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چکیذي
کبسدیْهیْپبتی آسیتوْژًیک ثطي ساعت ( )ARVCیکی اص ؽبیغ تشیي اؽکبل ایزبد کٌٌذٍ آسیتوی اص کبسدیْهیْپبتی
ُبی اسحی اعت ّ یک ػلت ؽبیغ هشگ ًبگِبًی دس رْاًبى اعت .افشاد هجتال ثطْس تیپیک ثیي دَُ دّم ّ چِبسم صًذگی
ثب آسیتوی ُبیی ثب هٌؾب ثطي ساعت هشارؼَ هی کٌٌذ .رِؼ ُبی پبتْلْژیک ّ ژًِبی کذ کٌٌذٍ دعوْصّم للت هیتْاًذ
دس تمشیجب  %60ثیوبساى هجتال دیذٍ ؽْد ،کَ ایي ثبػج دیذگبٍ فؼلی هب اص ARVCثَ ػٌْاى یک ثیوبسی دعوْصّهبل
ؽذٍ اعت .اگشچَ  ARVCثَ ایي ػٌْاى ؽٌبختَ ؽذٍ کَ تشریضب اثتذا ثطي ساعت سا دسگیش هی کٌذ ّ یب ثطْس فضایٌذٍ
ای ثب دسگیشی غبلت ثطي چپ تؾخیـ دادٍ هیؾْد .تؾخیـ ثش اعبط تشکیجی اصچٌذیي هٌجغ اطالػبت تؾخیقی اعت
کَ تْعظ هؼیبسُبی ” “Task Forceتْفیف ؽذٍ اعت .تضمیمبت اخیشپیؾٌِبد هیکٌذ کَ اختالالت الکتشیکی لجل اص
تغییشات عبختبسی دس  ARVCثشّص هی کٌٌذ .ام آس آی للجی ػشّلی ( )CMRیک سّػ ایذٍ آل دس ثشسعی ُبی
 ARVCاعت ّ ،آى هیتْاًذ اطالػبت ربهؼی اص هْسفْلْژی للجی ،ػولکشد ّ خقْفیبت ثبفتی دس یک هطبلؼَ ّاصذ
فشاُن کٌذ .پیؾگیشی اص هشگ ًبگِبًی للجی ثب اعتفبدٍ اص تؼجیَ دفیجشیالتْس للجی هِن تشیي تقوین دسهبًی اعتُ .ذف
اص ایي همبلَ آًغت کَ یک هطبلؼَ ثبصثیٌی ؽذٍ اص داًؼ هب دس صهیٌَ ژًتیک ،تؾخیـ ،ربیگبٍ فؼلی اًزبم ّ اًبلیض
 ّ ،CMRاداسٍ ثیوبساى ثب  ARVCسا فشاُن آّسد.
کلمات کلیذی :کبسدیْهیْپبتی آسیتوْژًیک ثطي ساعت ،ام آس آی للجی ػشّلی ،تؾخیـ ،ژًتیک ،دسهبى
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مقذمً
کبسدیْهیْپبتی آسیتوْژًیک ثطي ساعت ( )ARVCیک کبسدیْهیْپبتی اسحی اعت کَ هؾخقَ آى ربیگضیٌی فیجش-
چشثی ثقْست ثشرغتَ دسهیْکبسد ثطي ساعت ( )RVاعت ،کَ ثیوبس سا هغتؼذ آسیتوی ُبی تِذیذ کٌٌذٍ صیبت ّ
اختالل ػولکشد ثطي ساعت هی کٌذ ]  ARVC . [ -دس  %اص افشاد ثب عبثمَ هشگ ًبگِبًی للجی ( )SCDلجل اص
عبل تظبُش هیکٌذ ّ صتی ثیؾتش دس ّسصؽکبساى ثب هشگ ًبگِبًی دیذٍ هی ؽْد ]  . [ ,ؽیْع ایي ثیوبسی دس ُش
هْسد گضاسػ ؽذٍ اعت ،اگشچَ ثشخی اص گضاسؽبت تخویي هیضًٌذ کَ ؽیْع ّالؼی آى دس ثشخی اص
تب
ًفشثبؽذ کَ ثَ دلیل کن تؾخیـ دادٍ ؽذى اعت ]  . [ ,دسطی دَُ ی گزؽتَ،
هٌبطك خبؿ دًیب هیتْاًذ دس ُش
تغت ُبی ژًتیک ثشای رِؼ ُبی ّاثغتَ ثَ  ARVCدس پٌذ ژى دعوْصّهبل ّ چٌذیي ژى غیشدعوْصّهبل اص ًظش
ثبلیٌی دس دعتشط ثْدٍ اًذ ] [  .ثَ طْس تیپیک ّساحت ثَ فْست اتْصّهبل غبلت ثب لذست ًفْر ًبکبهل ّ ثیبى هتفبّت
اعت ]  . [ -ثَ طْس کالعیک ثیوبساى هجتال دس ثیي دَُ ُبی دّم ّ چِبسم صًذگی ثب آسیتوی ُبی ثطٌی ًبؽی اص ثطي
ساعت تظبُش هی یبثٌذ ] [ .ثب ایٌضبل SCD ،ثَ طْس صّدسط دس ًْرْاًی ُن هیتْاًذ سط هی دُذ ،دس صبلی کَ صبهل
ُبی رِؼ هوکي اعت دس توبم طْل صًذگی ثذّى ػالهت ثبلی ثوبًٌذ ] .[ , ,
سّػ ُبی تقْیشثشداسی کَ ثَ طْس سّتیي ثشای اسصیبثی  ARVCهْسد اعتفبدٍ لشاس هی گیشد ؽبهل
اکْکبسدیْگشافی ،ام آس آی للجی ػشّلی ( ّ ،)CMRآًژیْگشافی  RVاعتُ .ن اکْکبسدیْگشافی ّ ُن آًژیْگشافی
هضذّدیت ُبی چؾوگیشی دس اسصیبثی  RVثَ دلیل هغبئل ٌُذعی پیچیذٍ آى داسًذ] [ .اص دَُ ی گزؽتَ CMR ،ثَ
ػٌْاى یک اثضاس تقْیشثشداسی اًتخبثی دس  ARVCپذیذاس ؽذٍ اعت ،کَ اهکبى ثشسعی ُبی هْسفْلْژیکی ّ
ػولکشدی غیشتِبروی ،ثؼالٍّ آًبلیض خقْفیبت ثبفتی سا دس یک هطبلؼَ ّاصذ هی دُذ ]  .[ ,ثشخالف ؽیْع
پبییي ARVC ،یک دسفذ ثبالی ًبهتٌبعت اسربع ثشای اًزبم  CMRثَ ؽوبس هی سّد .هتبعفبًَ ،ثغیبسی اص هشاکض
تقْیشثشداسی تزشثَ اًذکی ثشای اسصیبثی  ARVCداسًذ ّ ،کغت تزشثَ ًیض ثَ دلیل ؽیْع پبییي ثیوبسی دؽْاس هی
ثبؽذُ .ذف اص ایي همبلَ هشّس داًؼ فؼلی اص  ARVCاعت کَ ثشای تفغیش  CMRدس  ARVCهفیذ هی ثبؽذ .تبکیذ هب
ثش ثبصثیٌی هغبئل هشثْط ثَ تؾخیـ  ARVCثب  CMRاعت ] [ ،کَ ؽبهل هؼیبسُبی تؾخیقی ًْ ّ ARVCاصی
سایذ غیشطجیؼی ػولکشدی ّ هْسفْلْژیکی دس ایي ثیوبسی اعت.
بازبیىی تشخیص ARVC
تؾخیـ  ARVCاصتوبال چبلؼ ثشاًگیض خْاُذ ثْد چشاکَ ُیچ سّػ اختقبفی هٌفشد ّ هٌبعجی ثشای احجبت تؾخیـ
ّ ARVCرْد ًذاسد .اص ایي سّ ،هٌبثغ هختلفی اص اطالػبت تؾخیقی دس هزوْػَ پیچیذٍ ای اص هؼیبسُبی تؾخیقی
تؼشیف ؽذٍ اعت ] [ ،کَ ثخؼ افلی آى
تشکیت ؽذٍ اًذ .هؼیبسُبی افلی " ،)TFC( "Task Foreدس عبل
تکیَ ثش پبساهتشُبی کیفی اعت ّ غیش صغبط ثشای ثیوبسی خقْفب دس هشاصل اّلیَ ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت ] .[ -
ثؼالٍّ ،هؼیبسُبی تقْیشثشداسی اختقبفی ًجْدًذ ّ ،هٌزش ثَ تؾخیـ ُبی هخجت کبرة فشاّاى هی ؽذًذ .دس عبل
 ،افالصبت ثشای هؼیبسُب پیؾٌِبد ؽذٍ اًذ (رذّل ) ] [ .ایي افالصبت دّ ُذف داؽتٌذ ) ( :ثشای ثِجْد
اختقبفیت هؼیبسُبی تؾخیقی ثَ ّعیلَ ؽبهل ؽذى هؼیبسُبی کوی ثشای تؾخیـ  ) ( ّ ،ARVCثشای ثِجْد
صغبعیت تؾخیـ دس افشادی کَ اصتوبل ثبالی ثیوبسی ُبی ژًتیکی /اسحی سا داسًذ .خقْفب ،پبساهتشُبی کوی کَ
ؽبهل ثش هؼیبسُبی تقْیشثشداسی ،ثیْپغی اًذّهیْکبسد ( ّ ،عیگٌبل هتْعظ)  ECGهی ثبؽٌذ .ثؼالٍّ ،دس صبل
صبضش  TFCتزذیذ ًظش ؽذٍ ،ؽبهل ثش رِؼ ُبی پبتْژًیک ّاثغتَ ثَ  ARVCثَ ػٌْاى یک هؼیبسُبی هبژّس ثشای
تؾخیـ  ARVCهی ثبؽذ .ایي تغییشات ثشای  TFCهٌزش ثَ افضایؼ صغبعیت ثشای ثیوبسی ُبی ژًتیکی /اسحی ؽذٍ
اعت ،دس صبلی کَ یک ّیژگی سضبیتجخؾی ثبلی هبًذٍ اعت ] .[ -
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وقش  CMRدر تشخیص ARVC
پرَتکل  CMRبرای ARVC
پشّتکل  CMRسا کَ هب ثشای اسصیبثی  ARVCپیؾٌِبد هی کٌین دس رذّل ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .پشّتکل ثشای
اسصیبثی  RVاص ًظش عبختبس ّ خقْفیبت ثبفتی غیشطجیؼی ثب تْاًبیی اسصیبثی کوی طشاصی ؽذٍ اعت .ثشای
تقْیشثشداسی ثقْست خْى عیبٍ ،تقْیشثشداسی ثب سؽتَ پبلظ عشیغ اعپیي اکْ یب تْسثْ اعپیي اکْ هطلْة هی
ثبؽٌذ .ثِتشیي اسصیبثی دیْاسٍ آصاد  ّ RVهغیشخشّری  RVدس تقبّیش آگضیبل خْى عیبٍ اًزبم ؽذٍ اعت .دعتَ
تقبّیش آگضیبل ثبیذ ؽبهل توبم لغوت ُبی  RVثبؽذ .ایي هی تْاًذ دس  -همطغ ثب فْافل صذّدا یک عبًتی هتش
ثبؽذ (ضخبهت اعالیظ  +گپ) .ثیؾتش اطالػبت تؾخیقی اص همبطؼی کَ دس ّعظ صفشٍ  RVگشفتَ هی ؽًْذ ،ثذعت
هی آ یٌذ .ثَ دعت آّسدى تؼذاد صیبدی اص تقبّیش همبطغ هٌزشثَ طْالًی ؽذى ثشسعی خْاُذ ؽذ.
ثشای تقْیشثشداسی هتضشک ،تقبّیش  )SSFP( steady state free precessionدس  .تغال تشریش دادٍ هی
ؽًْذ .اطالػبت کبفی اص تغال دس دعتشط ًیغت تب هؾخـ ؽْد  SSFPیب گشادیبًت اکْ عشیغ (  )FGREکذام ثشتش
اعت .آًبلیضُبی کوی  ّ RVثطي چپ ( )LVدس تقبّیش هضْسی کْتبٍ اًزبم هی ؽْد .ثذیي گًَْ کَ - ،همطغ
کَ صزن کبهل ثطي سا اصبطَ هی کٌذ ثبیذ ثَ دعت آیٌذ .هب تْفیَ هیکٌین ؽشّع تقبّیش ًضدیک ثَ عبًتی هتش ثبالی
عطش دسیچَ ثبؽذ ّثَ عوت ًْک ثطي پیؾشفت اًزبم گیشد .تقبّیش هتضشک ثبیذ دس هضْسُبی طْلی اص  LVثَ دعت
آیذ .ثشخی هشاکضیک ًوبی هضْسی ػوْدی طْلی اص  RVسا تشریش هی دٌُذ .دس ًِبیت ،هب ثَ طْس هؼوْل یک دعتَ
اص تقبّیش عشتبعشی اگضیبل  RVدس ُوبى هْلؼیت همطغ کَ دستقبّیش خْى عیبٍ دس ثبال تْضیش دادین هی گیشین .ثب
هیلی حبًیَ اعت.
اسائَ اعکٌشُبی هذسى  ، CMRسصّلْؽي ُبی صهبًی دس تقبّیش هتضشک ثَ طْس صذّد
تقبّیش گبدّلیٌیْم تبخیشی ثب اعتفبدٍ اص تقبّیش ایٌْسژى سیکبّسی صغبط ثَ فبص(  )PSIRکَ تْالی سؽتَ پبلغی اعت
کَ هغتمل اص ؽٌبعبیی دلیك صهبى ایٌْسژى ( )TIهی ثبؽذ ،ثِتش ثذعت هی آیذ ] [ .دس ثیوبساًی ثب ضشثبى ًبثزبی
ثطٌی لبثل تْرَ  ،یک دّص پبییي اص ثتبثلْکش (هتْپشّلْل  -هیلی گشم) ثشای عشکْة آسیتوی دس طی اعکي
 CMRتْفیَ هی گشدد.
 َ CMR TFCمشتق ٌایشان
یک ضویوَ هبژّس ثشای  TFCتزذیذ ًظش ؽذٍ ؽبهل عٌزؼ ُبی کوی ثشای هؼیبسُبی تقْیشثشداسی اعتCMR .
 TFCتزذیذ ًظش ؽذٍ دس صبل صبضش ًیبص ثَ ّرْد یبفتَ ُبی کیفی (آکیٌیضی ًبصیَ  ،RVدیظ کٌیضی ،ػذم اًمجبك
ُوبٌُگ) ّ یبفتَ ُبی کوی (کبُؼ کغش تخلیَ ای یب افضایؼ اًذکظ صزن پبیبى دیبعتْل  RVاعت) (رذّل ).همبدیش
کوی صزن ّ ػولکشد  RVثشای  TFCکَ اص همبیغَ فشد ؽبخـ  ARVCثب داّطلت ُبی عبلن ًشهبل کَ دس هطبلؼَ
آتشّاعکلشّص ثب ًژادُبی گًْبگْى (  )MESAثْدًذ هؾتك هی ؽْد ] [ .ثشای تؼییي همبدیشصذ هشص ،اًذاصٍ ّ
 probandدس فِشعت حجت اهشیکبی ؽوبلی ARVC
ؽشکت کٌٌذٍ ًشهبل  MESAثب
ػولکشد  RVدس
 ml/mثشای
همبیغَ ؽذًذ ] [ .کشایتشیبی هبژّس (کغش تخلیَ ای  % ≤ RVیب ایٌذکظ صزن پبیبى دیبعتْل ≥
 ml/mثشای صى) ثشای دعتیبثی ثَ  %اختقبفیت اًتخبة ؽذٍ اعت .صذ هشصی ُب ثب اختقبفیت
هشد ّ ≥
تب  %داسد] [  .هؼیبسُبی
ثبالتشهٌزش ثَ کبُؼ صغبعیت هیؾْد؛ هؼیبسُبی هبژّس  CMRیک صغبعیت
 ml/mثشای هشد ّ
هیٌْس ( کغش تخلیَ ای  % - RVیب ایٌذکظ صزن پبیبى دیبعتْل RV
 ml/mثشای صى) صغبعیت ثبالتشی داسد ( تب  ،)%اهب ًتیزتب ّیژگی پبییي تشی داسد ( تب .[ ] )%

1 Fast gradient echo
2
Phase Selective inversion recovery
3
Multi-ethnic study of atherosclerosis
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اثر  TFCجذیذ بر رَی وتیجً تشخیصی
هطبلؼبت هتؼذدی ثش سّی احش  TFCتزذیذ ًظش ؽذٍ ثش سّی ًتیزَ تؾخیقی خقْفب ثشای CMRگضاسػ هی ؽْد
]  .[ , -ثَ طْس هتفك المْل ،ایي هطبلؼبت یک کبُؼ دس ؽیْع هؼیبسُبی هبژّس ّ هیٌْس  CMRسا دس TFC
افالس ؽذٍ دس همبیغَ ثب  TFCافلی ًؾبى هی دُذ .ایي هطبثك اعت ثب کبُؼ دس صغبعیت دس ثیؾتش ایي هطبلؼبت
]  .[ -ثَ طْس لبثل تْرِی ،اگشچَ صغبعیت کبُؼ یبفتَ اعت ،همذاسپیؾگْیی کٌٌذٍ هخجت ( )PPVثب  TFCتزذیذ
ًظش ؽذٍ افضایؼ یبفتَ اعتُ ،وبى طْس کَ ثَ ّعیلَ ُ ّ Femiaوکبساى ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت (افضایؼ  PPVاص %
دس هؼیبسُبی افلی تب  %دس هؼیبسُبی تزذیذ ًظشؽذٍ)] [ .ایي اصتوبال ػوذتب ثَ دلیل ؽبهل ؽذى هؼیبسُبی کوی
CMRاعتُ ّ Vermes .وکبساى گضاسػ هی کٌٌذ کَ  %اص هْاسد ثب تغییشات هیٌْس ثش اعبط کشایتشیبی افلی
 CMRهؼیبسُبی تزذیذ ًظش ؽذٍ سا پش ًکشدًذ ] [ .ثؼالٍّ ،صغبعیت پبییي  CMRثشای تؾخیـ  ARVCدس
ضویوَ هتٌی کَ اخیشا هٌتؾش ؽذ ّ ًؾبى هیذُذ کَ اختالالت الکتشیکی ثش تغییشات عبختبسی ؽٌبعبیی ؽذٍ ثَ ّعیلَ
 CMRتمذم داسد ،لبثل فِن هی ثبؽذ ]  .[ -ایي تبکیذی ثش هفِْم اسصیبثی  ARVCاعت کَ ثشسعی ًجبیذ هٌضقشا
ثش اعبط تٌِب یک تغت ،ثْیژٍ  CMRثبؽذ.
جذَل  1هؼیبسُبی تجذیذ وظر شذي Task Force 0212برای *ARVC
.1تغییرات ضاختاری َ اختالالت کلی یا واحیً ای عمکردی
هبژّس
هؼیبسُبی اکْکبسدیْگشافی دّ ثؼذی
آکیٌضی ًبصیَ ای ،RVدیظ کٌیضی ،یب آًْسیغن ّ یکی اص اًذاصٍ گیشی ُبی پبیبى دیبعتْلی صیش:
≥  ،PLAX RVOTیب
≥ mm (PLAX/BSA
) mm/m
≥  ، PSAX RVOTیب
≥ mm (PSAX/BSA
) mm/m
تغییشات کغش ًبصیَ ≤ %
هؼیبسُبی CMR
آکیٌضی یب دیظ کیٌضی یب اًمجبضبت ًبُوبٌُگ هٌطمَ ای  ّ RVیکی اص یبفتَ ُبی صیش:
≥ RV EDV/BSA
≥ یب (آلبیبى) mL/m
(خبًوِب) mL/m
کغش تخلیَ ای % ≤ RV
کشایتشیبی آًژیْگشافی RV
آکیٌضی ،دیظ کٌیضی ،یب آًْسیغن ًبصیَ ای RV
هیٌْس
هؼیبسُبی اکْکبسدیْگشافی دّ ثؼذی
آکیٌضی یب دیظ کیٌضی یب اًمجبضبت ًبُوبٌُگ هٌطمَ ای  ّ RVیکی اص اًذاصٍ گیشی ُبی پبیبى دیبعتْلی صیش :ا
≥ PLAX RVOT
≥  < mm (PLAX/BSAتب
)  < mm/mتب
یب
)  < mm/mتب ≥  < mm (PSAX/BSAتب ≥ PSAX RVOT
یب
تغییشات کغش تخلیَ ای > % ≤ %
هؼیبسُبی CMR
آکیٌضی عطش  RVیب دیظ کیٌضی یب اًمجبضبت ًبُوبٌُگ ًبصیَ ای  ّ RVیکی اص هْاسد صیش:
≥ RV EDV/BSA
تب
تب ≥ یب (آلبیبى) mL/m
(خبًوِب) mL/m
%

تب ≥
کغش تخلیَ ای >RV
 .0خصُصیات بافتی دیُاري
هبژّس
هیْعیت ُبی ثبلیوبًذٍ <  %ثَ ّعیلَ آًبلیضُبی هْسفْهتشیک ( یب<  %اگشتخویي صدٍ ؽذٍ) ،ثب ربیگضیٌی
فیجشّص دس دیْاسٍ آصاد هیْکبسد RVدس≥ ا ًوًَْ ثب یب ثذّى ربیگضیٌی ثبفت چشثی دس ثیْپغی اًذّهیْکبسد
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هیٌْس
اگشتخویي صدٍ ؽذٍ) ،ثب ربیگضیٌی
هیْعیت ُبی ثبلیوبًذٍ  %تب  %ثَ ّعیلَ آًبلیضهْسفْهتشیک ( یب تب
فیجشّص دس دیْاسٍ آصاد هیْکبسد RVدس≥ ا ًوًَْ ثب یب ثذّى ربیگضیٌی ثبفت چشثی دس ثیْپغی اًذّهیْکبسد
 .اختالالت رپالریساضیُن
هبژّس
عبل ( دس ًجْد RBBB
هْد  Tهؼکْط دس لیذُبی پشٍ کْسدیبل ساعت (  ) V , V , Vیب ثیؾتش دس افشاد >
هیلی حبًیَ)
کبهل ≥ QRS
هیٌْس
عبل ( دس ًجْد  RBBBکبهل یب دس )V ّ V ,V
هْد Tهؼکْط دس لیذُبی  V ّ V ّ Vدس افشاد>
عبل دس فْست ّرْد یک  RBBBکبهل
هْد  Tهؼکْط دس لیذُبی  V ّ,V , V ,Vدس افشاد >
جذَل 1کرایتریای بازبیىی شذي  Task Force 0212برای(* ARVCادامً)
.اختالالت دپُالریساضیُنٌ/ذایت
هبژّس
هْد اپغیلْى(عیگٌبلِبی تکشاسپزیش ثب داهٌَ پبییي ثیي پبیبى کوپلظ  QRSتب ؽشّع هْد )Tدس لیذُبی پشٍ کْسدیبل
ساعت ( ) V -V
هیٌْس
هیلی حبًیَ دس  ECGاعتبًذاسد
پتبًغیل تبخیشی ثَ ّعیلَ  SAECGدس ≥ اص پبساهتش دس ًجْد یک ≥QRS
هیلی حبًیَ
هذت  QRSفیلتش ؽذٍ (≥ )FQRSهیلی حبًیَ
 هذت QRSاًتِبیی< هیکشّ ّلت ≥هیلی حبًیَ اًتِبیی ≤ هیکشّ ّلت
ّ root-mean-squareلتبژهذت فؼبلغبصی اًتِبیی اًذاصٍ گیشی ؽذٍ اص عوت پبیبًَ هْد  Sتب اًتِبی توبم اًضٌبُبی دپْالسیضاعیْى ( ؽبهل
ﯜ (Rدس  V ،Vیب  ≥ Vهیلی حبًیَ
.آریتمی ٌا
هبژّس
 VTپبیذاس یب ًبپبیذاس اص هْفْلْژی  LBBBثب هضْس فْلبًی
هیٌْس
 VTپبیذاس یب ًبپبیذاس اص ؽکل ،RVOTثب هْسفْلْژی  LBBBثب هضْس تضتبًی یب هضْس ًبهؾخـ
ضشثبى ًبثزبی ثطٌی دس ؽجبًَ سّص دس ُْلتش هًْیتْسیٌگ
ثیؼ اص
 .ضابقً خاوُادگی
هبژّس
 ARVCدس الْام دسرَ یک ثب کشایتشیبُبی Task Force
 ARVCتبییذ ؽذٍ اص طشیك ثشسعی پبتْلْژی دساتْپغی یب رشاصی دس الْام دسرَ یک
ؽٌبعبیی رِؼ ُبی ثیوبسی صا کَ دس ثیوبساى تضت ثشسعی ثَ ػٌْاى هشثْط ّ یب اصتوبال هشثْط ثَ  ARVCطجمَ ثٌذی
هی ؽًْذ
هیٌْس
عبثمَ  ARVCدس الْام دسرَ یک خبًْادٍ کَ تؼییي ایٌکَ آیب آى فشد خبًْادٍ کشایتشیبی  Task Forceسا پش هی کٌذ
هوکي ًجبؽذ.
هشگ ًبگِبًی ًبثٌِگبم (< عبل) ثَ دلیل  ARVCهؾکْک دس یک فشد دسرَ یک فبهیل  ARVCکَ ثب پبتْلْژی
یب ثَ ّعیلَ کشایتشیبی فؼلی  Task Forceدس افشاد دسرَ دّ فبهیل تبییذ ؽذٍ ثبؽذ.
ثشگشفتَ اص هشرغ #

 .اختقبسات:

ECG؛ CMR: cardiac magnetic resonance؛ ARVC: Arrhythmogenic Right Ventricular ،BSA: body surface area
؛ PLAX: parasternal long axis؛ LBBB :left bundle branch block؛ EDV :end-diastolic volume؛ :electrocardiogram
SAECG: signal؛ RVOT: right ventricular outflow tract؛ RV: right ventricular؛ PSAX :parasternal short axisVT :ventricular tachycardia.؛averaged electrocardiogram
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جذَل  0پرَتکل تُصیً شذي  CMRبرای ARVC
رشتً پالطی

ضطح تصُیربرداری

 Doubleالف)آگضیبل :تمشیجب -
inversion
تقْیش ثب توشکض
recovery TSE/FSE
الف) آگضیبل :ثب ّ ثذّى سّی ثطي ساعت/چپ
ثذعت هی آیذ.
خٌخی کشدى چشثی
ة)هضْسکْتبٍ :ثذّى خٌخی ة)هضْس کْتبٍ :تمشیجب
صذّد  -تقْیش ثب
کشدى چشثی
توشکض سّی ثطي چپ
ثذعت هی آیذ.

تُضیحات

پارامترٌا
هیلی حبًیَ.
هیلی حبًیَ

 =TRثشاثشفْافل=TE،RR
(صذالل کبهل) (=TE،)GE
(صیوٌظ)
ضخبهت ثشػ= هیلی هتش ،فبفلَ ثیي ثشػ
ُب= هیلی هتش  ّ ،هیذاى دیذ( )FOVثشاثش
 عبًتی هتش ّ  ETLثشاثش  -هیثبؽذ.

ایي سؽتَ پبلغی
خقْفیبت
تؼییي
ثبفتی دیْاسٍ آصاد RV
سا ثَ ثِتشیي ؽکل اص
ؽشیبى سیْی تب
دیبفشاگن سا فشاُن هی
کٌذ .خٌخی کشدى
چشثی اطویٌبى فشد
گضاسػ کٌٌذٍ سا دس
تؾخیـ اًفیلتشاعیْى
چشثی RVثِجْد هی
ثخؾذ

 - =flipتقبّیش آگضیبل ثشای
angle،TR/TE
تقبّیش هتضشک  SSFPآگضیبل ،چِبس صفشٍ ّ صذالل
صشکت
دسرَ ،ضخبهت ثشػ= هیلی هتش  .فبفلَ اسصیبثی
هضْس کْتبٍ ًوبی
خْى سّؽي
دیْاسٍ  RVثِتشیي
ثیي ثشػ ُب= هیلی هتش - =FOV.
صفشٍ ( RVاًتخبثی)
ًوب دس ُش لطؼَ .ضشیت ُغتٌذ .آًبلیض کوی
عبًتی هتش - ،
دستقبّیش
RV
تقْیش ثشداسی هْاصی هؼبدل دّهطلْة اعت
هتضشک اص ًوبی
هضْسی کْتبٍ اًزبم
هی ؽْد.
گادَلیىیُم بر اضاش پرَتکل بىیادی تسریق می شُد(معمُال 2.0 -2.1میلی مُل ثشای ا کیلُگرم)
سؽتَ ُبی پبلغی T Scout
چِبس صفشٍ
T Scout
یب صهبًِبی عٌزؼ TIثشای
عشکْة هیْکبسد ًشهبل ثَ
هٌظْس پیذا کشدى صهبى
فضیش ّاسًّگی ( )T
اعتفبدٍ هیؾًْذ.
تقبّیش گبدّلیٌیْم تبخیشی آگضیبل،هضْس کْتبٍ ،چِبس  TR/TEثش اعبط پیؾٌِبد  PSIRثغیبس لذستوٌذ ّ
کوپبًی تْلیذ کٌٌذٍ .ایزبد هغتمل اص صهبى TI
(تْفیَ ثش اعتفبدٍ اص  Phaseصفشٍ ّ هضْس طْلی ػوْدی
ثشای
ُغت.ثِتشیي
دسرَ،
صاّیَ
Sensitive Inversion
فیجشّص
ضخبهت ثشػ= هیلی هتش تقْیشثشداسی
)Recovery
،فبفلَ ثیي ثشػ= هیلی هتش اعت enhancement.اپیکبسد
 - =FOV،عبًتی هتش  LV ،دس دیْاسٍ تضتبًی ربًجی
ػذم تقْیشثشداسی هْاصی .دس  ARVCکالعیک ّ فشم
اعتفبدٍ اص  phase sensitiveغبلت چپ گضاسػ ؽذٍ اعت.
inversion
recovery
اگش دس دعتشط ثبؽذ ()PSIR
اختقبسات:
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 FSE: fast؛ FOV: field of view؛ LV :left ventricle؛ARVC :Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy
 TE :؛ SSFP :steady state free precessio؛ RV: right ventricle؛ PSIR: phase sensitive inversion recovery؛spin echo
 TSE: Turbo spin echo.؛ TR repetition time؛TI :inversion time؛ echo time

محذَدیت ٌای ارزیابی کمی بطه راضت :هؼیبسُبی  task forceبازبیىی شذي
ّاسد کشدى هؼیبسُبی کوی ثَ ػٌْاى یک رض  CMR TFCعِن هِوی دس اسصیبثی ُبی ARVCداسد ،اگشچَ ثشخی
هضذّدیت ُب ثبلی اعت .اّال ،اگشچَ همبدیش کوی اص افلیت  CMR TFCکبعتَ ،تٌْع لبثل تْرَ ثشای  RVثیي
خْاًٌذٍ ُب ایزبد کشدٍ اعت .دس تزشثَ هب ،دّ خْاًٌذٍ پضؽک ،تْافك کبهلی ( دس صذّد  %اص همبدیش سفشًظ) تٌِب ثؼذ
هْسد  CMRداؽتٌذ [ ] .دس تزشثَ ثبلیٌی ،هب اًتظبس داسین کَ سعیذى ثَ تکشاس پزیشی
اص تؼلین ًضدیک ثَ
ثبؽذ.
دؽْاس
RV
پبساهتشُبی
ثشای
%
اص
کوتش
صذ هشصُب ثشای هؼیبسُبی  ARVCاص هطبلؼَ  MESAهؾتك ؽذٍ ّ دس هطبلؼَ اص تکٌیک  FGREاعتفبدٍ ؽذٍ اعت،
دس صبلی کَ اکخشیت هْاسد هْسد هطبلؼَ دس هطبلؼَ  ARVCتقبّیش هتضشک  SSFPداؽتٌذ .صزن RVثذعت آهذٍ ثَ
ّعیلَ  SSFPصذالل  %ثیؾتش اص هْاسد اًذاصٍ گیشی ؽذٍ ثب تکٌیک  FGREهی ثبؽذ [  .] -تقبّیش SSFP
توبیض ثبالتشی ثیي خْى ّ اًذّکبسدیْم دس هضذّدٍ اًذّکبسد سا فشاُن هی کٌٌذ ،ثب کن تشیي ّاثغتگی ثَ رشیبى
عبل ثْد اعتفبدٍ کشدٍ
خْى[ ُ .] ، ،وچٌیي TFC ،ثبصثیٌی ؽذٍ اص هْاسد  MESAکَ هیبًگیي عٌی اًِب
اعت .هْاسد  ARVCدس هطبلؼَ  - Task Forceعبل رْاى تش ثْدًذ .اص آى صهبىُّ Chahal ،وکبساى تؼییي
عبل دس  ، MESAصزن پبیبى دیبعتْلیک  % . RVدس ُش دَُ
تب
کشدًذ کَ دس هیبى ؽشکت کٌٌذٍ ُبی
کبُؼ یبفتَ اعت[ ] .یک دسفذ ثغیبس هؾبثَ ًضدیک ثَ  %کبُؼ دس ُش دَُ تْعظ ُ ّ Maceiraوکبساى ثب
عبل ثَ دعت آهذ [ ] .تٌظین ثش اعبط ًبصیَ عطش ثذى ّ،اثغتگی صزن
تب
اعتفبدٍ اص تکٌیک  SSFPدس افشاد
 RVثَ عي سا صزف ًکشد .تقبدفب ،هغألَ سؽتَ پبلغی ّ افشاد هغي تش دس  MESAتمشیجب ثب ُن دس تؼبدل ُغتٌذ .ثَ
( ml/mهشد) یب≥
ػٌْاى هخبل ،همبدیش صذ هشص CMRثشای اًذاصٍ  RVدس ( ARVCرذّل ) ؽبهل ≥
( ml/mصى) ثشای کشایتشیبُبی هبژّس ُغتٌذ.ایي همبدیش ثب دلت صیبد ثب فذک  %ضشیت اطویٌبى صزن  RVثشای
عبل تطبثك داسًذ [ ] .ثذیي گًَْ ،تب ّلتی کَ هطبلؼبت ثؼذی دس دعتشط ثبؽٌذ ،هب اصغبط
افشاد ًشهبل کوتش اص
هی کٌین کَ هؼیبسُبی فؼلی  RVدس  TFCثبصثیٌی ؽذٍ کبهال هٌبعت ثبلی هی هبًٌذ .ثَ ػٌْاى یک ًکتَ هِن ،پیؾشفت
ُبی ثؼذی ثشای ثِجْد لبثلیت تکشاسپزیشی اسصیبثی کوی  RVثَ ّعیلَ  CMRهْسد ًیبص ُغتٌذ.دس ٌُگبم اسصیبثی
عبلَ دس همبیغَ ثب یک ثیوبس
ثیوبساى رْاى تش ،پضؽک CMRثبیذ ثَ یبد داؽتَ ثبؽذ کَ عبیض  RVدس یک فشد
عبلَ دس صذّد  %ثضسگتش لبثل اًتظبس اعت.
یافتً ٌای رایج در  ARVCبً َضیلً CMR
ثیؾتش اطالػبت هب دسثبسٍ اختالالت عبختبسی دس  ARVCصبفل هطبلؼبت دس ساثطَ ثب ثیوبساًی ثب فٌْتیپ غبلت RV
اعت(ؽکل )[  .] -هْاسد غیشطجیؼی  RVدس  ARVCثَ طْس کبهل تْضیش دادٍ ؽذٍ اعت (هشّس ؽذٍ دس
[ ]) .ػالٍّ ثشکبُؼ کلی دس ػولکشد  ّ RVثضسگی ً ،RVمبیـ رضئی هٌطمَ ای ثیؾتشی ثَ طْس هختلف هتغیش
دسهتْى ثب ّاژٍ ُبی هتفبّت تْضیش دادٍ ؽذٍ اًذ (ؽبهل ثشآهذگی کبًًْی ،هیکشّآًْسیغن ،اتغبع ًبصیَ ای ُ ،یپْکیٌضی
ًبصیَ ایّ ،غیشٍ) .دس  TFCفؼلیّ ،اژٍ "آکیٌضی" (ػذم صشکت) ّ "دیظ کیٌضی" (صشکت غیشطجیؼی – ثَ ربی
اًمجبك دس عیغتْل ،لغوتی اص هیْکبسد دس طی عیغتْل ثَ ثیشّى ثشآهذٍ هی ؽْد) ّ "صشکت غیش هتْاصى" (صذاکخش
اًمجبك هٌطمَ ای دس ثبفتِبی هیْکبسد هزبّس دس صهبى ُبی هتفبّت سط هی دُذ) ثشای توبم سّػ ُبی تقْیشثشداسی
(، CMRاکْکبسدیْگشافی ّ آًژیْگشافی) ثشای تْفیف صشکت غیشطجیؼی لغوتی اص دیْاسٍ دس  ARVCثَ کبس سفتَ
اعت .هیکشّآًْسیغن ُب ّاضضب دس  TFCثبصثیٌی ؽذٍ ثشای  CMRتْضیش دادٍ ًؾذًذ؛ اعتفبدٍ ثیؼ اص صذ اص ایي یبفتَ
تْعظ اػضبی  ،Task Forceثؼٌْاى ػلت اؽتجبٍ لضبّت تْعظ پضؽکبى  CMRدس ًظش گشفتَ ؽذٍ کَ هٌزش ثَ
تؾخیـ ُبی هخجت کبرة ؽذٍ اًذ .اگشچَ ،هیکشّآًْسیغن ُب ثَ ػٌْاى آکیٌضی یب دیظ کیٌضی ًبصیَ ای دس هؼیبسُبی
ثبصثیٌی ؽذٍ تْفیف ؽذٍ اعت.
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هضل صشکت غیشطجیؼی ًبصیَ ای  RVدس  TFCثبصثیٌی ؽذٍ ثیبى ًؾذٍ اعت .دس صبل صبضش هب هیذاًین کَ دیغتبل RV
( moderator bandثَ اپکظ دس ًوبُبی هضْس طْلی) تفبّت ثغیبسی دس الگْی اًمجبك دس افشاد ًشهبل سا ًؾبى هی
دٌُذ .اص ایي سّ دس  ،ARVCهب تبکیذ ثش اُویت صشکت غیش طجیؼی لغوتی اص دیْاسٍ دسًبصیَ صیش تشیکْعپیذ هی
کٌین .یک هخبل ثغیبس ػبلی اص ایي ،ػالهت اکبسدیْى اعت کَ یک " "crinklingهٌطمَ ای اص هیْکبسد اعت هی ثبؽذ .
(ؽکل ) [  .] ،دس ّاژگبى ً ،TFCؾبًَ اکبسدیْى ثَ دلیل هٌطمَ ثغیبس کْچک ّ هضذّد اص هیْکبسد ثب اًمجبضبت
ًبُوبٌُگ هی ثبؽذ.

شکل  1ومای چٍار حفري ای (باال) َ محُر کُتاي (پاییه) از تصاَیرخُن رَشه در فرد  ARVCبا درگیری غالب
اختالالت بطه راضت .تقبّیش پبیبى دیبعتْلی ّ پبیبى عیغتْلی ُش دّ ثتشتیت عوت چپ ّ ساعت ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت.
دیغکیٌضی ًبصیَ صیش تشیکْعپیذ دس ًوبی پبیبى دیبعتْلی چِبس صفشٍ ای (فلؼ) ّ ،آًْسیغن ُبی دیْاسٍ آصاد ثطي ساعت
(ثیشّى صدگی ُن عیغتْلی ّ ُن دیبعتْلی )دس ًوبی هضْس کْتبٍ(فلؼ ُب) لبثل رکش اعت.

شکل  0اوقباض غیرطبیعی در واحیً زیر تریکُضپیذ.تقْیش پبیبى دیبعتْل (چپ) ّ پبیبى عیغتْل(ساعت) "ًؾبًَ اکبسدیْى" سا
دس یک صبهل رِؼ ً ARVCؾبى هیذُذ .اًمجبضبت ًبُوبٌُگ ًبصیَ ای دس ًبصیَ صیشتشیکْعپیذ صمیمتب یک الگْی کیفی اص
اًمجبك غیشطجیؼی  RVاعت.
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طیف در حال تغییر  :ARVCجابجایی مثلث دیطپالزی
 ،ایي گًَْ تقْس هی ؽذ کَ ًْاصی غیشطجیؼی دس  ARVCدس لغوت
اص اّلیي گضاسػ دس عبل
ّسّدی،خشّری ّ ،اپکظ  RVلشاس داسًذ ،کَ هزوْػب تضت ػٌْاى "هخلج د یغپالصی" ؽٌبختَ هیؾذًذ [ ] .ایي هفِْم
ثیوبس هجتال ثَ  ARVCثْد .دس عبل ُبی
ثشاعبط یبفتَ ُبی آًژیْگشافی  ّRVاطالػبت اتْپغی دس یک عشی اص
ثؼذ ،هطبلؼبت تْفیف تغییشات عبختبسی دس  ARVCسا ثش سّی اختالالت ایي عَ ًبصیَ هتوشکضکشدًذ [ ] .تْرَ
ثَ ایي ًکتَ هِن اعت کَ هؾبُذات دسهشاکض حبلخیَ ،ثذّى تغت ُبی پیؾشفتَ ژًتیکی ّ ،ثذّى  TFCصغبط اًزبم ؽذٍ
اعت.
دَُ گزؽتَ ؽبُذ تغییشاتی دس دسک هب اص دسگیشی عبختبس ًبصیَ ای ثْدین .دس عشی ُبی اتْپغی ،اًفیلتشاعیْى غبلت
ثبفت چشثی-فیجشّ سا دس عطش اپیکبسد ًؾبى دادٍ اًذ ّ ،پیؾٌِبد هی کٌٌذ کَ ثیوبسی اصعطش اپیکبسد ؽشّع هی ؽْد ّ ثَ
ُ ّ Marchlinski،وکبساى اّلیي کغبًی ثْدًذ کَ ثَ دسگیشی تشریضی
اًذّکبسد پیؾشفت هی کٌذ [ ] .دس عبل
ًبصیَ صیش تشیکْعپیذ دس  ARVCاؽبسٍ کشدًذ [ ] .ایي ًتبیذ دس چٌذیي هطبلؼَ ثب اعتفبدٍ اص ] ، [ CMR
،اکْکبسدیْگشافی [ ]ً ّ ،مؾَ ثشداسی ّلتبژ الکتشّآًبتْهیک احجبت ؽذٍ اعت [ .] ، ،
صبهل رِؼ  ARVCکَ تضت /ّ CMRیب ًمؾَ کؾی ّلتبژ
اخیشا ،دس هطبلؼَ ُ ّRieleوکبساى یک عشی اص
الکتشّآًبتْهیک اًذّ ّ اپیکبسد لشاس گشفتَ ثْدًذ سا فشاُن کشد [ ] .عبختبسُبی غیشطجیؼی دس ایي گشٍّ تشریضب دس
ًبصیَ صیش تشیکْعپیذ اپیکبسد ّ لبػذٍ دیْاسٍ آصاد  RVلشاس داؽتٌذ ،دس صبلی کَ اپکظ  ّ RVاًذّکبسدیْم ًغجتب اص ایي
لبػذٍ هغتخٌی ثْدًذ .ثؼالًٍّْ ،یغٌذٍ ُب اغلت دسگیشی دیْاسٍ ربًجی  LVسا ثیؾتش ًغجت ثَ اپکظ  RVگضاسػ کشدًذ،
خقْفب دس هْاسدی ثب هشاصل اّلیَ ثیوبسی .ایي اهش هضممب هٌزش ثَ "ربثزبیی" اپکظ  RVاصهخلج دیغپالصی ؽذ
[ ] .اگشچَ دسگیشی تشریضی ًبصیَ صیش تشیکْعپیذ ّ دیْاسٍ ربًجی  LVلجال دس گضاسؽبت رذاگبًَ  ARVCتْضیش
دادٍ ؽذٍ ثْد ،توشکض ثشػذم دسگیشی اپکظ RVیک یبفتَ رذیذ اعت .ایي ثغیبس هِن اعت ،چشا کَ اپکظ  RVاغلت
ًبصک اعت ّ اسصیبثی آى هؾکل هی ثبؽذ ّ هٌزش ثَ هْاسد صیبدی اص تؾخیـ ًبثزب هی ؽْد.
طیف در حال تغییر  :ARVCدرگیری بطه چپ
پیذایؼ تغت ُبی ژًتیکی ّ اعتفبدٍ اص  TFCصغبط ثَ طْس هؾخقی دسک هب سا ًغجت ثَ طیف گغتشدٍ فٌْتیپ
 ARVCافضایؼ دادٍ ّ ،آگبُی هب سا اص اًْاع فٌْتیپ ُبی غیشکالعیک (ؽبهل عوت چپ غبلت ّ ُش دّ ثطي) افضایؼ
دادٍ اعت .ثَ ػٌْاى ًتیزَ  ،هب دس صبل صبضش هی داًین کَ ثشخی اص هْاسد ARVCدسگیشی غبلت ّ اّلیَ LVسا
داسًذ(ؽکل ) [  .] , -دسگیشی  LVصتی دس  %اص هْاسد ARVCگضاسػ ؽذٍ اعت ،کَ اکخشیت ثیوبسی
پیؾشفتَ ای داؽتٌذ [ ] .ثٌبثشایي اص ایي ثیوبسی ثَ طْس فضایٌذٍ ثَ ػٌْاى "کبسدیْهیْپبتی ُبی آسیتوْژًیک" یبد هی
ؽْد.
Jain ،یک هطبلؼَ ثب ثشسعی اختالل ػولکشد ًبصیَ ای  LVثب اعتفبدٍ اص  CMR taggingسا ُذایت کشدّ ،
دس
دسیبفت کَ پیک  strainعیغتْلیک  LVدس هْاسد  ARVCدس همبیغَ ثب گشٍّ کٌتشل کوتش ثْدٍ اعت [ ]Sen- .
ُ ّ Chowdhryوکبساى اخیشا اطالػبتی سا دس صوبیت اص استجبط ژًتیکی ثیي  ARVCغبلت چپ ّ ARVC
کالعیک طشف ساعت هٌتؾش کشدٍ اًذ [ ] .دس هطبلؼَ آًِب ،یک عْم ثیوبساى ثب فٌْتیپ غبلت طشف چپ یک رِؼ
ثیوبسی صا دس ّ ARVCاثغتَ ثَ ژى دعوْصّهبل داؽتٌذ.تفبّت ُبی فٌْتیپی دس  RVغبلت ّدسگیشی  LVصتی دس
یک خبًْادٍ ثَ طْس ُوضهبى ّرْد داؽتٌذ.
دسگیشی  LVدس  ARVCاصتوبال ثَ ػٌْاى  enhancementتبخیشی گبدّلیٌیْم ( )LGEتظبُش هی کٌذ کَ اغلت
ُوشاٍ ثب دسگیشی دیْاسٍ ُبی تضتبًی ّ ربًجی ثذّى ُوشاُی ثب صشکت غیشطجیؼی دیْاسٍ ای هی ثبؽذ [ ] ، ،
 LGEعپتْم دس ثیؾتش اص  %اص هْاسد ثب  ARVCغبلت چپ ّرْد داسد ،ثش خالف الگْی غبلت ساعت کَ
دسگیشی عپتْم دس آى غیشهؼوْل اعت [ ] .ثؼالٍّ ،اًفیلتشاعیْى چشثی ً LVؾبى دادٍ ؽذٍ کَ یک یبفتَ ؽبیغ دس
 ARVCاعت ،کَ اغلت صیش اپیکبسد ربًجی  LVسا دسگیش هیکٌذ ّ هٌزش ثَ ًبصک ؽذى دیْاسٍ هیْکبسد هی ؽْد.
(ؽکل ) [  ] ،اطالػبت اّلیَ ثَ ّعیلَ ُ ّ Dalalوکبساى اخیشا ًؾبى داد کَ چشثی دس دیْاسٍ ربًجی ثشای
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صبهلیي رِؼ ُبی  ARVCثغیبس اختقبفی هی ثبؽذ [ ] .هطبلؼبتی دس آیٌذٍ ثشای تبییذ ایي اطالػبت ّ ،ثشای
دسک ثیؾتش هب اص اختالالت  LVدس  ARVCهْسد ًیبص اعت.

شکل محُر طُلی ضطح افق(قطمت باال) خُن رَشه َ تصاَیر  enhancementتاخیری گادَلیىیُم
(قطمت پاییه) در مُارد  ARVCبا بطه چپ غیرطبیعی غالب .ثَ یک ثطي چپ هتغغ دس تقبّیش خْى
سّؽي ثطي چپ دلت کٌیذ enhancement.تبخیشی دس الگْی هیبًی هیْکبسد دس لبػذٍ عپتْم ّ لبػذٍ دیْاسٍ
ربًجی هؾبُذٍ هی ؽْد( فلؼ ُب ،لغوت پبییي).

شکل

تصُیر خُن رَشه محُر طُلی ضطح افق در یک بیمار با اوفیلتراضیُن چربی
در دیُارٌجاوبی بطه چپ با کاٌش ضخامت میُکارد(ضر فلش)
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 Enhancementتاخیری گادَلیىیُم در ارزیابی ARVC
 LGEهیْکبسد یک تکٌیک ثب اػتجبس ثبال ثشای اسصیبثی فیجشّص هیْکبسد اعت .هؼلْم ؽذٍ کَ یکی اص ًؾبًَ ُبی
پبتْلْژیک  ARVCربیگضیٌی ثبفت فیجشّص -چشثی دس هیْکبسد اعت[ ] ،تْرَ ثَ ایي ًکتَ هِن اعت کَ LGE
سعوب دس  TFCتؾخیقی فؼلی ثَ حجت ًشعیذٍ اعت .اگشچَ ّ Task Forceرْد  LGEدسثغیبسی اص ثیوبساى ثب
 ARVCسا تؾخیـ ًذادٍ اعت ،هضذّدیت ُبی هتؼذدی هبًغ اص ؽبهل ؽذى آى دس هؼیبسُبی تؾخیقی ؽذ .اّال،
ؽٌبعبیی  LGEدس  RVثؾذت ثَ ّعیلَ ًبصک ثْدى دیْاسٍ  RVهختل هی ؽْد .تفبّتِبی صیبد دس ثیي هشاکض ثبػج
هضذّدیت ُبی  LGEثش سّی هطبلؼَ  ARVCدس هشاکض هتؼذد  USؽذٍ اعت .دس  ،ARVCکبُؼ ضخبهت دیْاسٍ
 RVچؾوگیش اعت[ ] ،کَ ایي تکٌیک سا ًغجت ثَ  LVکوتش لبثل اطویٌبى هی عبصد .حبًیب ،افتشاق چشثی اص فیجشّص
ثَ ّعیلَ سؽتَ ُبی پبلغی  LGEچبلؼ ثشاًگیض اعت ،چشاکَ تفغیش آى کبهال هشثْط ثَ تزشثَ پضؽک CMRاعت.
ًِبیتب ایٌکَ LV LGE ،غیشاختقبفی اعت ّ ،تؾخیـ افتشالی ُبی گغتشدٍ ای داسد LGE .اصتوبال دس ثغیبسی اص
هملذ ُبی  ARVCلبثل هؾبُذٍ اعت ،هخل عبسکْئیذّص[ ] ،هیْکبسدیت [ ]،آهیلْئیذّص[ ] ّ ،کبسدیْهیْپبتی ُبی
اتغبػی (.] [ )DCM
ثب ّرْد ایي هضذّدیت ُب LGE ،اصتوبال ثشای اسصیبثی  ARVCثغیبس هفیذ اعت (ؽکل ). RV LGEدس ثیؾتش اص
 %اص ثیوبساى دیذٍ ؽذٍ اعت [  ،] -دس صبلی کَ  LV LGEدس صذاکخش  %هْاسد گضاسػ ؽذٍ اعت
[  .] ،هِوتش اص ُوَ ،لجل اص آًکَ  LGEثتْاًذ دس  TFCثؼذی ّاسد ؽْد ،اطالػبت ثیؾتشی دس ساثطَ ثب ایٌکَ
الگْی خبفی اص  LGEکَ ثتْاًذ  ARVCسا اص عبیش کبسدیْهیْپبتی ُب افتشاق دُذ ًیبص اعتُ .وچٌیي ،سّػ ُبی
پیؾشفتَ ثشای تؼییي فیجشّص دس  RVثب دیْاسٍ ًبصک هْسد ًیبص اعت .تب پذیذاس ؽذى آى سّػ ،اعتفبدٍ اص  LGEدس
کبسثشدُبی ثبلیٌی ثبیذ ثَ ػٌْاى یک تبییذ تؾخیقی هذًظش ثبؽذ ًَ ،تٌِب ؽبُذ ثیبى ثیوبسی LGE CMR. ARVC
ثشای صهبًی کَ  ARVCثَ دلیل کبسدیْهیْپبتی دیگش هخال عبسکْئیذّص سد ؽذٍ اعت ثغیبس هفیذ اعتُ .وچٌیي LGE
اصتوبال دس اداسٍ ثیوبساى  ARVCهفیذ اعتُ ّ Tandri .وکبساى استجبط ثغیبس خْثی اص  RV LGEسا ثب
ُیغتْپبتْلْژی ّ آسیتوی ُبی ثطٌی لبثل المب دس هطبلؼبت الکتشّفیضیلْژیک ًؾبى دادٍ اًذ [ ]ُ .ویي طْس ،ؽٌبعبیی
 LGEثَ ّعیلَ  CMRاصتوبال ساٌُوبیی ثشای هطبلؼبت الکتشّفیضیْلْژیک ّ ثیْپغی اًذّهیْکبسد سا فشاُن هی کٌذ.
اگشچَ ،تْرَ ثَ ایي ًکتَ هِن اعت کَ هطبلؼبت اخیش دس ساثطَ ثب تطبثك  LGEثب اعکبس الکتشّآًبتْهی ،صغبعیت
کوتش  LGEسا ثشای ؽٌبعبیی ًْاصی ثب ّلتبژ پبییي ًغجت ثَ ًمؾَ ثشداسی اًذّکبسدیبل دس طی هطبلؼبت
الکتشّفیضیْلْژیک هؼلْم کشدٍ اًذ [ .] ،

شکل  enhancementتاخیری گادَلیىیُم بطه راضت در . ARVCتقْیش هضْس
کْتبٍ(چپ)  LGEسا دس ُ ّ RVوچٌیي ( LVفلؼ عیبٍ) ًؾبى هی دُذ .دیْاسٍ ربًجی  LVکبُؼ
ضخبهت ثَ دلیل ربیگضیٌی چشثی سا ًؾبى هی دُذ کَ ثب تقبّیش  T -weightedتبییذ هی گشدد.
ًوبی هضْس طْلی (ساعت) LGEهٌتؾش سا ثب دسگیشی دیْاسٍ آصاد ً RVؾبى هی دُذ.
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عذم تشخیص  ARVCبا اضتفادي از CMR
تؾخیـ ًبفضیش  ARVCیک هؾکل ؽٌبختَ ؽذٍ اعت .هطبلؼَ لجلی ًؾبى دادٍ اعت کَ ثیؼ اص  %اص ثیوبساًی کَ
اص هْعغبت ثیشًّی ثَ ثیوبسعتبى  Johns Hopkinsثب تؾخیـ  ARVCهؼشفی ؽذًذ دلیمب هؼیبسُبی تؾخیقی
 TFCسا ًذاؽتٌذ [ ] .دس ثغیبسی اص هْاسد ،تفغیش غلظ  CMRدلیل تؾخیـ ثیؼ اص صذ  ARVCاعت [ .] ،
اُویت ایي ًکتَ ایي اعت کَ ،اگشچَ  CMRاصتوبال اعتبًذاسد هشرؼی ثشای اسصیبثی هْسفْلْژی ّ ػولکشد RV
اعت ،اعتفبدٍ اص  CMRثَ تٌِبیی ثَ ػٌْاى "اعتبًذاسد طالیی" تؾخیقی ثشای ً ARVCوی ثبؽذ .تشریضبTFC ،
اعتفبدٍ اص تغت ُبی تؾخیقی هختلفی سا تْفیَ هی کٌذ .صهبًی کَ تٌِب صبلت غیشطجیؼی دس ثیوبسی ثب فشك ثَ
 ARVCدس CMRیبفت هی ؽْد ثبیذ ثغیبس ثب اصتیبط ثشخْسد ؽْدُ ،وبى طْس کَ ثشای ثیوبس  ARVCداؽتي یک
ّ یک  CMRغیشطجیؼی ًبؽبیغ اعت [ ].
ُْ ّ ECGلتش هبًیتْسیٌگ ًشهبل
دسک هٌبعجی اص هْاسد اختالالت سایذ دس  ّ CMRالگْی ُبی سایذ ثیوبسی دس  ARVCثشای اسصیبثی فضیش
 CMRثغیبس اسصؽوٌذ اعت .هطبلؼبت لجلی تْرَ ثغیبسی ثَ ربیگضیٌی چشثی-فیجشّص دس هیْکبسدً ،بصکی
دیْاسٍ،ثضسگی  ّ ،RVOTاتغبع ّ اختالل ػولکشد  RVدس  ARVCکشدٍ اًذ [ ُ .] -وبى طْس کَ یکی اص ًؾبًَ
ُبی پبتْلْژیک  ARVCؽبهل تزوغ چشثی دس داخل هیْکبسد اعت ،تقْس هی ؽذ کَ صغبعیت ثبالیی ثشای ثیوبسی
داسد .هتبعفبًَ ،گضاسؽبت هتؼذدی ًؾبى دادًذ کَ گضاسػ چشثی داخل هیْکبسد تکشاس پزیش ًجْد صتی دس هیبى گضاسػ
کٌٌذگبى ثب تزشثَ ّ ،ایي یک دلیل هِن تؾخیـ ًبفضیش دس  ARVCسا تؾکیل هی دُذ [  .] ، ، ،ثؼالٍّ،
هتغیشُبی ًشهبل ّ عبیش ؽشایظ پبتْلْژیک اصتوبال  ARVCسا تملیذ هی کٌٌذ .هتغیشُبی ًشهبل هِن کَ لجال ثشای
 ARVCاؽتجبٍ هی ؽذًذ  ،] [ pectus excavatumثیشّى صدگی اپیکْ لتشال دس دیْاسٍ آصاد  RVدس هضل اتقبل
" ّ ،] [ moderator bandاپکظ ثبل پشّاًَ ای" ،کَ یک فشم ًشهبل آًبتْهیکبل اص اپکظ ُبی  RVّ LVاعت ّ
ثبػج هی ؽْد اپکظ  RVثَ ًظش دیظ کٌیتیک آیذ [ ] .هب دسیبفتین کَ ًوبی ثبل پشّاًَ ای ثشای اپکظ دس ًوبُبی
هضْس طْلی افمی ّ دس عطْس تضتبًی تش ثغیبس ؽبیغ تش اعت (ؽکل ).

شکل اپکص پرَاوً ای بً عىُان متغیری ورمال.تْدٍ دس هضْس طْلی افمی اص لغوت تضتبًی(تقْیش
) تب لغوت ثبال(تقْیش )دس یک هْسد کٌتشل.تْرَ ثَ ظبُش پشّاًَ ای اپکظ دس ًوبی تضتبًی (فلؼ دس
تقْیش  .) -ایي ظبُش دسًوبُبی فْلبًی دیذٍ ًؾذٍ اعت (پبًل ).
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ثؼالٍّ ،یک ثبًذ ثشرغتَ اص ثبفت پیًْذی پشیکبسدیبل کَ دیْاسٍ آصاد  RVسا ثَ خلف اعتشًْم هتقل هی کٌذ هوکي
اعت ثؼٌْاى صشکت دیْاسٍ  RVعْء تؼجیشؽْد :ایي لغوت " "tetheredاص دیْاسٍ آصاد  RVدس ایي هضل عبکي هی
هبًذ ّ اصتوبال ثَ ػٌْاى دیظ کٌیضی  RVعْء تؼجیش هی ؽْد(ؽکل ) .ثؼالٍّ ،اختالالت پبتْلْژیک هخل هیْکبسدیت ّ
عبسکْئیذّصهی تْاًٌذ  ARVCسا تملیذ هی کٌٌذ[  .] ، ،تغتِبی ثیؾتشی ثشای صزف ایي ؽشایظ ثبیذ ؽذیذا هذ
ًظش ثبؽٌذ ،خقْفب دس صضْس اختالل ػولکشد .] [ LV

شکل عذم تشخیص -ARVCآگسیال َ محُر کُتاي تصاَیر خُن رَشه در یک مُرد کىترل.
ثَ ” ”tetheringلغوت هیبًی دیْاسٍ آصاد ثطي ساعت ثَ دیْاسٍ لذاهی لفغَ عیٌَ(فلؼ ُب) تْرَ
کٌیذ کَ ثب ًوبی دیظ کٌیتیک ثطي ساعت تظبُش هی یبثذ.

بازبیىی در ژوتیک ARVC
 :ARVCیک بیماری دضمُزَمال
ثْد [ ] ،دس دَُ گزؽتَ ؽبُذ ؽٌبعبیی رِؼ دس پٌذ ژى کذگزاسی
ؽشّع ثب کؾف افلی پالکْگلْثیي دس
دعوْصّم للجی ثْدین[  .] -دس گضاسؽبت اخیش ،رِؼ ُبی دعوْصّهبل دس ثیؾتش اص  %اص هْاسد ARVC
یبفت ؽذٍ اًذ [  .] ، ، ،دس هیبى ثیوبساى اهشیکبیی  ، ARVCؽبیغ تشیي ژى دسگیش ،] [ plakophilin-
عپظ  desmoplakin ّ desmocollin- ،desmoglein-اعت [ ] .ؽیْع ایي رِؼ ُب دس اسّپب هؾبثَ اعت
[  ،] ،اگشچَ رِؼ ُبی  desmoplakinدس اًگلغتبى ّ ایتبلیب ؽبیغ تشًذ [  ] ،دعوْصّم ُب پشّتئیي ُبیی ثب
عبختبسُبیی پیچیذٍ ُغتٌذ کَ پیْعتگی ًضدیک هکبًیکبل [ ] ّ الکتشیکبل [ ] ثب علْلِبی ُوغبیَ سا فشاُن هی
کٌذ .رذایی هکبًیکبل دس ُ ARVCوشاٍ ثب هشگ علْلی ّ فیجشّص ًبصیَ ای اعت ،کَ ثبػج آسیتوی ُبی هًْْهْسفیک
کَ ثطْس تیپیک ّاثغتَ ثَ  ARVCهی ثبؽٌذ هی ؽْد .ثؼالٍّ ،رذایی الکتشیکی اص ثیي هضل ُبی اتقبل ثبػج تغییش
ّضؼیت ّ اختالل ػولکشد کبًبل عذین هی ؽْد کَ هی تْاًذ هٌزش ثَ تبخیش لبثل تْرَ فؼبلغبصی ؽْد [  ،] ،کَ ایي
خْد ثبػج افضایؼ توبیل ثَ ثلْک ػولکشدی ّ آسیتوی هی ؽْد .فشضیَ ُبی ثغیبسی دس هْسد هکبًیغن دلیك افضایؼ
فٌْتیپ آسیتوْژًیک دس  ARVCثْاعطَ ایي رِؼ ُب ّرْد داسد ،کَ دس ربی دیگشی ثَ طْس گغتشدٍ هشّس ؽذٍ
اعت [ . ] ،لیغت لغوت هشثْط ثَ ژى ُب هشّسی کلی اص ژى ُبی ّاثغتَ ثَ  ARVCسا ًؾبى هی دُذ.
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ژن ٌای َابطتً آریتمُژویک دیص پالزی/کاردیُمیُپاتی بطه راضت
ژن
دضمُزَمال
) Desmocollin- (DSC
) Desmoglein- (DSG
)Desmoplakin (DSP
)Junctional Plakoglobin (JUP
) Plakophilin- (PKP
غیر دضمُزَمال
)Desmin (DES
)Lamin A/C (LMNA
)Phospholamban (PLN
) Ryanodine Receptor (RYR
)

(TMEM

Transmembrane Protein

)Titin (TTN
:ARVCوقطً اشتراک با ضایر کاردیُمیُپاتی ٌا
ػالٍّ ثش رِؼ ُبی دعوْصّهبل ،رِؼ ُب دس ژى ُبی غیش دعوْصهی دس ً ARVCیض ؽٌبعبیی ؽذٍ اًذ [ .] -
ایي ژى ُبی غیش دعوْصّهی ،دس ثیي عبیشیي ؽبهل دعویي ،تیتیي ،الهیي  ّ ،A/Cفغفْالهجبى ،کَ ثَ طْس ؽبیغ دس
] .اگشچَ توبیض ثیي  DCM ّ ARVCرِت کبسثشد ثبلیٌی ّ
ثیوبساًی ثب  DCMرِؼ یبفتَ اًذ هی ثبؽٌذ [ -
ساٌُوبیی تؾخیقی ّ ُن دسهبًی کبسثشدُبی هِوی داسد ّ یک ُوپْؽبًی لبثل تْرِی اص ایي ؽشایظ ثَ طْس فضایٌذٍ
] .دس لیبط ثب ، DCMثیوبساى ثب  ARVCغبلت چپ اغلت آسیتوی ُبی چؾوگیش ثطٌی
ای ؽٌبختَ ؽذٍ اعت [
ًبهتٌبعت ثب اختالالت هْسفْلْژی ّ اختالل ػولکشد عیغتْل  LVسا داسًذ [ ] .ثؼالٍّ ،فشایٌذُبی التِبثی هبًٌذ
] .دس هیْکبسدیت ُب ،تقبّیش T -
هیْکبسدیت(ّیشّعی) هوکي اعت  ARVCغبلت طشف چپ سا تملیذ هی کٌذ [
] .ثؼالٍّ تقبّیش fast spin
 weightedهوکي اعت ادم ثبفتی سا ؽٌبعبیی کٌٌذ کَ هؼوْال دسً ARVCیغت [
 T weighted echoدس دلبیك اّل پظ اص تضسیك کٌتشاعت اصتوبال ثشای ؽٌبعبیی اصتمبى هیْکبسد ّ التِبة ػضالًی
] .دس هْاسد هجِن ،هطبلؼبت تِبروی هبًٌذ ًمؾَ ثشداسی الکتشّآًبتْهیک ّ
،
دال ثش هیْکبسدیت ًمؼ داسًذ [
ثیْپغی اًذّهیْکبسدیبل اصتوبال تؾخیـ لطؼی تش سا اهکبى پزیش هی عبصًذ [ ].
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اثر ژوتیک در اداري بالیىی ARVC
ثب ؽٌبعبیی ػلت رِؼ ُبی  ،ARVCادغبم تغت ُبی ژًتیکی دس کبسثشد ثبلیٌی دس صبل افضایؼ اعت.دس صبل صبضش،
] .ػوْهب ARVC
کبسثشدُبی افلی ایي تغت ُب دس تبییذ ثیوبساى ؽبخـ ّ غشثبلگشی پیْعتَ خبًْادٍ ُب اعت [
ثَ ػٌْاى یک ّیژگی اتْصّهبل غبلت ثب لذست ًفْر ًبکبهل ّ ثیبى هتغیش اًتمبل هی یبثذ .هطبلؼَ اخیشُ ّ Coxوکبساى
تبییذ کشدًذ کَ خْیؾبًّذاى صبهل رِؼ ثذّى ػالئن ثبلیٌی دس همبیغَ ثب خْیؾبًّذاًی اص یک پشّثبًذ ثذّى یک رِؼ
ثیوبسی صا ؽؼ ثشاثش ثیؾتش دسهؼشك خطش ایزبد ُ ARVCغتٌذ [ ] .اگشچَ ،هِن اعت کَ دسک کٌین کَ دس -
 ّ ،] ،ؽذت ثیوبسی ثغیبس هتفبّت اعت ،صتی دس
 %اص صبهلیي رِؼ ُب ُشگض ثیوبسی تظبُش ًویکٌذ [ ،
هیبى افشاد یک خبًْادٍ [ ] یب افشاد صبهل ُوبى رِؼ [ ] .ثقْست هتضبدً ،تیزَ یک تغت هٌفی ژًتیک دس یک
فشد ؽبخـ ًَ اصتوبل ثیوبسی سا سد هی کٌذ ًَ ّ ،اصتوبل یک سًّذ ژًتیک سا دس ؽخـ یب فبهیل سد هی کٌذ
] .ثَ ػلت پیچیذگی ُبی ّاثغتَ ثَ تفغیش ًتیزَ تغت ژًتیک دس  ،ARVCهؾبّسٍ ژًتیک اّلیَ ّ تغت
،
[
].
،
ُبی ژًتیک ثؼذی لْیب تْفیَ هی گشدًذ [
 CMRدر ارتباطات ژوُتیپ-فىُتیپ ARVC
دس دَُ گزؽتَ ،چٌذیي استجبط ژًْتیپ-فٌْتیپ دس  ARVCپیؾٌِبد ؽذٍ اعت ،اهب هطبلؼبت دس همیبط ثضسگ دس صبل
تبییذ ایي هؾبُذات ُغتٌذ .اخیشا ،ثیوبساى ثب رِؼ ُبی هتؼذد دعوْصّهبل ،هغیش ثبلیٌی ؽذیذتشی اص آسیتوی ُبی ثطٌی
ّ ًبسعبیی للجی سا ًغجت ثَ افشادی ثب یک رِؼ هٌفشد سا ًؾبى دادٍ اًذ [  .] ،ثؼالٍّ ،افشادی ثب یک رِؼ دس ژى
فغفْالهجبى یب دعوْپالکیي ( خقْفب دس ٌُگبم دسگیشی اًتِبی C-دعوْپالکیي) تظبُشثیوبسی ُش دّ ثطي /یب دسگیشی
] .دسگیشی  LVدس ایي ثیوبساى اغلت ثَ
هؾخـ عوت چپ ّ ؽیْع ثبالتشی اص ًبسعبیی للجی سا داسًذ [ ، ،
]
فْست  LGEدس دّس تب دّس  ، LVالگْی هیبًَ هیْکبسد ثب گغتشػ ثَ طشف ساعت اص عپتْم تظبُش هی یبثذ [
یک هخبل دس ؽکل ًؾبى دادٍ ؽذٍ اعت .ایي الگْی  ARVCغبلت چپ ًجبیذ ثب دسگیشی طشف چپی کَ دس هشاصل
پیؾشفتَ دسگیشی غبلت طشف ساعت ُغت اؽتجبٍ ؽْد .ایي هْاسد دسگیشی غبلت عوت ساعت (اغلت صبهلیي رِؼ
پالکْفیلیي ) -ثَ طْس ؽبیؼی ثیوبی کبًًْی  LVسا ثب دسگیشی دیْاسٍ ُ LVوشاٍ ثب اختالل ػولکشد خفیف یب هتْعظ
] .دس هطبلؼبتی ثب همیبط ثضسگ ًبؽی اص حجت ُبی ثیي الوللی ثشای صل ثیؾتش ّاثغتگی ُبی
 LVسا داسًذ [
ژًْتیپ-فٌْتیپ دس  ARVCهْسد ًیبص ُغتٌذ.
بازبیىی در درمان ARVC
دسهبى  ARVCدس رِت کبُؼ ػالئن ،تبخیش دس پیؾشفت ثیوبسی ّ ،رلْگیشی اص  SCDاعت .ثَ دلیل فمذاى
هطبلؼبت randomized trialرِت همبیغَ گضیٌَ ُبی دسهبًی  ، ARVCتْفیَ ُبی دسهبًی  ARVCکبهال ثش اعبط
لضبّت ُبی ثبلیٌی ّ ًتبیذ هطبلؼبت گزؽتَ ًگش ثش اعبط registryاعت .دسهبى ُبی افلی ؽبهل الذاهبت هضبفظَ
کبساًَ (هضذّدیت ّسصػ) ،ثلْک کٌٌذٍ ثتب ّ ػْاهل ضذ آسیتوی ،تؼجیَ دفیجشیالتْس-هجذل للجی لبثل کبؽت (ّ ،)ICD
اعت.
سادیْفشکْیٌغی
اهْاد
اص
اعتفبدٍ
ثب
ثطٌی
ُبی
آسیتوی
کٌی
سیؾَ
ؽْاُذ ثشای ًمؼ ثبلمٍْ ّسصػ دس ثیبى  ّ ARVCپیؾشفت ثیوبسی دس صبل افضایؼ اعت.ثغیبسی اص ثیوبساى ARVC
هؼوْال صیبد ّسصػ هی کٌٌذ ّ آًِب کَ دس سلبثت ُبی ّسصؽی ؽشکت هی کٌٌذ ثشاثش ثیؾتش دس هؼشك هشگ ُبی
] .اخیشا James ،یک هطبلؼَ ثش سّی ًمؼ ّسصػ دس گغتشػ
ًبؽی اص آسیتوی ًغجت ثَ افشاد غیش ّسصؽکبسًذ [
 ARVCسا ُذایت کشدٍ،کَ ًؾبى دادٍ اعت کَ ّسصػ همبّهتی ّ ّسصػ هکشس سیغک آسیتوی ُب ّ ًبسعبیی للجی
] .ایي لغوت هِن اطالػبت ،اُویت هضذّدیت ّسصػ دس ثیوبساى
دس صبهلیي رِؼ  ARVCسا افضایؼ هی دُذ [
 ّ ARVCکغبًی کَ دس هؼشك گغتشػ سیغک ثیوبسی ُغتٌذ سا هؾخـ هی کٌذّ .لتی کَ تؾخیـ  ARVCثشای
یک ثیوبس گزاؽتَ ؽذ ،هِن تشیي تقویوی کَ ثبیذ گشفتَ ؽْد کبؽت یک  ICDثشای رلْگیشی اص  SCDاعت.
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دس صبل صبضش اعتبًذاسد هشالجت ثشای افشادی ثب عبثمَ  ARVCثب آسیتوی ثطٌی لجلی پبیذاس تضت تؼجیَ کشدى یک
] .هطبلؼبت ًؾبى دادًذ کَ ایي ثیوبساى ؽیْع ثبالی اص هیضاى تخلیَ هٌبعت  ICDثَ هیضاى ثبالی
،
 ICDاعت [
] .هتبعفبًَ ،ساٌُوبُب ثشای کبؽت  ICDدس ثیي هْاسدی
،
 %دس طی هیبًگیي پیگیشی  -عبلَ سا داسًذ [
ثذّى آسیتوی ثطٌی لجلی گیذ کٌٌذٍ ُغتٌذ .هطبلؼبت اخیشًمؼ هِوی ثشای  CMRدسطیمَ ثٌذی سیغک ایي ثیوبساى ًؾبى
] .دس هطبلؼَ آًِبُ ّ Deac ،وکبساى ًمؼ  CMRغیشطجیؼی سا دس صْادث آسیتویک ثَ
،
هی دُذ [ ،
]ُ .وچٌیي CMR TFC ،ثبصثیٌی ؽذٍ اسصػ پیؾگْیی کٌٌذٍ
ػٌْاى یک فبکتْس پیؾگْیی کٌٌذٍ هغتمل ًؾبى دادًذ [
هٌفی ثبالیی ثشای ّلْع آسیتوی دس  ARVCسا ًؾبى دادٍ اعت [ ] .کٌتشل آسیتوی دس  ARVCاغلت ثَ ّعیلَ
دسهبى ُبی داسّیی ثَ دعت هی آیذ .ثتبثلْکشُب ّ داسُّبی آًتی آسیتویک کالط ( IIIعْتبلْل،آهیْداسّى) رِت کبُؼ
] .ثؼالٍّ ،سیؾَ کٌی هکشس سادیْیی
،
هیضاى آسیتوی ّ اصتوبل تخلیَ  ICDهْفك ًؾبى دادٍ ؽذٍ اًذ [
( )ablation radiofreqencyثشای آسیتوی ثطٌی دس  ARVCدسعبل ُبی گزؽتَ ثب هضجْثیت ثغیبسی هْارَ ؽذٍ
] ،کٌتشل خْة آسیتوی (الجتَ ًَ دسهبى کبهل) ثب
اعت .اگشچَ ًتبیذ سیؾَ کٌی اًذّهیْکبسد هتْعظ ثْدٍ اعت [
] .ایي لبثل فِن اعت،کَ هضل اّلیَ عْثغتشای غیش
،
اعتفبدٍ اص سیؾَ کٌی اپیکبسد ثَ دعت آهذٍ اعت [ ،
ًشهبل دس  ARVCدس (صیش) اپیکبسد لشاس داسد CMR .ثب  LGEدس ثشًبهَ سیضی ایي سّػ ُب ،ثَ ّعیلَ فشاُن
].
آّسدى اطالػبت دس صضْس ّ تْصیغ اعکبسثطٌی ،اصتوبال ثغیبس هفیذ اعت [
مطیر آیىذي
اسصیبثی  CMRدس  ARVCیک ُذف دس صبل تغییش اعت .سؽتَ پبلغِبی رذیذ  CMRهخل ًمؾَ ثشداسی  Tثب
سصّلْؽي ثبال اثضاسُبیی اهیذثخؼ ثشای تؾخیـ صّدسط تغییشات ًِفتَ دس ُ RVغتٌذ .ثؼالٍّ ،کوی عبصی صشکبت
غیشطجیؼی ًبصیَ ای دیْاسٍ  ّ RVاسصیبثی ػذم ُوبٌُگی ثیي ثطٌی ّ داخل ثطٌی اصتوبال اثضاسُبی رذیذی ثشای
تؾخیـ صّدسط  ARVCسا فشاُن هی کٌٌذ .ػقش ژًتیک اهکبى اعتفبدٍ اص تغتِبی ژًتیکی  ARVCثب اعتفبدٍ اص
پبًل ُبی ربهغ کبسدیْهیْپبتی ّ توبم سؽتَ ُبی پبلغی ،کَ اصتوبال احشی هؾخـ دس داًؼ هب اص پبیَ ژًتیک ARVC
ّ ُوپْؽبًی ثب عبیش کبسدیْهیْپبتی ُب سا داسد ،فشاُن هی کٌذ .ثؼالٍّ ،هطبلؼبت استجبط ژًْتیپ-فٌْتیپ اصتوبال تضمیك
هب سا ثشای ژًتیک ّ تؼذیل کٌٌذٍ ُبی هضیطی دس ایي ثیوبسی ُذایت هی کٌذ .دس ًِبیت ،پژُّؼ پبیَ هب دس آصهبیؾگبٍ ّ
هذل ُبی صیْاًی تبحیش هِوی ثش داًؼ هب اص پبتْفیضیْلْژی  ARVCداؽتَ اعتً .تبیذ ایي هطبلؼبت هغیش سا ثشای
عْثغتشای غیشطجیؼی دس  ARVCفشاُن هی کٌذ ،کَ اهکبى پیؾگیشی لطؼی اص ظِْس ثیوبسی ثبلیٌی ّ/یب پیؾشفت آى
سا فشاُن هی کٌذ.
وتیجً گیری
 ARVCثیوبسی ًبدسی اعت اهب ػلت هِوی اص  SCDدس افشاد رْاى ّ دس ّسصؽکبساى اعت .ثیوبسی ثَ فْست
ّیژگی اتْصّهبل غبلت ثب ًفْر ًبکبهل ّ ثیبى هتغیش ثَ اسث هی سعذ .ثَ ػلت سیغک راتی آسیتوی ُبی ثبلمٍْ کؾٌذٍ،
تؾخیـ فضیش ّ صّدسط  ARVCالصم اعت .ایي ثغیبس هِن اعت ،چشا کَ ثب ظِْس تغت ُبی ژًتیکی ،اؽخبؿ دس
هؼشك خطش ثَ عشػت دس صبل افضایؼ اًذ .تؾخیـ ثبلیٌی  ARVCثَ ّعیلَ هزوْػَ پیچیذٍ ای اص کشایتشیبُبی
ثبصثیٌی ؽذ ثشای افضایؼ صغبعیت تؾخیـ صّدسط ثیوبسی
هٌتؾش ّ دس عبل
تؾخیقی کَ دس عبل
آعبى گشدیذٍ اعت  .ثَ ػٌْاى یک سّػ غیش تِبروی اعتبًذاسد طالیی ثشای اسصیبثی ً CMR ،RVمؼ ثغیبس هِوی
دس ثشسعی ثبلیٌی  ARVCداسد .هطبلؼبت اخیش ًؾبى دادًذ کَ دسگیشی  RVدس  ARVCاغلت ثب اختالل صشکتی
ًبصیَ ای یب اختالل ػولکشد گلْثبل تظبُش هی یبثذ ،اگشچَ دسگیشی  LVاغلت ثَ فْست /ّ LGEیب اًفیلتشاعیْى
چشثی ثذّى ُوشاُی ُوضهبى اختالل صشکت دیْاسٍ هؾبُذٍ هی ؽْد ARVC .تشریضب ثبػج دسگیشی لبػذٍ ّ RV
لغوت ربًجی  LVهی ؽْد ،دس صبلی کَ اپکظ  RVسا دسگیش ًوی کٌذٌُ .گبهی کَ تؾخیـ  ARVCگزاسدٍ ؽْد،
هِوتشیي تقوین دس اداسٍ ثیوبس ایي اعت کَ آیب  ICDثشای رلْگیشی اص  SCDگزاسدٍ ؽْد یب ًَ .هطبلؼبت آیٌذٍ رِت
اؽکبس عبصی پبتْفیضیْلْژی ثیوبسی ّ فشاُن کشدى ثیٌؾی دسثبسٍ استجبط ژًْتیپ-فٌْتیپ دس  ARVCهْسد ًیبص اعت.
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اختقبسات
ARVC Arrhythmogenic
right کبسدیْهیْپبتی آسیتوْژًیک ثطي
ventricular cardiomyopathy
ساعت
CMR
Cardiovascular
ام آس آی للجی ػشّلی
magnetic resonance
DCM
Dilated cardiomyopathy
کبسدیْهیْپبتی اتغبػی
ECG
Electrocardiogram
ًْاس للت
FGRE
Fast gradient echo
Fast gradient echo
ICD Implantable
cardioverterدفیجشیالتْس ُبی للجی لبثل کبؽت
defibrillator
LGE
Late
رزة تبخیشی گبدّلیٌیْم
Gadolinium enhancement
LV
Left ventricle
ثطي چپ
MESA
Multi-ethnic study of
هطبلؼبت چٌذ ًژادی آتشّاعکلشّص
atherosclerosis
PPV
Positive predictive value
همذاس پیؾگْیی کٌٌذٍ هخجت
RV
Right ventricle
ثطي ساعت
SCD
Sudden
هشگ ًبگِبًی للجی
cardiac death
SSFP
Steady state free precession
Steady state free precession
TFC
Task Force Criteria
Task Force Criteria
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