )%100ثّ ًْبٌ ؽیِٕ ای کّ ثشای َبسعبیی يیتشال ثٕد اعتفبدِ يی ؽٕد .يسذٔدیت ْبی يؾبثٓی َیض اػًبل يی
ؽٕد ،صیشا ثشای يسبعجّ يمذاس خٌٕ ثشگؾتی تشکیجی اص تکُیک ْب خٓت يسبعجّ َبسعبیی دسیچّ يیتشال يٕسد اعتفبدِ
لشاس يی گشفت ٔ ،دلت دس يٕسد ْش دٔ تٕانی سؽتّ پبنغی خشیبٌ خٌٕ ٔ کبَتٕس ثطٍ ساعت کّ يی تٕاَذ ثّ ٔیژِ
دؽٕاس ثبؽذ يٕسد َیبص اعت .دلت تٕانی سؽتّ پبنغی خشیبٌ ثّ خقٕؿ دس سیتى ْبی ثغیبس َبيُظى ،کّ ثطٕس َبؽبیؼی
ًْشاْی ثب َبسعبیی دسیچّ عّ نتی داسَذ کبْؼ يی یبثذ .اَذاصِ گیشی َبسعبیی دسیچّ عّ نتی ًْچُیٍ يی تٕاَذ ثب
اعتفبدِ اص تفبٔت دس زدى ْبی مشثّ ای ثطُی اسصیبثی ؽٕد[ ، ]70اگش کّ َؾت تُٓب یک دسیچّ ٔخٕد داؽتّ ثبؽذ ٔ ثب
سػبیت يغبئم يؾبثّ يٕسد َیبص دس َسِٕ تشعیى کبَتٕس دلیك ًْبَطٕس کّ دس َبسعبیی دسیچّ يیتشال اَدبو يی ؽٕد.
ثیًبساٌ ثب لشاسگیشی غیش هجیؼی دسیچّ عّ نتی (إَٓيبنی اثؾتیٍ) اغهت ثب یک چبنؼ ثشای اسصیبثی زدى ٔ ػًهکشد
ًْ ٔ RVچُیٍ يیضاٌ خٌٕ ثشگؾتی عّ نتی ،ثّ دنیم يؾکم ؽُبعبیی ثطٍ ساعت سٔی تقبٔیش يسٕس کٕتبِ يٕاخّ اَذ.
َشو افضاس پظ پشداصػ خٕة کّ اخبصِ تؾخیـ يٕلؼیت دسیچّ دس ًَبْبی يسٕس ثهُذ سا يی دْذ ثطٕس لبثم تٕخٓی يی
تٕاَذ ثّ ایٍ يٕمٕع کًک کُذ  CMR ٔ ،يی تٕاَذ اسصیبثی دلیمی ایدبد کُذ کّ ثّ يذیشیت دسيبَی ثیًبس کًک يی کُذ
[.]71،72
ؽکم َ 14بسعبیی ؽذیذ عّ نتی دس ًَبی  HLAدیذِ يی ؽٕد .دس تقٕیش عیًُبتیک ( SSFPثبال) خٌٕ ثشگؾتی
کٕچکی ثّ دنیم آؽفتگی کى َبؽی اص خت يؾبْذِ يی ؽٕد .پبییٍ :عکبَظ َمؾّ ثشداسی عشػت  in-planeدس يکبٌ
يؾبثّ خت پُٓی اص خٌٕ ثشگؾتی عیالثی سا َؾبٌ يی دْذ (فهؼ صدِ ؽذِ).
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شکل ً 14ارطایی شذیذ طَ لتی در ًوای  HLAدیذٍ هی شْد .دس تقٕیش عیًُبتیک ( SSFPثبال) ،خٌٕ ثشگؾتی کٕچکی ثّ دنیم آؽفتگی کى
َبؽی اص خت يؾبْذِ يی ؽٕد .پبییٍ :عکبَظ َمؾّ ثشداسی عشػت دس-عطر دس يکبٌ يؾبثّ خت پُٓی اص خٌٕ ثشگؾتی عیالثی سا َؾبٌ يی
دْذ (فهؼ صدِ ؽذِ).

تٌگی دریچَ طَ لتی
اگش چّ ثغیبس َبدس اعت ٔ ثّ هٕس يؼًٕل ثب  CMRاسصیبثی ًَی ؽٕد ،ایٍ مبیؼّ دسیچّ يی تٕاَذ دس فٕست نضٔو
ثشسعی ؽٕد .عطر دسیچّ ثب لشاس دادٌ یک عطر ثشػ تقٕیش اص يیبٌ ساط ْبی دسیچّ دس دیبعتٕلًْ،بَطٕس کّ
ثشای تُگی يیتشال ،يی تٕاَذ اسصیبثی ؽٕد ٔ عشػت سٔ ثّ خهٕ اص يیبٌ دسیچّ يی تٕاَذ اَذاصِ گیشی ؽٕدْ ،شچُذ ایٍ
پبسايتش ؽبیذ کًتش يفیذ ثبؽذ.
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شکل ً 15ارطایی دریچَ طَ لتی؛ ًوای طیٌواتیک هذْر کْتاٍ تغییز یافتَ در طیظتْل ،اس هیاى راص ُای دریچَ طَ لتی لزار دادٍ شذٍ.
دْبَّ عٕساش ثضسگ خٌٕ ثشگؾتی ثّ سازتی دس ایٍ يٕسد يؾبْذِ ؽذِ (فهؼ صدِ ؽذِ) .دس ثشخی يٕاسد َمؾّ ثشداسی عشػت ػًٕد ثش ففسّ،
اص هشیك  -عطر يًکٍ اعت تقٕیش ٔامسی اص خشیبٌ ػًٕد عٕساش ثذْذ.

ضایعات چٌذ گاًَ دریچَ
 CMRيی تٕاَذ ثشای اسصیبثی مبیؼبت چُذگبَّ دسیچّ اعتفبدِ ؽٕد ،یک اسصیبثی دلیك اص ؽذت ْش لغًت کّ آیب دس
ًْبٌ دسیچّ (ثّ ػُٕاٌ يثبل ثیًبسی ْبی تشکیجی دسیچّ) اتفبق يی افتذ یب دس دسیچّ دیگش ثّ دعت يی آیذ .ثّ ػُٕاٌ
یک يثبل فٕق انؼبدِ ،ثیًبس ثب دسگیشی ْش دٔ تشکیت ثیًبسی آئٕست ٔ دسیچّ يیتشال يی تٕاَذ اسصیبثی عطر ْش دسیچّ
سا تٕعو اَذاصِ گیشی يغتمیى عطر دسیچّ ثب تقٕیشثشداسی عیًُبتیک ثشای اسصیبثی تُگی دسیچّ اَذاصِ گیشی کُذ،
َبسعبیی آئٕست اص خشیبٌ دیبعتٕنیک (ثشگؾتی) ثبالی دسیچّ آئٕست اَذاصِ گیشی ؽذِ ٔ َبسعبیی يیتشال ثب تفشیك
خشیبٌ عیغتٕنیک (سٔ ثّ خهٕ) ثبالی دسیچّ آئٕست اص يمذاس زدى مشثّ ای ثطٍ چپ اَذاصِ گیشی ؽذِ اعت .زدى ْب
ٔ ػًهکشد ثطٍ چپ َیض ثبیذ اسصیبثی ؽٕد .ثّ ایٍ تشتیت ،اسصیبثی خبيغ يی تٕاَذ اَدبو ؽٕد.
دریچَ ُای پزّطٌتتیک ّ هصٌْعی
ثب ٔخٕد يُغ يقشف يطشذ ؽذِ ،تًبو دسیچّ ْبی پشٔعتتیک لهت دس اعکُش او آس آی  1.5تغال ٔ اکثشیت لشیت ثّ
اتفبق دس  3تغال (دس ًّْ يٕاسد آصيبیؼ َؾذِ اَذ) ثی خطش ْغتُذ [ .]73،74زتی ثشای دسیچّ ْبی ثب فشٔيغُبهیظ
کىَ ،یشْٔبیی کّ تٕعو اعکُش سٔی دسیچّ اػًبل يی ؽَٕذ ،دس يمبیغّ ثب آَچّ کّ ثب ْش مشثبٌ لهت اتفبق يی افتذ،
َبچیض اعت .ثیؾتش دسیچّ ْب آستیفکت ایدبد يی کُُذْ ،شچُذ اَذاصِ آٌ يتغیش اعت دسیچّ ْبی دٔنتی ثب دیغک ْبی تب
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ؽَٕذِ 3آستیفکت کٕچکتشی َغجت ثّ دسیچّ ْبی گٕی ٔ لفظ 4لذیًی تش داسدْ .ش چُذ ثؼنی دسیچّ ْبی ثیٕپشٔتضی
يمذاس لبثم تٕخٓی اص فهض دس لبة داسَذ کّ يی تٕاَذ یک آستیفکت ثضسگتشی ایدبد کُذ .دسیچّ ْبی پشٔتض لهت زتی يی
تٕاَذ ثب اعتفبدِ اص  CMRاسصیبثی ؽٕد ،کّ ؽبيم اسصیبثی انگْٕبی خشیبٌ ٔ آَبتٕيی اهشاف دسیچّ يی ثبؽذ [،75
( ]76ؽکم .)16

شکل 16دریچَ ُای هصٌْعی با  .CMRثبال :دسیچّ ثیٕپشٔتض کبسثٕيذیکظ دس يٕلؼیت آئٕست دس عیغتٕل (عًت چپ) ٔ دیبعتٕل (ساعت) .پبییٍ :دسیچّ
ْبی دٔ نتی  ATS tilting discدس ْش دٔ يٕلؼیت آئٕست ٔ يیتشال (فهؼ صدِ ؽذِ).

دس ثؼنی اص دسیچّ ْبی ثیٕپشٔتضی يی تٕاٌ ثبص ؽذٌ نت ْب سا ثب اعتفبدِ اص تقٕیشثشداسی عیًُبتیک  SSFPثب دلت
ثبال اسصیبثی کشد [ ،]77اگشچّ ًّْ ایُٓب لبثم لجٕل َیغتُذ .زشکت نت ْبی دسیچّ ْبی يکبَیکی يؼًٕال ثب يؾبْذات
 CMRثّ دنیم آستیفکت لبثم تٕخّ ٔ اص ثیٍ سفتٍ عیگُبل َبؽی اص نت ْبی دسیچّ لبثم لجٕل َیغت .ثب ایٍ زبل ،يؾبْذِ

tilting-Disk
ball & cage

3
4
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لبثم لجٕنی اص زشکت نت يی تٕاَذ ثؼنی ألبت دس ثؼنی دسیچّ ْبی تب ؽَٕذِ ،ثب لشاسدادٌ دلیك عطر تقٕیش ػًٕد
ثش خطٕه يشثٕه ثّ ثغتّ ؽذٌ نت ثّ دعت آیذ .زشکت دیغک ْب يًکٍ اعت اص َبزیّ يتسشک ثذٌٔ عیگُبل دس َظش
گشفتّ ؽٕد  .ايب ایٍ تکُیک ثّ يشاتت کى دلت تش اص فهٕئٕسٔعکٕپی اؽؼّ ایکظ اعت .ثب ایٍ زبل ،انگٕی خشیبٌ دسیچّ
ْبی پشٔعتتیک يؼًٕال ثب اعتفبدِ اص َمؾّ ثشداسی عشػت ػًٕد ثش ففسّ اص هشیك-عطر ،ثب عطر ثشػ تقٕیشی کّ
پبییٍ آستیفکت فمذاٌ عیگُبل ثبؽذ ،اسصیبثی يی ؽٕد .دسیچّ ْبی ثیٕپشٔعتتیک یک خشیبٌ خت يشکضی يؾبثّ ثب دسیچّ
ْبی آئٕستیک هجیؼی داسد دس زبنی کّ دسیچّ ْبی دٔنتی تب ؽَٕذِ یک انگٕی خشیبٌ يؾخقی داسَذ (ؽکم ،)17
یبدآٔس یک تقٕیش خُگُذِ ( Star Wars ™ TIEيٕتٕس دٔلهٕ  )Ionاعت.

شکلً 17مشَ بزداری طزعت عوْد بز صفذَ اس طزیك -ططخ باالی یک دریچَ پزّطتتیک آئْرت ( ًْع دّ لتی تا شًْذٍ) .انگٕی خشیبٌ يؾخـ اص ْش دٔ
ْالل ٔ پم پبیّ ْب يی تٕاَذ يؾبْذِ ؽٕد .یبدآٔس خُگُذِ  Star Wars ™ TIEکّ اص خهٕ دیذِ يی ؽٕد.

اختالل ػًهکشد دسیچّ پشٔعتتیک َیض يی تٕاَذ يٕسد ثشسعی لشاس گیشد .اگش یک نت اص ْش دسیچّ دٔنتی تب ؽَٕذِ
َتٕاَذ ثّ دسعتی ثبص ؽٕد ،یک عًت انگٕی خشیبٌ خٌٕ آٌ اص دعت خٕاْذ سفت ٔ ایٍ يًکٍ اعت ثب  CMRؽُبعبیی
ؽٕد َؾت اهشاف دسیچّ يقُٕػی ثب اَتخبة فسیر يسم تقٕیشثشداسی يی تٕاَذ اسصیبثی ؽٕد ٔ ،زتی يی تٕاَذ ثب
َمؾّ ثشداسی عشػت دلیك دس ففسّ اص هشیك -عطر يیضاٌ آٌ اَذاصِ گیشی ؽٕد.

88 of 87 Page

دس زبنی کّ ایٍ سٔػ کًتش اص عبیش سٔػ ْبی تقٕیشثشداسی يؼًٕل اعت ايب ایٍ تکُیک دس يٕاسد خبؿ يی تٕاَذ
ثغیبس کًک کُُذِ ثبؽذًْ CMR .چُیٍ ثّ هٕس خبؿ يفیذ ثشای اسصیبثی آَبتٕيی سیؾّ آئٕست اهشاف دسیچّ ،ؽبيم
گشافت ْب ٔ کبَذٔیت ْبی زبٔی آنٕگشافت ٔ ْش يٕسد دایغکؾٍ یب إَٓسیغى کبرة آئٕست کّ يًکٍ اعت ٔخٕد داؽتّ
ثبؽذ ،يی ثبؽذ.
هذذّدیتِا
آریتوی ُا
سیتى ْبی غیشيُظى لهجی کیفیت تقبٔیش سا يخذٔػ يی کُذ کّ ایٍ خٕد اسصیبثی ػًهکشد ثطُی سا تست تبثیش لشاس يی
دْذْ ،ش چُذ اثش آٌ يؼًٕال خفیف اعتًْ .چُیٍ دلت اَذاصِ گیشی خشیبٌ خٌٕ ْى يی تٕاَذ کبْؼ یبثذ [ ]54چشا کّ
تٕانی سؽتّ ْبی پبنغی خٓت اسصیبثی خشیبٌ خٌٕ دس هی چُذیٍ چشخّ لهجی ثّ دعت يی آیذ (ثّ هٕس يؼًٕل دس -10
 12چشخّ لهجی) ٔ ،اهالػبت ثّ سٔػ پیچیذِ ثّ دعت يی آیذ ٔ ثبصعبصی ثش اعبط ازتغبة یک سیتى يُظى لهجی اَدبو
يی ؽٕد .دس يٕاسد ثب یک سیتى َبيُظى لهجی ،پیچیذگی ثذعت آٔسدٌ اهالػبت ثذیٍ يؼُی اعت کّ اگش چّ اهالػبت دس
هی چُذیٍ چشخّ لهجی ثّ دعت يی آیذ ايب ػهیشغى آٌ چیضی کّ يًکٍ اعت يٕسد اَتظبس ثبؽذ ایٍ اهالػبت يیبَگیٍ
َیغت .دس يٕاسدی کّ تغییشات مشثبٌ لهت َبچیض اعت( ،يبَُذ فیجشیالعیٌٕ دْهیضی کّ سیت آٌ کُتشل ؽذِ اعت) ،ایٍ
خطبْب يؼًٕال اص نسبظ کهیُیکی اًْیتی َذاسد [ .]54ثب ایٍ زبل ،سیتى ْبی لهجی ثغیبس َبيُظى (ثّ ػُٕاٌ يثبل
فیجشیالعیٌٕ دْهیضی کُتشل َؾذِ ،مشثبَبت َبثدبی ثطُی يتؼذد) ،يی تٕاَذ یک چبنؼ ،ثّ ٔیژِ ثشای کغت دادِ ْبی
دلیك خشیبٌ ،ایدبد کُذ .ثشَبيّ سیضی ْٕؽًُذاَّ صيبٌ ثُذی دلیك اهالػبت ثش اعبط َٕاس لهت يی تٕاَذ ثؼنی اص ایٍ
خطبْب سا خجشاٌ کُذ ،ايب ثشخی اص ثیًبساٌ ُْٕص دس يؼشك چبنؼ ْغتُذ ٔ ثبیذ دس تفغیش اهالػبت خشیبٌ خٌٕ دس
ایٍ يٕاسد ازتیبه ؽٕد .تقٕیشثشداسی عیًُبتیک يًکٍ اعت لبثم اػتًبدتش ثبؽذ صیشا لبثهیت آٌ ثب ٔسٔدی ْٕؽًُذاَّ
ثب َٕاس لهت افضایؼ يی یبثذ ٔ کًتش تست تأثیش آسیتًي ْب ،ثّ ٔیژِ دس ُْگبو عیغتٕل يی ثبؽذ .يیضاٌ زدى ْبی ثطُی ثب
مشثبٌ ْبی يختهف ثطُی يتغیش اعت کّ َبؽی اص اختالف دس پشؽذگی ثطُی اعت ٔ ،ایٍ تغییشات فیضیٕنٕژیکی
يٕلؼی کّ اتفبق يی افتذ کّ ثبػث يسٕؽذٌ يختقش زبؽیّ ْبی ػنهّ لهت يی ثبؽذ يی ؽٕدَ .تیدّ ایُکّ یک يیبَگیٍ
گیشی تمشیجی اص زدى ْبی ثطُی دس هی چُذیٍ چشخّ لهجی دس زیٍ تقٕیشثشداسی فٕست يی گیشد کّ يؼًٕال لبثم
لجٕل ٔ پزیشػ اعت .تقٕیشثشداسی خشیبٌ خٌٕ يًکٍ اعت ثب تکُیک ْبی خذیذ ٔسٔدی َٕاس لهت دس يٕاسد آسیتًی
ثٓجٕد یبثذ کّ دس آٌ ثطٕس يؾخـ ،چشخّ ْبی لهجی خبسج اص یک يسذٔدِ يؾخـ ززف يی ؽَٕذ.
ارسیابی ُوْدیٌاهیک
یکی اص يسذٔدیت ْبیی  CMRکّ ُْٕص ثبلی يبَذِ اعت ،ػذو تٕاَبیی آٌ ثشای اَذاصِ گیشی يغتمیى فؾبس داخم سگ یب
زفشِ لهجی اعت کّ ایٍ خٕد یک يسذٔدیت ًّْ سٔػ ْبی تقٕیشثشداسی اعتًْ .بَُذ اکٕکبسدیٕگشافی CMR ،يی
تٕاَذ عشػت خشیبٌ خٌٕ دس يیبٌ تُگی ْب سا يسبعجّ کُذ ٔ ایٍ افت فؾبس دس يیبٌ آٌ سا ؽبيم يی ؽٕد ايب يسبعجّ
دلیك فؾبس ُْٕص دس دعتشط َیغت .کبتتشیضاعیٌٕ لهجي ثؼُٕاٌ دلیك تشیٍ سٔػ ثشای اَذاصِ گیشی فؾبس ثبلي يی يبَذ.
یک يمبنّ يؾخـ کشدِ اعت کّ چگَّٕ  CMRيًکٍ اعت ثّ هٕس غیش يغتمیى فؾبس سا َؾبٌ دْذ ،ثب ثشسعی انگْٕبی
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پیچیذِ دس ؽشیبٌ سیٕی ٔ ثب اعتفبدِ اص تقٕیشثشداسی خشیبٌ خٌٕ عّ ثؼذی [ .]78ایٍ يمبنّ پیؾُٓبد يی کُذ کّ فؾبس
سیٕی ( اَذاصِ گیشی ؽذِ ثب سٔػ تٓبخًی) ثّ ؽذت ثب َٕع انگٕی خشیبٌ دس تُّ ؽشیبٌ افهی سیٕی ٔاثغتّ اعت .ایٍ
اهالػبت َیبص ثّ تبییذ ثیؾتشی داسَذ ٔ ،ثّ يب َؾبٌ يی دْذ کّ سٔػ ْبی َٕیٍ ثشای اسصیبثی ؽبيم CMR ،سا يًکٍ
اعت دس آیُذِ ثّ اسيغبٌ ثیبٔسد.
ًتیجَ گیزی
 CMRيی تٕاَذ اسصیبثی خبيؼی اص ثیًبسی ْبی دسیچّ لهجی ،اص خًهّ اَذاصِ گیشی ک ًّی َبسعبیی دسیچّ ٔ خشیبٌ ْبی
دیگش ٔ ،اسصیبثی دلیك خشو ٔ زدى ْبی لهجی ثشای اسصیبثی اثشات سٔی ْش دٔ ثطٍ ًْشاِ ثب تٕاَبیی تقٕیش دس تًبو
لغًتٓبی لهت (اص خًهّ يُبهك دؽٕاس يبَُذ ثطٍ ساعت ٔ دسیچّ سیٕی) ،اسائّ دْذ .ثشای ثشسعی ثیًبساٌ ثب ثیًبسی
دسیچّ CMR ،یک يکًم ػبنی ثشای اکٕکبسدیٕگشافی اعت .يطبنؼبت ثیؾتش دس يٕسد َتبیح ثبنیُی ،ثب اعتفبدِ اص دادِ
ْبی ک ًّی  CMRثشای پیگیشی ثیًبساٌ ٔ ْذایت  ،ثشای استمبی آٌ ثّ ػُٕاٌ یک اثضاس لٕی ثشای ْذایت ثبنیُی يٕسد
َیبص اعت.
اطالعات ًْیظٌذٍ
 SGMتدشثّ  15عبنّ دس تًبو صيیُّ ْبی تؾذیذ يغُبهیغی لهت ٔ ػشٔق ،ثّ ػالِٔ عبل ْبی صیبدی دس صيیُّ
اکٕکبسدیٕگشافی ٔ کبسدیٕنٕژی ثبنیُی داسد .أ سْجش ثبنیُی ثشای تقٕیشثشداسی لهجی دس یک يشکض ػبنی ثیًبسعتبٌ
داَؾگبِ آکغفٕسد اَگهغتبٌ اعت ٔ ثخؾی اص گشِٔ تسمیمبتی ْ CMRذایت ؽذِ تٕعو پشٔفغٕس Stefan Neubauer
اعت .ػاللّ ثبنیُی ٔ تسمیمبتی أ سٔی ثیًبسی ْبی دسیچّ ای ٔ آئٕست تًشکض داسد.
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