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مقدمه

در سال . بزرگترین علت مرگ در سرتاسر جهان بوده استعروقی ، -در طی دهه گذشته ، بیماریهاي قلبی

-disabilityمیلیون  151میلیون مرگ و منجر به  17،بیماري قلبی عروقی علت  2004 adjusted life 

years lost (DALYs Lost ) از همه % 14از همه مرگها و % 30که در حدود شدDALYs Lost  در

مشابه خیلی از کشورهاي با درآمد باال در طی قرن گذشته ،کشورهاي با درآمد متوسط و پایین .آن سال بود

یرات سرعت زیادي عروقی داشته اند که این تغی -به صورت هشدار دهنده اي افزایش در میزان بیماري قلبی

ها به علت بیماري کرونري  DALY Lostاز کل% 82از همه مرگها و % 75، 2001در سال . گرفته اند 

بر اساس  واسکوالرمرگ ومیر کاردیو 2025در سال .قلب در کشورهاي با درآمد متوسط و پایین اتفاق افتاد

  )1(.یک معیار جهانی از تمام علل عمده مرگ و میر مثل عفونت ،کانسرو تروما پیشی خواهد گرفت

همواره سعی بر این بوده که ریسک فاکتورها و عوامل پیش گویی کننده بیماریهاي قلبی و مرگ و میر  

و تا کنون بیشتر سته شود مرگ و میر قلبی عروقی کاقلبی عروقی شناخته شود تا بلکه با تعدیل آنها از 

انجام شده است .. هیپرتنشن ، هیپرلیپیدمی و سیگار ومثل دیابت،مطالعات روي ریسک فاکتور هاي معمول 

پس .  )1(حوادث قلبی در غیاب ریسک فاکتورهاي کالسیک عروقی اتفاق می افتند% 20در حالی که 

پروگنوز بیماران  احتمال می رود که عوامل دیگر مثل آناتومی شریانهاي کرونر و واریاسیونهاي آنها نیز در

چنین مثل  که اهمیت کلینیکی در اداره بیماریهاي قلبی عروقی و عوارض همراه آن ،. نقش داشته باشد

جریان خون آشفته موضعی می ثالم. دارد ...و آریتمی ها وsudden cardiac deathایسکمی میوکارد و

 shearآسیب اولیه ،مربوط به . تواند باعث تغییراتی شود که تسریع کننده قدمهاي اولیه آتروژنز باشد 

stress جریان خون % 90بیش از  .می باشد که در سرعتهاي باال باعث صدمه سلولهاي آندوتلیال می شود

پس الزم ). 5(تولید  می کند  high shear stress،  کرونر وارد کرونر چپ می شود که اگر غالب باشد

  .است تا آناتومی عروق کرونر و واریاسیونهاي آن را بدانیم و تاثیر آن را در پروگنوز افراد بررسی کنیم
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شریانهاي کرونري هستند که  شرایین بزرگ خونرسان قلب ، آناتومی شریانهاي قلب به این ترتیب است که ،

بنابر این به آنها شریانهاي اپیکاردي ، از شریان آئورت منشا گرفته و در سطح اپیکاردي قلب قرار می گیرند 

  Left main coronary artery: شاملشریانهاي کرونر جدا شده از آئورت بطور نرمال .هم می گویند 

که از   Right coronary arteryشود و همچنین است که از سینوس والسالواي چپ آئورت جدا می 

بطور معمول به دو   Left main coronary artery .سالواي راست آئورت جدا می شود سینوس وال

 Left Circumflex Arteryو  Left Anterior Desending artery  (LAD)شریان ماژور 

(LCX)  نامگذاري قطعه بر اساس 27 تقسیم بندي سه شریان ماژور کرونر در. تقسیم می شودCASS 

(coronary artery surgery study investigators )  1جدول (صورت می گیرد .(BARI 

(Bypass Angioplasty Revascularization investigators )  این تقسیم بندي را با اضافه کردن

.و سومین شاخه دیاگونال تغییر دادند  Ramus Intermedius  دو سگمان 
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کاتتریزاسیون قلب چپ و راست براي بررسی آنژیوگرافی قلبی شامل موارد مختلف مثل آرتریوگرافی کرونر ،

آناتومی قلب، عروق و دریچه ها می باشد و می تواند آنومالیهاي مختلف قلب را هاي همودینامیک ، بررسی 

  .مشخص کند

آرتریوگرافی کرونر ،روش استاندارد براي تشخیص تنگی شریانی مرتبط با بیماري که از این میان ،

،   PCIآترواسکلروتیک قلبی عروقی بوده و قابل اعتمادترین اطالعات آناتومیک براي تعیین درمان دارویی ، 

CABG ط توس 1959اولین بار در سال . در بیماران با بیماري ایسکیک قلبی عروقی را فراهم می کند

sones   انجام شد و بعد از آن روشهاي انجام آنژیوگرافی کرونر به طور قابل توجهی بهبود یافته است.  

نی را مشخص کرده و آرتریوگرافی کرونر ، وجود یا عدم وجود تنگی کرونر را اثبات می کند، گزینه درما

آناتومی  همچنین ،. تعیین می کند پروگنوز بیماران با عالئم یا نشانه هاي بیماري ایسکمیک عروق کرونر را 

systemcoronarySegments forClassification Table1
MAP LOCATIONNUMBERMAP LOCATIONNUMBERMAP LOCATIONNUMBER

Left 
Circumflex 
Artery (LCx)

Left Main 
Coronary 
Artery

Right 
Coronary      
Artery 
(RCA)  

Proximal LCx18Left main coronary 
artery

11Proximal RCA1

Distal LCx19Left Anterior 
Descending 

Mid RCA2

First OM20Proximal LAD12Distal RCA3
Second OM21Mid LAD13Right   PDA4
Third obtuse 
marginal

22Distal LAD14Right posterior 
atrioventricular

5

LCx atrioventricular 
groove

23First diagonal15First right 
posterolateral

6

First left 
posterolateral

24Second diagonal16Second right 
posterolateral

7

Second left 
posterolateral

25LAD septal 
perforators

17Third right 
posterolateral

8

Third left 
posterolateral

26Third diagonal28Posterior descending 
septals

9

Left PDA27Acute marginal 
segment

10

Ramus intermedius 
br

28
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آرتریوگرافی کرونر می . عروق قلب را مشخص کرده و آنومالی ها و واریاسیونهاي عروق را نشان می دهد 

  .مورد استفاده قرار بگیردنیز تواند به عنوان یک ابزار تحقیقاتی 

. و دومین و سومین رده شاخه ها ، می توانند با آنژیوگرافی کرونر مشاهده شوند شاخه هاي اپیکاردي ماژور

شبکه شاخه هاي کوچکتر داخل میوکاردي به علت سایز آن ها ، حرکت قلبی و محدودیتهاي وضوح سیستم 

Cine  angiographic  این عروق رده چهارم با مقاومت باالتر، که یک نقش مهم در . دیده نمی شوند

ظیمی جریان خون کرونر ایفا می کنند ، ممکن است باعث کاهش پرفیوژن میوکارد طی استرس شده خودتن

  . و منجر به ایسکمی در بیماران با هیپرتروفی بطن چپ یا هایپرتنشن سیستمیک شوند

 بیشتري از عروق تعریف می شود در یک یا تعداد% 50بیماري عروق کرونر به صورت تنگی بیش از 

ارزش پروگنوستیک % 50اگرچه واضح است که تنگی هاي کمتر از  .نامیده می شود significant lesionو

. پارگی پالك و آنفارکتوس حاد میوکارد می شوند رعمده اي دارند زیرا این ضایعات به طور شایعی دچا

              یا  Nonsignificant lesionیا به عنوان بیماري کرونري غیر انسدادي% 50تنگی کمتر از 

obstructive CAD non  یاMinimal CAD   و بیماري کرونري انسدادي به  می شودشناخته

)3(.بیماري یک ،دو ، سه رگی تقسیم بندي می شوند

  Banchiاولین بار بوسیله coronary circulation،  واریاسیونها در توازن عروق کرونري شایع هستند

 و مطرح شد  coronary dominancy،عروق کرونر  sizeبر اساس  سپس. شرح داده شد 1904در سال 

 Hettlerکه ،تعیین شد  ناتومی عروق کرونرس آبر اساcoronary dominancy،سپس با بررسی بیشتر

 posteriorبرپایه مسیر  coronary circulationبراي طبقه بندي انواع کرایتریاهاي خیلی جزئی تري 

interventricular branchها و anterior  فراهم کرد و انواعcoronary circulation را تعریف کرد:  

left coronary artery dominance,   right coronary artery dominance, وco-dominant 

                                      و posterior LVدر مورد قسمت مهم بخصوص .balanced یا 

septum  interventricular posterior کلمه ،که ست اdominance  در ارتباط با آناتومی عروق
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 circumflex arteryیا  right coronary artery (RCA)که  دراینجا مطرح می شودکرونر 

(LCX) left کدامیک بهcrux یعنی کدامیک ،قلب می رسندposterior descending artery 

(PDA)  وposterolateral branchدر تضاد با  .خونرسانی می کنند را هاanatomical 

dominance ،functional dominance براساس مطالعات پرفیوژن مطرح شد و گفتleft 

coronary artery  چون منبع بزرگ خونرسانLV در همه انسانها است، dominant artery  می باشد

  )5،4،14(.از نظر آناتومیکی غالب است RCAحتی در کسانی که 

  :آناتومی عروق کرونر قلب مفصال به این ترتیب است که 

LMCA و از . از قسمت فوقانی سینوس آئورتی چپ، دقیقا زیر خط سینوتوبوالر آئورت منشا می گیرد

   LCXو LADطی مسیر کرده و معموال به دو شاخه right ventricular outflow tractپشت 

استیوم جداگانه  LCXو  LADبه ندرت شریان کرونر اصلی چپ غایب بوده و شریانهاي   .تقسیم می شود

  .دارند

LAD   در امتداد سطح اپیکارديanterior interventricular groove،  به سمت آپکس قلب طی

تعداد و سایز  ،که اندازه .، شاخه هاي سپتال و دیاگونال هستند  LADشاخه هاي اصلی  .مسیر می کند

که از بین  داردramus intermediusشاخه سومی به نام LMCAدر بعضی از بیماران ، متنوعی دارند،

LAD   وLCX  که این رگ معادل یک شاخه دیاگونال یا . منشا می گیردObtuse Marginal  می

سطح دیافراگماتیک  در اطراف آپکس بطن چپ طی مسیر کرده و در LAD، %)80(در اغلب بیماران . باشد

به سطح دیافراگماتیک نمی رسد و در آپکس یا قبل از آن خاتمه  LADدر بقیه ،  .بطن چپ خاتمه می یابد

، از حالت معمول بزرگتر و طوالنی تر بوده و  LCXو  RCAمنشا از  PDAدر این موارد شاخه . می یابد

  .قسمت آپیکال بطن را خونرسانی می کند

RCA  تا حدودي پایین تر از منشا  سینوس آئورتی راست قدامی ، ازLCA   درامتداد . ، منشا می گیرد

نقطه اي در سطح دیافراگماتیک قلب ، جائی که شیار دهلیزي بطنی (  Cruxشیار دهلیزي بطنی راست به 
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. می کند طی مسیر) قدامی ، شیار دهلیزي بطنی خلفی و شیار بین بطنی تحتانی با هم تالقی می کنند

موارد از %  RCA  ،40موارد از % 60، شریان گره سینوسی دهلیزي که  Conusشامل   RCAشاخه هاي 

LCX  و در بقیه موارد از هر دو رگ منشا می گیرد و همچنین شامل یک یاچند شاخه با سایز متوسط

Acute Marginal   می دهد.RCA   بهPDA و یک یا چند شاخه پوسترو لترال راست(PLV )  ختم ،

است و حداقل یک  PDAو تغذیه کننده  (dominant)از بیماران رگ غالب  % 85در   RCA.می شود

در شیار بین بطنی تحتانی طی مسیر کرده و  PDA. (Right dominant)شاخه پوسترولترال دارد 

به سمت چندین شاخه کوچک سپتال تحتانی می دهد که جهت تغذیه قسمت تحتانی سپتوم بین بطنی  

بعد از . که به سمت پایین می آیند به هم متصل می شوند LADباال رفته و با شاخه هاي سپتال فوقانی 

به عنوان )یزي بطنی و بین بطنی اتصال شیارهاي دهل(  Crux Cordisغالب بعد از PDA ،RCAدادن 

ی چپ ادامه یافته به خه دهلیزي بطنی خلفی راست در امتداد قسمت دیستال شیار دهلیزي بطنی خلفشا

که سطح دیافراگماتیک بطن چپ را خون رسانی می کنند ، خاتمه  (PLV)یک یاچند شاخه خلفی طرفی

از این بیماران % 50.است  (nondominant)از بیماران، شریان کرونر راست غیر غالب % 15در . می یابد

فراهم شده است  LCXشریان دارند که به وسیله دیستال  چپ و شاخه هاي خلفی طرفی چپ PDAیک 

 Crux  خیلی کوچک است و قبل از RCAدر این موارد ) .Left dominantگردش خون غالب چپ (

خاتمه می یابد و هیچ جریان خونی براي میوکارد بطن چپ فراهم نمی کند و تنها خونرسانی به بطن راست  

خونرسانی    left coronary arteryال از در این  حالت ، بطن چپ کام. و دهلیز راست  را فراهم می کند

، همه شاخه هاي پوسترولترال  LCXرا داده و شریان   PDAدارند که  RCAبقیه بیماران یک . می شود

غالب ؛ تنوع گوناگون  RCAبیماران با % 25در حدود ). Codominantگردش خون باالنس یا (را می دهد 

 Acuteبا شاخه هاي  PDAاین ها شامل تغذیه نسبی منطقه . وجود دارد PDAآناتومیک منشا 

Marginal   ،PDA  دوگانه و منشا زودرسPDA   پروگزیمال بهCrux در داخل یا نزدیک به .می باشند

Crux  شریان غالب یک شریان کوچک به گره دهلیزي بطنی می دهد ،.  
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چپ درون شیار دهلیزي بطنی خلفی چپ به سمت  بعد از جدا شدن از شریان کرونر اصلی  LCXشریان 

شیار بین بطنی تحتانی طی مسیر می کند و طی عبور به سمت پایین در شیار دهلیزي بطنی ، یک تا سه 

هستند زیرا قسمت لترال   LCXاین ها شاخه هاي اصلی . می دهد  Obtuse Marginalشاخه بزرگ 

، درگردش   Obtuse Marginalد از منشا شاخه هايبع. دهی می کنند  دیواره آزاد بطن چپ را خون

 Codominantیا   Leftکوچک می شود و در گردش خون   LCX، دیستال   Right dominantخون 

) 1(.ادامه می یابد  PDAبا یا بدون   PLVبصورت شاخه هاي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

coronaryسه گروه : 1-شکل  artery dominancy  

  



  

 Leftو Right Anterior Oblique (RAO)در نماهاي  Right Dominanceدر LCAو  RCA:  2- شکل

Anterior Oblique (LAO)

  



  

  

  

 RCA،مسئول خونرسانی قسمت قدامی قلب چپ  و طرفی و قاعده قلب می باشد و  LCAدر نتیجه 

می  LVو بطور متغیر یک قسمت از  RV , RA , SA node , AV node،مسئول خونرسانی به 

شایعتر  RDخونرسانی می شود  LCAبیشتري توسط  Ventricular Massبنابراین با اینکه  )15(.باشد

  .)17(است
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براي تشخیص بیماریهاي عروق کرونر عالوه بر  بیماران براي کاتتریزاسیون قلبی ، ها براي تریاژ گایدالین

. می کنند noninvasiveتوصیه به یک ارزیابی ریسک و انجام تستهاي شرح حال و معاینه فیزیکی ، 

می .....وو اسکن هسته اي میوکارد  اکوکاردیوگرافی، تست ورزش و ECGکه شامل  هاي پاراکلینیکیتست

در بین این روشها تست ورزش وسیله اي غیر تهاجمی و ارزان و قابل اطمینان براي تشخیص که . باشد 

  )8،1.(است

ورزش یک استرس فیزیولوژیک معمول است که براي مشخص شدن  ، (ETT)و اما در مورد تست ورزش 

اي که در حالت استراحت وجود ندارند و براي تعیین کفایت عملکرد قلبی به کار می اختالالت قلبی عروقی 

یکی از شایعترین روشهاي غیر تهاجمی است که براي ارزیابی   Exercise electrocardiography. روند

این تست عمدتا براي تخمین پروگنوز و .شکوك یا ثابت شده قلبی عروقی به کار می رود بیماران با بیماري م

اندازه گیریهاي .و تاثیرات درمان استفاده می شود  CAD،احتمال و وسعت functional capacityتعیین

در ترکیب  با تکنیکهاي فرعی مثل آنالیز گازهاي متابولیک یا  همودینامیک و الکتروکاردیوگرافیک ،

cardiac imaging، از هزار بیمار  مطالعه،در یک .  تکمیل کننده اطالعات تست ورزش هستندlow-

risk ، عالمت دار با درد قفسه سینه احیانا قلبی ، که به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کردند

Amsterdam64، منفی برابر %13مثبت برابر : نتایج تست ورزش را اینگونه  گزارش کردند و همکارانش  %

ت و همکارانش  یک جمعی Khare. هیچ عوارض جانبی در تست ورزشها دیده نشد%.23و غیر تشخیصی 

ا تست ورزش بررسی کردند ، نتایج را ب chest pain unitنفري با ریسک پایین تر بستري شده در  1194

از بیماران  با یک تست . بود% 4و نتایج نامشخص % 91، تست منفی %5تست مثبت :رتیب بود که این ت به

داشتند significant obstructive CAD،%27غیر تهاجمی  مثبت که آنژیوگرافی کرونر شدند ،تنها 

.(1)  

در کشور  2010و همکارانش سال  Manesh R. Patel در یک مطالعه چند مرکزي بزرگ که توسط

 663از  CADبدون سابقه بیماري قلبی ولی مشکوك به  بیمار 397978اطالعات .آمریکا انتشار یافت 

 ها و نتایج تستهاي symptomویژگیهاي دموگرافیک بیماران ،ریسک فاکتورها ،.جمع آوري شد بیمارستان
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non invasive بررسی شد و ارتباط آنها با حضورobstructive CAD  که تعریف می شود بصورتLM 

stenosis ≥ stenosisو  50% متوسط .در عروق اپیکاردیال و شاخه هاي بزرگ آنها،بررسی شد 70%≤

 ECGدر این مطالعه  شامل   non invasiveتستهاي  .بودند% 52.7سال و مردها  61سن 

 nonبیماران  % 83.9که .بود) اسکن هسته اي و تست ورزش (  CT scan ،stress test،اکوکاردیوگرافی ، 

invasive test  در این نمونه بزرگ بیماران یک تعداد کم . آنها نتیجه تست مثبت داشتند% 68.6شدند که

 و با در نظر گرفتن استنوز بیشتر و%) 37.6(داشتند  obstructive CADبیماران که آنژیوگرافی شدند 

 کل بیمارانی بود که آنژیوگرافی می شدند% 20این نمونه %) .41(ار کمی افزایش یافتمقد نای% 50مساوي 

افزایش یافت % 60.3در کل بیمارانی که آنژیوگرافی کرونر می شدند به رقم  obstructive CADکه .

کننده ترین فاکتورهاي پیش گویی در این مطالعه قوی. داشتند % ) 20تنگی کمتر از (ل کرونرنرما% 39.2و

) ، دیس لیپیدمی ،هایپرتنشنسن باالتر، جنس مرد، سیگار ،دیابت(مستقل شامل ریسک فاکتورهاي معمول 

 obstructive CADها اضافه شد آنها نیز بطور مستقل با حضور  symptomبودند و موقعی که اطالعات 

اما  ،داشت obstructive CADیک تست مثبت غیر تهاجمی نیز همراهی مستقل با . ارتباط داشتند

  ).8(داشت  typical chest painاهمیت کمتري از ریسک فاکتورهاي کلینیکی ماژور و 

 .یک تست غیر تهاجمی دیگر که در مطالعه ما مطرح شده اسکن هسته اي پرفیوژن میوکارد می باشد

 Single Photon Emission Computed Tomographyشایعترین پروسجر استفاده شده 

(SPECT) ایزوتوپها به وسیله میوسیت ) تالیم یا تکنیسیم(بعد از تزریق رادیوداروي انتخاب شده  .باشدمی،

فوتونها متناسب با . زمان مشخصی در میوکارد باقی می مانند زنده از خون استخراج شده و براي مدت

دوربین گاما  .برداشت خون ، از میوکارد ساطع می شوند که این موضوع به میزان پرفیوژن بستگی دارد

فوتونهاي ساطع شده را دریافت و به اطالعات دیجیتال تبدیل می کند و این عملکرد معرف میزان برداشت و 

ه یک ردیاب کریستالی،جذب شده و به وقایع نوري قابل مشاهده این فوتونها به وسیل. محل انتشار است

دگانه با برش از ارگان هدف می باشد ،خلق یک توموگرام چن SPECTنتیجه نماي تصاویر . تبدیل می شوند

 SPECTتصویربرداري از پرفیوژن میوکارد با . که نشان دهنده توزیع رادیودارو در سرتاسر ارگان است
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براي بازسازي به مدل سه بعدي ، اطالعات در زوایاي  .،نمایش توزیع پرفیوژن ،در سرتاسر میوکارد می باشد

هر یک از این تصاویر جداگانه ئ بدست . و جمع آوري می شوند اطراف بیمار گرفته شده درجه 360-180

،بصورت تصاویر  SPECTنمایش تصاویر  .آمده ،یک نماي دوبعدي از پرفیوژن میوکارد را نشان می دهند

Short Axis  وLong Axis (Vertical, Horisontal) تفسیر گزارش تصاویر . می باشدSPECT  به

و سپس به  را در طی فاز استراحت و استرس گزارش می کند الگوي پرفیوژن ،این ترتیب است که مفسر 

حت برگشت اصورت چشمی مشخص می کند که آیا نقایص مشاهده شده در تصاویر استرس ،در تصاویر استر

در این مورد آنالیز .یا اینکه آیا نقایص پرفیوژن استرس ،برگشت ناپذیر و فیکس هستند.پذیر هستند یا نه 

به  SPECTدر تصاویر  پرفیوژن وسعت و شدت نقص.ري هم ممکن است مورد استفاده قرار گیردکامپیوت

)1.(طور مستقلی با پیامد بالینی ،ارتباط مستقیم دارد

  بیان مسئله

یا   Leftیا  Right dominantمطالعات مختلفی ارتباط آناتومی گردش خون کرونري یعنی 

Codominant سعت بیماري آترواسکلروتیک بودن را با قطر و طول عروق کرونر و با پروگنوز بیماران و و

در مطالعات متعددي انواع . بررسی کرده است....و myocardial bridgeکرونر ، بیماریهاي دریچه اي و 
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dominancy آناتومی داشتن با هم مقایسه شده و ذکر شده کهLD  بیماران بد  پروگنوز و مورتالیتی را در

.می کند

و همکاران در هند  Tulika Gupta در یک مطالعه اي که توسط، ها LDکه در بررسی علل پروگنوز بدتر 

در  left-dominant heartsدر  RCAیا شاخه دهی نهایی  branchingجسد انجام شد الگوي  75روي 

 posteriorبوسیله شریانی که  dominanceالگوي . بررسی شد RVارتباط با خونرسانی سطح پشتی 

interventricular branch را خونرسانی می کند تعیین می شود .RCA  به سهsegment  تقسیم شد

قسمتی : segment، سومین cruxتا  acute marginاز : ،دومین acute marginتا  ostiumاز : اولین

sulcusدر cruxکه بعد  RCAاز left posterior atrioventricular مسیر و شاخه . قرار می گیرد

 ventricular: شاخه هاي استاندارد دومین سگمان شامل.ثبت شد  RCAدهی دومین سگمان 

branch به سطح پشتی هاRV  ،atrial branch  هاي خونرسان به سطح پشتیRA  ،posterior 

interventricular artery ،nodal artery atrio–ventricular (A–V) ویک ،sulcal branch 

right posteriorکه در atrioventricular groove قرار می گیرد .Size  شاخه هايوposterior 

ventricular   ،right marginal artery  زیرا این  ،مطالعه شدنیز که یک شاخه از سگمان اول است

آن نسبت عکس با  sizeکمک می کند و گفته می شود که  RVشریان به خونرسانی سطح پشتی 

ventricular branchهاي دومین سگمان دارد.  

تعداد شاخه . بررسی شد%) 13(ودند ب LDنمونه که  75از  10در  RCAالگوي شاخه دهی دومین سگمان 

قلبها یافت شد و طول آن تعیین شد % 50شاخه دهلیزي در  .هاي بطنی و متوسط طول آنها تعیین شد

–A    ها یکLDتنها یکی از .و متوسط طول آن نیز تعیین شد  ها حاضر بودcase% 70در  sulcalشاخه .

V nodal branchداشت .  

  .تعیین شدنیز آن  posterior ventricularدر قلبها و تعداد شاخه هاي  right marginal arteryقطر 
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Epicardial anastomosis  بینRCA  وLCA  تنها در یکcase در  .وجود داشتLD، ها 

 cruxنمونه و در  8در cruxو acute marginدر یک نمونه ، بین  acute margin، در  RCAخاتمه

 RCAنمونه دومین سگمان  9.  را نداشتRCAهیچ نمونه اي سومین سگمان . در یک نمونه خاتمه یافت

خاتمه  RVدر سطح قدامی  anterior ventricular branchبصورت  RCAو در یک نمونه ندرا داشت

  .یافت

و الگوي شاخه دهی آن ،ارتباط کلینیکی با شدت ایسکمی  RCAدر پایان نتیجه می گیرد که این مطالعه ،

و نشان می دهد که خونرسانی به سطح پشتی . دارد left coronary dominanceمیوکارد در بیماران با 

RV  نمونه ها % 10بگونه اي که در ،  در این بیماران ضعیف استRCA  در سطح قدامیRV  خاتمه یافت

 sulcalبصورت شاخه % 30بصورت شاخه هاي بطنی و % 60و هیچ شاخه اي به سطح پشتی نداد و در 

نمونه ها غایب بود و در % 20دومین سگمان در  right ventricular branch posterior.خاتمه یافت 

 posteriorشامل  RVبطورکلی خونرسانی به سطح پشتی . این عروق کوچک بودsizeقلبها ،% 60

ventricular branchدومین سگمان :یکی  هاي دو منبع می باشدRCA دیگري وacute marginal 

artery  . 60(و در تعداد زیادي (% نمونه ها ،خونرسانی سطح پشتیRV  ضعیف بود و در یک قلب)10 (%

  .وجود نداشت RVهیچ رگ اپیکاردي اي در سطح پشتی 

تنها در یک  A–V nodal branchبود و % RCA 60از دومین سگمان  atrial branchدر این مطالعه 

case پس در  حاضر بودLD هاatrial branch  تغذیه کنندهA–V node  معموال ازLCX  منشا می

 sinuatrial (SA)شود و LCAگیرد این می تواند منجر به افزایش بروز آریتمی هاي قلبی در انسداد 

node  نیز از شریانdominant خون می گیرد.  

است که می تواند از علل ها LDدر   RVیک منبع ناکافی براي خونرسانی به سطح پشتی  RCAپس 

  )10(ها باشدLDپروگنوز بدتر 
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 RCAبرخواسته از   PDAکه ها در مطالعات ذکر شده این استLDاز علل دیگري که براي پروگنوز بدتر 

می نقش محافظتی در آناتومی نرمال قلب  RDرا در خونرسانی قلب داشته باشد و بنابراین  back upنقش 

    قسمت بزرگی از میوکارد را خونرسانی  LCAمعموال تنها   LDدر مقابل بیماران با .داشته باشدتواند 

یا اینکه ذکر شده .بنابراین یک واقعه در عروق بزرگ منجر به سرانجام بدتري می شود. می کند

intervention  رويLCXدلیل دیگري که ذکر شده این است که دربیماران با.مشکل است         

acute occlusion LCX ،RD  می تواند با حداقل کردنinfarct size به  اثر محافظتی داشته باشد

بیشتر از  NSTEMIاحتمال acute occlusion LCXدر مواقع   ،RDآناتومیدر کهاست این ترتیب 

STEMI  14(.است(  

تقریبا تمام خون خود را از    LVرا اینگونه بیان کرده که  LDدر یک مطالعه دیگر علت پروگنوز بدتر در

LAD   وLCX  می گیرد، که احتماالsignificant stenosis   در این رگها منجر بهMI  وسیعتري

ها در  collateralعلت دیگري که بیان شده این است که احتمال تشکیل . می شود  LDدربیماران با 

     نمی تواند در collateralsیچ منشا نمی گیرد و ه RCAاز   PDAکمتر است زیرا   LDبیماران  

left coronary system  severe stenosis ز اRCA ولی در حال حاضر هیچ مطالعه اي . شکل بگیرد

را نشان دهد  collateralیا تشکیل MIو شدت  coronary vessel dominanceکه بتواند ارتباط بین 

  )7.(وجود ندارد

جریان آشفته موضعی می تواند باعث تغییراتی شود که  را اینگونه بیان کرده که موضوعدر یک مطالعه دیگر

ها ارتباط دارد به گونه اي shear stressبا Intimal damage.تسریع کننده قدمهاي اولیه آتروژنز باشد 

 coronary، % 90بیشتر از .هاي باال اتفاق می افتد shear rateدر endothelial cell damageکه 

blood flow  آناتومی درLD    واردleft coronary  می شود که تولید کنندهshear stress  باال

  )5.(است bifurcation،بخصوص در
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به عنوان یک ریسک  coronary vessel dominanceنکته دیگري که در مطالعات بررسی شد ارزیابی 

فاکتور بود ،زیرا شریانهاي کرونر بطور یکسان در معرض ریسک فاکتورهاي سیستمیک قرار می گیرند ولی 

باشد  توزیع آترواسکلروز در آنها فوکال و غیر ثابت می باشد که ممکن است در اثر طبیعت شریانهاي کرونر

  )6.(الك آترواسکلروتیک باشد یکی از فاکتورهاي پیشرفت پ coronary dominance،مثال 

در یک مطالعه گذشته نگر که : را نشان داده است بدین قرار است LDکه پروگنوز بدتر  دیگرچندین مطالعه 

بیمارکه اندیکاسیون  27289انجام شد،  2007و همکاران در سال   Alexander Golbergتوسط 

 Aprilدر کشور کانادا بین   APPROACHبود ، طی مطالعه اي بنام  ACSکرونري آنژیوگرافی آنها  

 coronaryبا    arterial dominancyبررسی شدند  و ارتباط Desember 2004 31تا   1998

artery disease   وACS  شرح داده شده که  شامل تعیینSeverity CAD   و پروگنوز بعد از ACS

 Long term mortalityبطور مستقل همراه با افزایش  Left dominancyکه  است که نشان داده شده

mixed مورتالیتی بیماران با بود و  ACSدر بیماران پرزانته شده با   ,  right dominance  مشابه و

 Leftیک کاهش نسبی بیماران با  Long termاین می تواند بدان معنی باشد که در . کمتر بود

dominancy توسط  2011مشابه این مطالعه در سال  ).3(دشو در جمعیت می تواند دیدهCaroline E 

Veltam   و همکاران انجام شد که ارزش پروگنوستیکcoronary dominancy   در ارتباط با

significant CAD    تعیین شده درCT angiography   بررسی شد و طی یکfollow up  24 

 non fatal myocardialننده مستقل یک پیش گویی ک Left dominancyماهه نشان داد که

infarction    و همه دالیلmortality   بخصوص در بیماران باsignificant CAD    درCT 

angiography  7(می باشد.(  

منتشر شده است  2012و همکاران در سال   Max Knaapenدر یک مطالعه گذشته نگر دیگر که توسط 

در دانشگاه آمستردام هلند بررسی شده  1993- 2007مورد آنژیوگرافی  بعد از مرگ بین سالهاي  1620.

طی آنژیوگرافی کرونري بعد با افزایش سن ،در سه گروه سنی ،  coronary dominancyارتباط  .است 

با افزایش سن    Right coronary dominancyه شیوع از مرگ بررسی شده است که نشان داده شده ک



17

با افزایش سن کاهش می یابد که این  Left dominancyو   codominancyافزایش می یابد و شیوع 

 Leftنسبتا باالیی از مرگ در بیماران با   rateیافته می تواند پیشنهاد کننده باشد که در سرتاسر عمر یک 

dominancy 2. (وجود دارد(  

که . نشان داده شده است  aortic valveبا اختالالت  Left dominancyدر چندین  مطالعه، همراهی 

 Leftهمراهی )  1990و همکاران    Murphy(و    (Higgins and Wexler 1975)در دو مطالعه 

dominancy  با بیماريisolated Aortic stenosis  11،12،13(نشان داده شده است. (  

isolatedبا  LDیا همراهی  aortic stenosisو congenital bicuspid aortic valve  دیده شده

 ,  ( Higgins and Wexler, 1975; Hutchins et al. , Sholz et al., 1980)است

در دوران  ممکن است نتیجه کاهش خونرسانی در حفرات سمت چپ قلب LDکه آن پیشنهاد می کند که 

عالوه برآن . نیز در طول کاردیوژنز اولیه می باشد aortic valve stenosisباشد که یک دلیل  جنینی

bicuspid aorticتنگی پیشرونده  valve  یکی از علل مهمisolated aortic stenosis در بالغین

 aortic valve stenosisحول عمل در بیماران با   MIها یک افزایش ریسک LDهمچنین در . است

  )4(.(Murphy et al., 1977)دیده شد

را ثابت کرد ممکن  coronary vessel dominanceکه مطالعات مختلف تاثیر پروگنوستیک  موقعی

 Coronary arteryپس)7(.است بر انتخابهاي درمانی ما و تصمیمهاي کلینیکی ما  تاثیر بگذارد

dominancy  آن را باید بدانیم و در تفسیرهایمان بگنجانیم زیرا چنین واریاسیون  و اهمیت کلینیکی

 suddenو cardiac arrhythmias, MIآناتومیکی اي طبق مطالعات می تواند در پاتوفیزیولوژي  

deathگردش خونو .)5( نقش داشته باشد....وco-dominant  یاLeft dominant  ممکن است در

-longپرفیوژن میوکاردي نامناسبی فراهم کنند که منجر به  right dominant systemمقایسه با 

term mortality  وshort 18(.در افراد شود(  
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و ذکر شده که  بررسی شده است ACSو  CADبر Left dominancyدر مطالعات مختلف بیشتر تاثیر 

با افراد  درکنیمدر این مطالعه بررسی می ما اما آن چیزي که ، این بیماران پروگنوز بدتري دارند 

را در افراد بدون آترواسکلروز کرونري قابل مالحظه بررسی کنیم، LDتا اثر نرمال استآنژیوگرافی کرونري  

آنژیوگرافی  علیرغم در بیماران با عالئم ایسکمی قلبی و تستهاي پاراکلینیک مثبت  به نظر می رسد زیرا

طی ی تواند م   LDکه آناتومیکه این می تواند بدان معنا باشد  .بیشتر استشیوع ، کرونرعروق نرمال 

بدون وجود بیماري انسدادي قابل مالحظه عروق کرونري حتی ، باعث ایجاد ایسکمی قلبی مکانیسمهایی

  .این مطالعه بررسی این موضوع استمی شود که هدف ما در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :اهداف وفرضیات

  :هدف اصلی طرح- الف
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در افراد با عالئم ایسکمی قلبی و تستهاي   Right , Left, codominancyتعیین  فراوانی 

  با وجود آنژیوگرافی عروق کرونري نرمال) تست ورزش یا اسکن میوکارد مثبت(پاراکلینیک مثبت 

  :اهداف فرعی- ب

رافی عروق کرونر در افراد با تستهاي پاراکلینیک مثبت اما آنژیوگ Left dominancyتعیین فراوانی - 1

  نرمال

در افراد با تستهاي پاراکلینیک مثبت اما آنژیوگرافی عروق  Right dominancyتعیین فراوانی  - 2

کرونر نرمال

در افراد با تستهاي پاراکلینیک مثبت اما آنژیوگرافی عروق کرونر  codominancyتعیین فراوانی  - 3

  نرمال

در افراد با تستهاي پاراکلینیک مثبت و بیماري انسدادي عروق  Left dominancyتعیین فراوانی  - 4

  کرونر در آنژیوگرافی

در افراد با تستهاي پاراکلینیک مثبت و بیماري انسدادي  Right dominancyتعیین فراوانی  -- 5

  عروق کرونر در آنژیوگرافی

یماري انسدادي عروق در افراد با تستهاي پاراکلینیک مثبت و ب codominancyتعیین فراوانی  - 6

کرونر در آنژیوگرافی

سابقه جنس ، دیابت ، هیپرتنشن، هیپرلیپیدمی ، سیگار ،سن ،:تعیین ریسک فاکتورهاي  - 7

 coronaryآنمی برحسب سه گروه بیماري مزمن کلیه ،اوپیوم ، هیپوتیروییدي ،خانوادگی ،

dominancy  در دو گروهNECA  وCAD

  برحسب سن ، CADو  NECAتقسیم بندي دو گروه  - 8
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  :اهداف کاربردي -ج

غیر از ه ببراساس این طرح می توان یکی از عوامل پیش گویی کننده و مستقل ایجاد ایسکمی قلبی ،

  .وجود ضایعه انسدادي عروق کرونر را پیشنهاد داد

  :یا سؤال هاي پژوهشفرضیه ها-د

با در افراد با پاراکلینیک مثبت  و عالئم ایسکمی قلبی ، Left, co dominancy, Right ,فراوانی - 1

  نتایج آنژیوگرافی عروق کرونري نرمال چقدر است؟

با پاراکلینیک مثبت  و عالئم ایسکمی قلبی با در افراد  Left, co dominancy, Right ,فراوانی-  - 2

  بیماري انسدادي عروق کرونر در آنژیوگرافی چقدر است؟

در افراد با پاراکلینیک مثبت  و عالئم ایسکمی قلبی با نتایج  codominancyیا   leftفراوانی - 3

  .افراد با بیماري انسدادي عروق کرونر استرفرنس و مقاالت وآنژیوگرافی عروق کرونري نرمال بیشتر از  

روق کرونر بیشتر افراد با بیماري انسدادي ع رفرنس و مقاالت ودر  Right dominancyفراوانی - 4

  .است

5-left   یاcodominancy  در پروگنوز افراد بدون توجه به بیماري عروق کرونر موثر است و پروگنوز

  .را بد می کند

  :تعریف واژه ها

1(dominancy : (RD) Right بصورت جدا شدنPDA  وPosterolatral branch  ها

.تعریف می شودRCAاز
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2(Left dominancy :(LD) بصورت جدا شدنPDA  وPosterolatral branch  ها از

LCX تعریف می شود.

3(Mixed or codominancy or balanced :(CD) بصورت جدا شدنPDA  ازRCA  

.تعریف می شود  LCXها  از  Posterolatral branchو 

4(Coronary Artery Dominancy :شریان غالب قلب

5(:significant lesion  بصورتstenosis≥50% تعریف می شود.  

6(Nonsignificant lesion یاnon obstructive  یا:Minimal CAD  

.تعریف می شود Stenosis <50%بصورت

7(Obstructive Coronary Artery Disease (CAD) :1بصورتVD, 2VD , 3VD

(Vessel Disease) تقسیم بندي می شوند.

8(MI  :Miocardial Infarction ) قلبیسکته(

9(ACS :Acute Coronary Syndrome )سندرم کرونر حاد(

10(RCA  :Right Coronary Artery)شریان کرونر راست(

11(LMCA :Left Main Coronary Artery ) کرونري اصلی چپشریان(

12(LAD :Left Anterior Descending Artery )شریان نزولی قدامی چپ(

13(LCX :Left Circumflex Artery )شریان دور زننده چپ(

14(PDA :posterior descending artery)که بر حسب شریان غالب  )شریان پشتی نزولی

.قلب به دو نوع راست و چپ تقسیم می شود
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15(PLV:posterolateral branch شریان پشتی طرفی بطن چپ

16(PCI:Coronary Intervention    Percutaneous) مداخله کرونر از طریق پوست یعنی

)از طریق آنژیوگرافی

17(CABG :Coronary Artery Bypass Grafting )گرافت باي پس کننده شریان کرونر (

و گرافت زدن از طریق شریانها و یعنی عمل جراحی باز قلب جهت بیماري عروق کرونر 

وریدهاي دیگر بدن به عروق کرونر بیمار

18(LV: Left Ventricular 

19(RV: Right Ventricular

20(LA:  Left Atrial 

21(RA: Right Atrial 

22(ECG: Electrocardiography

23(ETT: Exercise Tolerance Test

24(AV node : AtrioVentricular node

25(SA node : Sino Atrial node

  

بررسی متون

Coronary dominance  از نظر آناتومی به وسیله منشاPDA  وPosterolateral branch ها

  . تعیین می شود
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Right coronary dominancy ،  به وسیله اینکه آیاRCA  ،PDA  وPosterolateral 

branch در کسانی که. تعیین می شودرا می دهد هاLCX   ،PDA   وPosterolateral 

branchبه عنوان  ،ها را خونرسانی می کندLeft coronary dominancy طبقه بندي می شود .

Codominant  یاbalance  وقتی گفته می شود کهRCA  ،PDA  همزمان بطور وLCX  ،

Posterolateral branchها را خونرسانی کند.  

انجام شده است که به ... و پروگنوز بیماران و  Coronary dominanceمطالعات مختلفی پیرامون 

  .چندین مورد آن اشاره می کنیم

همه اتوپسی  ،انتشار یافتو همکاران  Max Knaapen،توسط  2012در یک مطالعه اي که در سال 

 1620از . در دانشگاه آمستردام هلند بررسی شدند 2007-1993هاي انجام شده بین سالهاي 

 :که ویژگیهاي بیماران شامل مورد وارد مطالعه شد  1453انجام شده   postmortemآنژیوگرام

, cardiac=37.5%:امل فراوانی دالیل مرگ ش بود ،% 55.4سال، جنس مرد 70میانگین سنی 

vascular=16.45 , noncardiovascular=46.14%  بود ، فراوانیcoronary dominancy 

سپس شیوع . بود RD=81.2% , LD=9.15%  codominance=9.75%:شامل

سال و بیشتر و مساوي  75- 64 سال ، 63را در سه گروه سنی کمتر و مساويdominanceمتغیرهاي

بطور معنی دار  RDشیوع ،سال ارزیابی کردند و متوجه شدند که با افزایش سن در سومین گروه 76

تنها بطور عددي در حال کاهش است ، codominanceوLDاگرچه شیوع هر دو ،افزایش می یابد

.مطابق با جنس و دلیل مرگ بودها trendاین ، از نظر آماري معنی دار بودcodominanceکاهش در

با سن می تواند داللت کننده یک پروگنوز codominanceو LDشیوع در حال کاهش عددي 

  )2(.ها باشدvariantبدترهمراه این 

اي بررسی کرده است که در زیر به آنها ACSرا در بیماران  CDیا  LDچندین مطالعه پروگنوز بدتر 

  .اشاره شده است
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انتشار کانادا و همکارانش در کشور Alexander Goldbergتوسط  2007در یک مطالعه که در سال 

 2006تا  1998، بین سالهاي ACSعلتبیماري بود که به  27289یافت ، جمعیت مورد مطالعه 

 coronary، فراوانی . به سه گروه تقسیم شدند dominanceبیماران برطبق . نژیوگرافی می شدندآ

dominancy  شامل:RD=83.6% , LD=8.2% , codominance=8.2%,  متوسط  .بود

دوره پی در پایان .بود% 72.4و درصد مردها ، 62.3ها LDمتوسط سن .سال بود 3.5دوران پی گیري 

داشتند که این اختالف  RD,CDیشتري نسبت به ب LD ، long term mortalityبیماران با  گیري،

می تواند LDیعنی .مشابه بود RD,CDولی مورتالیتی در ، در مورد انفارکتوس میوکارد عمیق تر شد 

ن دقیقا مشخص بیماران کرونري باشد که مکانیسم آیک پیش گویی کننده مهم ومسقل مورتالیتی در 

درسه گروه مشابه  significantمیزان و الگوي رواسکوالریزاسیون دربیماري کرونري . نشده است

  ).3(بود

و همکارانش  از ژاپن انتشار یافت   Toshiki Kunoتوسط 2013در یک مطالعه دیگري که در سال 

 4873در PCIها بعد از In-Hospital Outcomeبر  Coronary Dominanceتاثیر ،

 , RD=78.1و فراوانی % 78، مردها 67.7متوسط سن  .بررسی شده است ACSبیمارمراجعه کرده با 

LD= 9.5 , CD=12.4  بود و در پایان به این نتیجه رسیده کهin-hospital mortality   بطور

significant  در گروهLD   بیشتر ازCO  +RD  همچنین تعداد بیماران بستري شده با .می باشد

+  COاز  LDوي بطور قابل مالحظه اي در گروه  نارسایی قلبی ، شوك کاردیوژنیک و ارست قلبی ری

RD   باالتر بود پس آناتومیLD  یکی از فاکتورهاي مستقلin-hospital mortality  و نارسایی

و  NSTEMIو   STEMIولی تعداد بیماران با  ،بود قلبی ،شوك کاردیوژنیک و ارست قلبی ریوي 

unstable angina  14(.بین گروهها مشابه بود(

 .و همکاران در آمریکا انجام شد  John Michaelتوسط  2004یک مطالعه دیگري که در سال در 

 Acuteبیمار با  14499و مورتالیتی در Coronary Arterial Dominanceهمراهی بین 

Coronary Syndrome  که تحت(PCI) Percutaneous Coronary Intervention  قرار می
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مورتالیتی  ، قرار می گرفتندPCIکه تحت   ACSگرفتند بررسی شد و مشخص شد که در بیماران 

in-hospital  روزه و یک ساله افراد با 30وLD   یاCD  بیشتر از بیماران باRD که افراد . بودLD  

رتالیتی یک ساله تنها با افزایش مو CDدر هر سه مورد مورتالیتی باالتري داشتند ولی افراد با 

)18.(بیشترهمراه بودند

و همکارانش از کشور آمریکا منتشر Nisha I. Parikhتوسط  2011در یک مطالعه دیگر که در سال 

می شدند بررسی  PCIاي که  ACSبیمار  176414بر مورتالیتی داخل بیمارستانی  LDتاثیر  ،شد

تعادل پرفیوژن میوکاردي کمتري  RDدر مقایسه با  CDوLDذکر شده که فکر می کنیم که . شد

 ,RD=82%به ترتیب  Coronary dominancyزن بودند و فراوانی  % 33.ایجاد می کند

LD=10%, CD=8% نتیجه این شد که دربیماران  .بودLD ،  مورتالیتی داخل بیمارستانی به طور

 .Nisha Iیک مطالعه دیگر که بازدر ).22(اینگونه نشد CDمعنی داري باالتر شد ولی در مورد 

Parikh  بیمار انجام شد و باز نتیجه  207926بار  در  منتشر کردند ، این 2012و همکارانش در سال

 ACS،در بیماران  RDمورتالیتی داخل بیمارستانی به طور معنی داري باالتراز همراه با LDگرفت که 

تنها همراه با مورتالیتی  CDشد  و   unadjustedو adjusted modelمی شدند در  PCIاي که 

که  LMو  LCXو مورتالیتی داخل بیمارستانی در افراد با ضایعه . شد  adjusted modelباالتر در 

LD  بودند باالتر ازRD  ها بود ولی در مورد ضایعهRCA وLAD 23(اینگونه نبود.(  

. و همکارانش در هلند انجام شد Caroline E. Veltmanتوسط  2012در یک مطالعه که در سال 

 CTتعیین شده با  significant CADدر ارتباط با  coronary dominancyارزش پروگنوستیک 

Angiography   متوسط سن . ماه بررسی شد 24بیمار در مدت پی گیري به طور متوسط  1425در

العه این مط. بود RD=88% ,LD=9.2% , CD= 2.7%فراوانی . بود% 58سال و درصد مردها  57

ارزش پروگنوستیک اضافی  CTAتعیین شده بوسیله  coronary dominancyنتیجه گرفت که 

 RDنسبت به  LDیافته اصلی مطالعه این بود که . را افزایش می دهد CTAدارد و ارزش پیش گویی 

قلبی و مرگ و مرگ با همه دالیل و همچنین وقوع حوادث  non-fatal MIهمراه با افزایش ریسک 
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 outcomeهمراه با  LD،در بیماران با  CTAدر  significant CADعالوه بر آن حضور . قلبی بود

قبال ثابت  CTAبا استفاده از  significant CADارزش پروگنوستیک . بود RDبدتري نسبت به 

 CTAدر  significant CADشده است و ریسک افزایش یافته وقوع حوادث قلبی در بیماران با 

ریسک باالتري  coronary dominancyاین یافته ها ثابت می کند که    .قبال شرح داده شده است 

 riskنشان می دهد و ممکن است  CTAدر  significant CADاز وقایع را در بیماران با 

stratification  را عالوه بر ارزیابی درجهstenosis  العه و همچنین این مط. در بیماران افزایش دهد

 coronaryبدون توجه به، نداشتند  CTAدر  significant CADنشان داد که بیمارانی که 

dominancy   پروگنوز خوبی داشتند و هیچ اختالف معنی دار آماري از نظر وقوع حوادث بین انواع

coronary dominancy  خواهیم که این بر خالف چیزي است که ما در مطالعه می (وجود نداشت

و همکارانش در کانادا انجام شد  Goldbergدر یک مطالعه اي که قبال گفته شد و توسط ). کنیم ثابت

و ارزش . ساله بود 3.5در یک متوسط پی گیري  ACSپردیکتور مرگ در بیماران  LDحضور 

نکته مهم این . عمیق تر بود acute ST-segment elevation MIدر بیماران با  LDپروگنوستیک 

در مقایسه با مطالعه اخیر کمتر بود که احتماال بخاطر چند  Goldbergدر مطالعه  LDر بود که خط

یکی اینکه جمعیت مورد مطالعه در دو تحقیق متفاوت بودند وجمعیت مورد مطالعه  ،چیز بود

Goldberg بیماران ،high-risk  تري بودند ومیزان وقوع حوادث بطور کلی باالتر بود پس اختالف

شامل همه  Goldbergدر مطالعه  outcomeعالوه بر آن وسیله .ا می تواند کمتر باشد میان گروهه

 را نیز  non-fatal MIدالیل مورتالیتی بود ولی در مطالعه حاضر عالوه بر همه دالیل مورتالیتی ،  

  .شامل می شد

نامشخص است و مطالعات مختلف  CADو وسعت  coronary dominanceعالوه بر آن ارتباط بین 

را در بیماران با  CAD،وسعت بیشتر  Goldbergمثال در مطالعه . نتایج متضادي را نشان داده است

RD  در مقایسه باLD نتایج مشابهی در مطالعه . نشان دادVasheghani-Farahani  بدست آمد و

وهمکاران   Balciولی  . شان دادن RDرا در بیماران با  three-vessel diseaseیک شیوع باالتر 
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پیدا نکردند و در مطالعه اخیر   LDو   RDبین بیماران  CADهیچ اختالف معنی داري از نظر وسعت 

پیدا نکردند ولی دیدند  CTAدر  significant CADنیز با اینکه هیچ اختالف معنی داري در توزیع 

minimalو  normal coronary arteryکه  CAD با  در بیمارانRD  کمتر ازLD  وCD  بود.  

و یا   LADیعنی   left coronary systemدر   stenosisنتیجه دیگر این مطالعه این بود که یک  

LCX  همراه با افزایش ریسک حوادث بود در حالیکهstenosis  درRCA و خطر . اینگونه نبود

stenosis  درleft coronary system   بینRD   وLD   اختالف آماري معنی داري نداشت که

  )7.(بود significant CADذکر شده احتماال بخاطر جمعیت کم بیماران با

 coronaryچندین مطالعه نیز به بررسی همراهی درگیري آترواسکلروتیک عروق کرونر با 

dominancyپرداخته است.

از مرکز  2008در سال   شو همکاران Ali Vasheghani-Farahaniدر یک مطالعه اي که توسط 

جهت آنژیوگرافی بستري شدند  2004 - 2006بیماري که بین سالهاي  12558. قلب تهران انتشار یافت

در آنژیوگرافی  و  CADو وسعت و لوکالیزاسیون  coronary dominancyاز نظرهمراهی بین ، 

نتایجی که در آخر  .بود 62.7، درصد مردها سال 57.6متوسط سن  .مطالعات پاراکلینیک بررسی شدند

 جنس، هیچ اختالف معنی دار آماري از نظر ریسک فاکتورها یعنی سن،: بدست آمد این بود که یکی

 hypertension ،hyperlipidemia ،electrocardiography ،exerciseسابقه خانوادگی، 

treadmill stress test  وperfusion scan  بین گروههايdominancy  دیده نشد.RD  ها

و  RCAدر  stenosis≤% 50ها به میزان باالتري ، RDو د داشتن بودن 3VDتمایل بیشتري به 

LCX  نسبت بهLD ها داشتند ولی از نظر درگیريLM وLAD   وPDA  اختالف آماري معنی دار

می  3VDها ، RDبا احتمال کمتري نسبت  LDنداشتند این یافته ها نشان می دهد که بیماران 

این مطالعه نشان داد که تستهاي ) .بر خالف مطالعات قبلی(دارند CADپروگنوز بهتري از نظرشوند و 

نداشتند که این  dominancyگروههاي  بینهیچ اختالف آماري معنی داري  مثبت ،پاراکلینیک 
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برخالف تحقیق ماست که می خواهیم نشان دهیم که افراد نرمال کرونري  که تستهاي پاراکلینیک 

بیشتر می شود و همچنین در این مطالعه فراوانی افراد نرمال کرونر و   LDفراوانی ، مثبت دارند 

Minimal CAD  در افرادLD  دیگر این مطالعه این  و نکته بیشتر بود که این موافق تحقیق ماست

%) 8در مقابل % 9/10(باالتر از رفرنس است  Left dominancyدر ایرانی ها شیوع  ،بود که نشان داد 

و %) 85در مقابل % 2/84(پایینتر از رفرنس بود   Right dominancy  ،, Codominancyو شیوع 

).4%) (8در مقابل 86/4%(

و همکاران ، از دانشگاه تبریز انتشار Babak Kazemi  سط تو2013در یک مطالعه دیگر که در سال

بیماري که به  678.بررسی شد  LAD originو درگیري آرترواسکلروتیک  LDاط بین بیافت ، ارت

 RD=78.6% , LD=8.9% , CD=12.5%فراوانی  .دلیلی آنژیوگرافی می شدند بررسی شدند

در پایان هیچ اختالف معنی داري در درگیري  .ود ب% 67.6سال و درصد مردها  58میانگین سنی . بود

ostium LAD  ولی یک تمایلی به سمت درگیري بیشتر . بین گروهها مشاهده نشدproximal 

LAD  در گروهLD  دیده شد وischemic MR  در گروهLD  شایعتر بود ولی از نظر آماري معنی

).5(دار نبود 

و همکارانش در کشور عراق  Hussein Ali Fakhirتوسط 2012سال  در در یک مطالعه دیگر که

که به دلیلی آنژیوگرافی  نفر از بیماران عراقی 657در  Coronary dominancyالگوي  ،انتشار یافت 

مرد جنس سال ،درصد  55متوسط سنی . بررسی شد  CADتعیین شد و ارتباط  آن با  می شدند،

  RD=76.4%, LD=12.6%, CD=10% به ترتیب    coronary dominancyفراوانی ، 72%

و بیماري انسدادي عروق کرونر  RDنتیجه اینگونه بدست آمد که همراهی معنی داري بین   .بود 

و ضایعات انسدادي  RDهمچنین یک همراهی معنی داري بین  وجود داشت و 3VDبخصوص با 

RCA 19.(دیده شد(
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و همکارانش در کشور ترکیه منتشر شد  Suat Erenتوسط  2007در یک مطالعه اي که در سال 

coronary arteryبا coronary artery dominancyهمراهی بین  variationها وCAD ، 

. بررسی شدMultidetector Computed Tomographic Coronary Angiographyبوسیله 

فراوانی . سال بررسی شدند 59مرد، با متوسط سن % 66.7بیماربا عالئم ایسکمی قلبی،  325

coronary dominancy  به ترتیبRD=70%, LD=12.5%, CD=17.5% هیچ اختالف .بود

 CADفراوانی .وجود نداشت  coronary dominancyمعنی داري بین جنس زن و مرد از نظر نوع 

و شیوع واریاسیونهاي عروق . بیشتر بود LDبطور معنی داري در بیماران  CADبود و میزان % 20.9،

مهمترین .بیشتر بود LDبود و تعداد و میزان واریاسیونها بطور معنی داري در گروه % 10.4کرونر 

بطور معنی داري بیشتر بود که می   LDاست که باز در گروه   myocardial bridgeواریاسیون 

در گردش خون  myocardial bridgeو  LDتواند پیشنهاد کننده یک الگوي رشدي مشترك بین 

  )27.(کرونر چپ باشد

درگیري ، در ترکیه انجام شد  ازو همکارش ب Yilmaz Oتوسط 2004که در سال  دیگردر یک مطالعه 

-29با استفاده از سیستم  . با هم مقایسه شد  LDبیمار  38با  RDبیمار 459آترواسکلروتیک در 

segment coding ازAmerican College of Cardiology/American Heart 

Association برحسب درصد کاهش قطر لومن رگ  به هر سگمان عدد داده شد و با جمع اعداد ،

  .هر شریان بدست آمد  scoreسگمانها، 

Total LAD score (49+/-48 vs 47+/-57), total LCx score (29+/-45 vs 41+/-

58), total RCA score (32+/-68 vs 30+/-51), total LMCA score (1.8+/-11.3 vs 

2.9+/-13.6) ,total CAD score (108+/-108 vs 108+/-123)   

Scoreها در بیمارانRDوLD  وسعت آترواسکلروز کرونري بستگی به  نشان داد که پس ،دمشابه بو

coronary dominancy 13.(ندارد(  
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تاثیر .وهمکارانش در کره انجام شد Seong hwan kimتوسط  2006در یک مطالعه اي که در سال 

coronary dominancy  بیمار بر آترواسکلروز کرونر و توزیع  264درCAD  فراوانی  .بررسی شد

RD=73.5% , LD=16.3% , CD=10.2% دبو .Total LAD, LCX, RCA score  در سه

CAD،مشابه بود  dominancyگروه  score  در سگمانهايproximal   وmid شریانهاي

)6.(باالتر بود کرونردر هر سه گروه 

پرداخته است که در   coronary dominancyچندین مطالعه هم به بررسی آناتومی عروق کرونر و 

.زیر می بینیم

انتشار یافت  2013و همکاران در کشور هند   در سال Tulika Guptaدر یک مطالعه اي که توسط 

کاداو  75در  RVها در ارتباط با خونرسانی سطح پشتی   LDرا در   RCAالگوي شاخه دهی انتهایی 

درقسمت که مطالعه بطور کامل  .بود RD=85% ,LD=13%فراوانی .نفر مرد بودند  55 .بررسی کرد

، ازها coronary dominancyطبق مطالعات ،فراوانی . است هذکر شد وبیان مساله توضیح داده شد

RD=72-90% , LD=8-15%  متغیر است  که می تواند به علت تنوع نژادي باشد و در آخر نتیجه

ت که می تواند علت ضعیف اس RCAتوسط  RVها ،خونرسانی سطح پشتی  LDگرفت که در

  )9.(ها در مطالعات مختلف باشد LDپروگنوز بدتر 

هدف انتشار یافت،  همکارانو Vasudeva Reddyتوسط  2012در یک مطالعه دیگر که در سال 

 80به این ترتیب که عروق کرونري قلب  .بوددر هند جنوبی  coronary dominanceتعیین الگوي

، RD=86.2% در آنها به این ترتیب بود dominanceوفراوانی . نفر را بعد از مرگ بررسی کردند

%11.25=LD   2.55%و=CD .ازابتدا تا انتهاي عروق کرونري را بررسی کردند و گفتند که درRD از

  .سه دسته وجود داردRCAنظر 

  خونرسانی می کندو بعد از آن را RCA ،cruxموارد انتهاي % 73.3در .1

  خاتمه می یابد crux،سمت راست RCAموارد انتهاي % 20در.2
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  ، دربوردر راست قلب خاتمه می یابد RCAموارد انتهاي % 6.6در .3

  :نیز سه دسته وجود داردLDو گفتند که در

1.LCA  3/1موارد در% 61در posterior inter ventricular septum خاتمه می یابد

آپکس قلب خاتمه می یابدموارد در % 30در .2

خاتمه می یابدposterior inter ventricular septumدر نصف  موارد% 9در .3

  %)80برانوالد . (می باشد% 70ها LDاي که اطراف آپکس دور می زند ، در LADیعنی شیوع 

  )15(.در مردها بیشتر است RDهمچنین در این مطالعه بیان شده که بروز 

در  2009وهمکاران، در سال  Décio Cavalet Soares Abuchaimدر یک مطالعه دیگري که توسط 

به  RCAو تعداد شاخه هایی که   coronary dominancyقلب جسد تازه از نظر  25.برزیل انجام شد 

LV  می دهد و تعداد شاخه هایی کهLCA  بهRV   می دهد و فراوانی و محلintercoronary 

anastomoseفراوانی . بود% 68سال و درصد مردها 40.2متوسط سن . ها بررسی شدندRD=72%, 

LD=20%, CD=8% نتیجه این شد که شایعترین شکل .بودcirculation coronary  ،RD  است

 CDو RDوبین  LDو  RDاختالف معنی دار آماري بین می دهد و  LVشاخه  به  2.16که متوسط 

هیچ CDو LDمی دهد ولی بین  RVشاخه به  1.2وجود دارد متوسط  LDموقعی که یک . وجود داشت

anastomoseو هیچ  اختالف معنی دار آماري مشاهده نشد intercoronary  اي در این مطالعه دیده

)17.(نشد

مورد از آنژیوگرافیها  83، منتشر شد 1992که در سال  و همکاران Dodgeدر مطالعات دیگر مثل مطالعه 

قطر بزرگتري نسبت به  LCXقطر کوچکتر و  LD  ،RCAرا بررسی کردند و فهمیدند که در بیماران با 

به چهار سگمان تقسیم شد و نتیجه گرفت که شیوع سگمان  LADو همچنین در این مطالعه  .بقیه دارد
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است و شیوع سایر % 78خاتمه می یابد  LVچهارم که اطراف آپکس دور می زند و در سطح دیافراگماتیک 

)32.(است % 22موارد 

 , LDدر   LADطول و همکارانش منتشر شد،  Ilia Rتوسط  2001در یک مطالعه دیگر که در سال 

RD زیرا تنگی . ها بررسی شدLAD 100این مطالعه شامل . ، تاثیر منفی بر موربیدیتی و مورتالیتی دارد 

  :از نظر طول به سه نوع تقسیم شد  LAD. بود  RDآنژیوگرام  100و  LDآنژیوگرام 

.قبل از آپکس قلب خاتمه یابد A :LADنوع .1

.را خونرسانی نمی کند inferoapical LVبه آپکس برسد اما قسمت  B :LADنوع .2

آپکس را خونرسانی می  inferoapical LV،اطراف آپکس دور می زند و و قسمت  C :LADنوع .3

.کند

ها شیوع بیشتري RDها نسبت به  LDدر   LAD wraped around apexو به این نتیجه رسید که 

هاي آنژیوگرافیک از نظر کلینیکی مهم است و  interventionاین نکته در . %) 47در مقابل % 87(دارد 

 PDAها ممکن است اهمیت کلینیکی کمتري داشته باشد زیرا  RDدر  LADپس . باید به آن دقت کنیم

در زنان  long LADو نتیجه دیگر اینکه  .  راست می تواند قسمت زیادي از میوکارد را خونرسانی کند

  )31.(بیشتر است  coronary dominancyنسبت به مردان بدون توجه به 

و همکارانش در کشور پاکستان انجام شد  Kaimkhani ZAتوسط  2005در یک مطالعه اي که در سال 

بیمار که آنژیوگرافی تشخیصی می شدند  220الگوي توزیع عروق کرونر و ارتباط آن با قطر شریان کرونر در .

 RD= 60% , LD= 15% , CD= 24%:به ترتیب  coronary dominancyفراوانی . بررسی شد

،  RD ,CDنسبت به  LDدر پایان به این نتیجه رسید که در افراد .بود % 80درصد جنس مرد حدود .بود 

، متوسط قطر  LDنسبت به  RDبطور قابل مالحظه اي کوچکتر بود و در بیماران  RCAمتوسط قطر 

LCX که می بینیم فراوانی ) 30.(بطور قابل مالحظه اي کوچکتر بودcoronary dominancy  در این
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 =RD=60.% , LD=19.5 , CD )از پاکستان است Fazlul Aziz Mian،  25مطالعه مشابه مقاله 

  .نشان می دهد coronary dominancy،که تاثیر نژادي را بر  ( 20%

پرداخته  CDو LDلوژي جریان خون کرونر براي بررسی علت پروگنوز بدتر پاتومطالعه به بررسی فیزیو دو

  .است که نتیجه آن را در زیر می بینیم

ارتباط  .و همکارانش از ژاپن منتشر شد Shingo Sakamotoتوسط  2013مطالعه که در سال  یکدر 

بر  Coronary dominancy.بررسی شده است Coronary dominancyتوزیع حجم جریان خون با 

، مقدار و محل آناتومیکی میوکاردي که بوسیله گردش خون راست یا چپ خونرسانی می شود تاثیر دارد 

بر توزیع حجمی جریان خون تاثیر دارد یا نه؟ هدف  Coronary dominancyولی مشخص نیست که آیا 

در پیش  ، می شدند PCIکه  ACSبیمار 496رگ از  1322این مطالعه ارزیابی حجم جریان خون در 

بازسازي (vascular profilingبا استفاده از روش  ،  clinical outcomeو  CADگویی پیشرفت 

، که در این روش آناتومی سه بعدي شرایین کرونر با استفاده از تصاویر دوبعدي بود ) تصویري رگ

استفاده از  با و ستول در حالت استراحت بازسازي شددر انتهاي دیا ECG gated IVUSآنژیوگرافی و 

فراوانی  .ست از هر سگمان محاسبه شدزمان عبور کنترا روش اندازه گیري حجمی سگمانی کرونر ،

Coronary dominancy  به ترتیبRD=91.3, LD=8.1 CD=0.6,بیماران به دو گروه . بودRD  و

LD   یاCD  که میانگین سنی در گروه ،تقسیم شدندRD  ،65 و درصد  سال 63در گروه دیگر  و سال

 LCXجریان خون کرونر در حجم نتیجه این شد که  .بود% 91و در گروه دیگر % RD 79  مردها در گروه

 CDیا  LDبطور معنی داري در گروه  RCAجریان خون حجم بود و  RDباالتر از  CDیا  LDدر گروه 

در نتیجه . بین گروهها وجود نداشت LADو اختالف معنی داري در جریان خون   بودRDپایین تر از 

Coronary dominancy  بر حجم جریان خون کرونر درLCX  وRCA  تاثیر دارد اما برLAD  تاثیر

 vascularو  endothelial shear stressکه حجم جریان خون می تواند در افزایش .ندارد 

remodeling  ،  بررسی دیگر این . در نتیجه در پیشرفت آترواسکلروز و وقایع کلینیکی تاثیر داشته باشد

شیوع شاخه راموس . بودLCXو  LADبر روي تاثیر شاخه راموس بر حجم جریان خون کرونر در  مطالعه،
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ی داري نسبت به افراد بدون راموس بطور معندر بیماران با راموس  LCXنشان داد جریان خون  بود و% 24

و . علیرغم حضور راموس وجود نداشت  LADولی اختالف معنی داري در حجم جریان خون  ،پایین تر بود

که نشان می دهد راموس شبیه .از نظر وجود راموس وجود نداشت  CDو LDو  RDهیچ اختالفی بین 

LCX  از نظر عملکردي می باشد که پیشنهاد می کند که راموس ممکن است بصورت شاخه اي ازLCX 

  )24.(در نظر گرفته شود

و همکارانش در کشور رومانی  Alexandru scafa udristeتوسط  2013در یک مطالعه اي که در سال 

 acute inferiorبیمار با 264درCoronary dominancyکاربردهاي پاتولوژیک . تشار یافتان

STEMI فراوانی .سال بود  58متوسط سن  .مرد بودند% 74.6. بررسی شدdominancy به ترتیبRD= 

%90.2 ،LD= 6.8% ،CD=3% که ذکر شده در این مطالعه فراوانی. بودRD  در بیماران باinferior 

STEMI  مقصر انفارکت شریان . می باشد%)   87-89حدود در عموم ( بیشتر از جمعیت عموم

65%RCA ،27%LCX  8و %LAD  بود که وقتی شریان مقصرRCA شیوع  ،بودRD  بیشتر از سایر

در درگیري هر یک از سه  CDبیشتر بود و شیوع  LDبود شیوع  LCXموارد بود و وقتی شریان مقصر 

 RVانفارکت  بیشتر بود و در بیماران بدون RDشیوع  RVو بیماران با انفارکت . رگ کرونر مشابه بود

که ذکر . دیده شد inferior STEMIدر یک سوم موارد  RVکال درگیري  .بیشتر بود CDو LDشیوع 

می تواند به دلیل        STEMIو شریان مربوط به  Coronary dominancyشده این همراهی بین 

coronary blood flow dominant  کند که قوي باشد که یک فشار باالیی در جدار رگ ایجاد می

می باشد ،زیرا آسیب   shear stressآسیب اولیه مربوط به   .سیگنال شروع کننده آترواسکلروز است

  (20).هاي باال اتفاق می افتد  shear rateاندوتلیوم در 

. در کشور کره انجام شد 2009و همکارانش در سال  seung woon Rhaدر یک مطالعه اي که توسط 

. کرونري بررسی شده است ت تست تحریکی استیل کولین اینترابر سالم Coronary dominancyتاثیر 

 LDبررسی شدند، در افراد % 50.4سال، مردها 55.7متوسط سن  ، significant CADفرد بدون  488

افراد با: نتیجه این مطالعه به این گونه بود که  .جدا می شوند LCAاز   AV nodalو  PDAشاخه هاي 
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LD  روز یک بsignificant   باالترAV block   استیل کولین داشتند ،اما مقدار در طول تست تحریکی

پس نتیجه گرفت که در تست . و غیر از آن مشابه بود LDعروق کرونر بین دو گروه   significantاسپاسم 

  ).21(پیشرفته باشیم AV blockباید مواظب احتمال ایجاد   LDتحریکی متاکولین ، در افراد

در گروههاي آسیایی پرداخته که در زیر می  coronary dominancyچندین مطالعه به بررسی فراوانی 

  .بینید

در کشور پاکستان منتشر و همکارانش Fazlul Aziz Mianتوسط 2011در یک مطالعه اي که در سال 

بررسی  که به دلیلی آنژیوگرافی می شدند، بیمار پاکستانی 200در   coronary dominancyالگوي . شد 

به ترتیب  coronary dominancyفراوانی. سال بود 55.17متوسط سن . مرد بودند% 74.5.شد 

RD=60.5% , LD= 19.5% , CD= 20% فراوانی شاخه .بودRamus intermedius ،24 % بود

  ).25.(شایعتر بود LDدر گروه  CADو فراوانی 

و همکارانش در کشور  Daniel Thuan Tee Chongتوسط  2008در یک مطالعه اي که در سال 

 3412. در سه گروه نژادي آسیایی بررسی شد coronary dominancyفراوانی ،سنگاپور منتشر شد 

نی که فراوانی نژادها به ترتیب چی).  IHDبه علت % 97(بیماري که به هر دلیلی آنژیوگرافی کرونر می شدند

 coronary dominancyکه فراوانی کلی .بود % 5 و از دیگر نژادها% 13.7، هندي %14.9،مالزیایی% 66.4

بطور قابل مالحظه  RDکه در هندیها شیوع . بود RD=88.3% , LD=6.2%, CD=5.4%به ترتیب 

که این تفاوت نژادي .در هندیها بیشتر بود%) 12.2(، LDو شیوع %). 80.3(اي کمتر از چین و مالزیایی بود

  ).26(نشان می دهد coronary dominancyرا در 

و علت آناتومیکی این احتمال بیان  بررسی شده است aortic stenosisو  LDدر چندین مطالعه ارتباط 

  :شده است 

 bicuspid aortic valveو  isolated aortic stenosisبا   dominanceدر یک مطالعه ارتباط 

بیمار با  75در  dominanceالگوي  .بررسی شده است  1975در سال و همکاران  C B Higginsتوسط 
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isolated aortic stenosis  با یا بدونinsufficiency ،25  بیمارadult باaortic insufficiency 

bicuspid aorticبچه با 44و  mitral valve diseaseو aortic stenosisبیمار با ترکیب  51خالص ،

valve  در پایان به این نتیجه رسیده است که که یک بروز غیر معمول باالتر  .تعیین شده استLD  ،36% 

دیده  bicuspid aortic valves (56.8%)و در بچه هاي با   isolated aortic stenosisدر بالغین با 

 bicuspid aortic valveتواند به دلیل الگوي رشدي مختلف و پیچیده  می شود که این می

 bicuspidپیشرونده  Cstenosis که ذکر می کندباشد و همچنین در دوران جنینی   dominanceو

aortic valve موارد علت بسیاري ازisolated aortic stenosis  10.(در بالغین است(  

Grover Mدر یک مطالعه دیگري که توسط  Hutchinsهمراهی ، در آمریکا انتشار یافت 1978سال  در

LD  باcongenital bicuspid aortic valve  بررسی  اتوپسی 973آنژیوگرام بعد از مرگ . بررسی شد

 congenital bicuspidقلب با  34از . بود RD=70% , CD=20% , LD=10%فراوانی  .شد

aortic valve ، 29%  :LD  قلب با 44از  .داشت با دیگر گروهها بود که اختالف آماري معنی دار

calcific aortic stenosis ،20 % ،LD قلب با  47در و  ندبودRheumatic aortic valve disease 

این پیشنهاد می کند  .هیچ اختالف معنی دار آماري نداشت aortic regurgitation ،LDقلب با  27و در 

باشد در دوران جنینی خونرسانی نامناسب کاهش یافته حفرات سمت چپ قلب ممکن است نتیجه  LDکه 

  )11.(در مراحل اولیه کاردیوژنز نیز می باشد aortic valve stenosisکه یکی از دالیل 

اهمیت ، در آمریکا انجام شد  1990در سال و همکارانش  Murphy در مطالعه دیگري که توسط 

coronary arterial dominance درisolated aortic stenosis آنژیوگرافی . بررسی شده است

در  .بیمار گروه کنترل مقایسه شد  150با  مطالعه شد و isolated aortic stenosis بیمار با 75کرونر 

در میان گروه  .بود isolated aortic stenosis ،LD=25% ,CD=12% , RD=63%بیماران با 

 aortic stenosisدر بیماران با  LDکه افزایش شیوع .بود LD=9%, CD=12% , RD=79%کنترل 

  ،بودند LDکه  ، aortic stenosisمورد دیگر این بود که در بیماران با . آماري معنی دار بوداز نظر 

main coronary artery left  کوتاهترازRDها بود .MI  در طولaortic valve replacement  قبال
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 perfusionبوسیله  left main coronary arteryگزارش شده که ناشی از انسداد یکی از شاخه هاي 

cannula  بیماران با  .می باشدLD  در این  .ریسک باالتري داشته باشند از این نظر نیز ممکن است

افراد % 7.4و  LDافراد % 26.7در حول عمل  MI، قرار گرفتند AVRتحت  ASبیمار با  69مطالعه ، 

RD  یاCD اتفاق افتاد که از نظر آماري معنی دار بود .  

یک پیچیدگی پیشنهاد می کند که ممکن است قسمتی از  aortic stenosisدر بیماران  LDشیوع بیشتر

  )12(رشدي باشد

شیوع و ، در کشور آلمان منتشر شد  2011و همکاران در سال  Desch Sدر یک مطالعه دیگري که توسط 

تعیین  :که هدف مطالعه چند چیز بود اول. بررسی شد aortic stenosisدر بیماران با  LDتاثیر کلینیکی 

محدود به  LDارزیابی اینکه آیا شیوع احتمالی باالتر: دوم، aortic stenosisدر بیماران با  LDشیوع 

مستقل از سایر یک ریسک فاکتور LDآیا : سوم اینکه ، می باشد  bicuspid aortic valveبیماران 

 in-hospital clinicalارزیابی  : یا نه؟ چهارم  می باشد ASپیشرفت  ریسک فاکتورهاي ثابت شده براي

outcome   بدنبالvalve replacement  بر طبقcoronary dominance.  

در  LDشیوع .مقایسه شد  ASبیمار بدون  6990با ، severe isolated ASبیمار با  721ر د LDشیوع

که  .کمتر بود ASدر بیماران با  RDو . بود ASبیشتر از بیماران بدون بطور معنی داري  ASبیماران با 

یک ریسک فاکتور  LDاما  و ن بدست آمدبودtricuspid valveیا   bicuspidاین نتیجه بدون توجه به 

  نبود و هیچ اختالف  valve replacementریسک فاکتور مستقل در زمان  LDو نبود  ASپیشرفت 

  

  

بین گروههاي   MIو میزان  in-hospital mortalityاز نظرعوارض کوتاه مدت مثل  يآماري معنی دار

dominance  16().برخالف مطالعه قبلی(توجود نداش(  
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  روش اجراي پژوهش 

  توصیفی مقطعیاي مشاهده :نوع مطالعه
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  قزوین سیناي بوعلی درمانی–مجتمع آموزشی : محیط پژوهش 

:روش اجرا و طراحی تحقیق

 ی که به علت عالیم بیماري ایسکمی قلبیبیماران باشد ، مشاهده اي توصیفی مقطعی میکه در این مطالعه، 

تست ورزش  تحت ECGبا یا بدون تغییرات  ،...) و و عالیم معادل آنژیندرد آنژینی ،تنگی نفس،تپش قلب (

جهت ، تستها نیز نتیجه مثبت داشته اند و در این  قرار گرفته اندپرفیوژن میوکارد هسته اي یا اسکن 

بیماران این  تمامی اطالعات .عروق کرونر بستري بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین شدند  آنژیوگرافی

و  .جمع آوري شد1392تا انتهاي شهریور  1391شهریور  ابتداي  ازبا خصوصیات ذکر شده ، بستري شده 

و مشکالت دریچه اي شدید   ACS ،CABG ،PCIقلبی شناخته شده و مشکالت  بیماران با سابقه

pulmonary HTN  Ejection Fractionو ,  severe و  .کمتر از نرمال از مطالعه کنار گذاشته شدند

نرمال ولی مشکوك به  Ejection Fractionدر واقع بیماران بدون سابقه بیماري قلبی شناخته شده و با 

CAD و خصوصیات و ریسک ، ونر قرار گرفتند آنژیوگرافی عروق کربیماران تحت . وارد مطالعه ما شدند

 مدارك قبلی و شده بود، بوسیله اخذ شرح حال از بیمار و بررسی هطبق چک لیستی که تهی فاکتورهاي آنها 

  . آمدررسی نتیجه آنژیوگرافی بدست ب

  Dominancyنوع  با بررسی نتیجه آنژیوگرافی عروق کرونر، و شدگرافی بیمار ثبت اطالعات اکوکاردیو

عروق کرونر  به عالوه بصورت عروق کرونر نرمال :کرونرتنگی عروق و .گردیدتعیین  عروق کرونر

در یک ،دو  significant lesionبا عروق کرونر که وارد مطالعه ما شدند و  Nonsignificant lesionبا

بدست  آنژیوگرافی کرونردر انتهاي که این اطالعات شدند ، CADکه وارد گروه Left mainورگ سه و

  .مربوطه تکمیل می گردد لیست چکو  آمد

  :خروج در پژوهشهاي ورود و  شاخص
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جهت به حداقل رساندن عوامل مخدوش کننده براي ورود به مطالعه و خروج از مطالعه ، شرایطی به شرح 

:زیر ،در نظر گرفته شدند

  :معیارهاي ورود

درد آنژینی ،تنگی نفس،تپش قلب ،و عالیم (بیمارانی که به علت عالیم بیماري ایسکمی قلبی .1

تست ورزش یا اسکن هسته اي پرفیوژن میوکارد   با ECGبا یا بدون تغییرات  ،...) و معادل آنژین

.جهت آنژیوگرافی عروق کرونر بستري بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین شدند ، مثبت 

نرمال ولی  Ejection Fractionدر واقع بیماران بدون سابقه بیماري قلبی شناخته شده و با  .2

. وارد مطالعه ما شدند CADمشکوك به 

  :معیارهاي خروج

و مشکالت دریچه اي شدید و   ACS ،CABG ،PCIبیماران با سابقه مشکالت  قلبی شناخته شده و 

sever  pulmonary HTN   وEjection Fraction   کمتر از نرمال از مطالعه کنار گذاشته شدند .  

  

  :ه مورد مطالعه و روش نمونه گیري جامع

مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سیناي قزوین با عالئم  یمارب 311توصیفی، مطالعه مشاهده ايدر این 

آنها و نتیجه آنژیوگرافی  که جهت آنژیوگرافی بستري شدند یا اسکن پرفیوژن مثبت  ETTایسکمی قلبی و 

با بیماران بستري شده  از اطالعات آنها طبق چک لیستی ،،وارد مطالعه ما شدند  نرمال گزارش شد

حجم نمونه  .جمع آوري شد  1392تا انتهاي شهریور  1391تاریخ شهریور  ابتدايازخصوصیات ذکر شده ،

  .این زمینه و از فرمول زیر بدست آمد مورد نیاز ،با بررسی مطالعات مشابه انجام گرفته در

P-P(1×2ZN=  

D2  
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  :روش جمع آوري وتجزیه وتحلیل داده ها 

 SPSSبیماران در گروه هاي مختلف؛ وارد نرم افزار آماري  چک لیستت  بدست آمده از اطالعاابتدا 

گردیده و پس از جمع آوري داده ها ؛ یافته ها در قالب جداول آماري، نمودار و شاخص هاي عددي ارائه می 

  .گردد

- student tجهت آنالیز داده ها از آزمون هاي  test؛ excact Fisher ؛Pearson X2  وChi-Square 

test استفاده گردیده است.  

  .در نظر گرفته می شود P < 0.05درصد یا 5ضمنا سطح معنی داري در این مطالعه 

  

  

  

  

  

  

  

  :جدول متغیرها

  مقیاس  تعریف علمی  کیفی  کمی  وابسته  لقمست  عنوان متغیر
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  رتبه اي  اسمی  گسسته  پیوسته

Dominancy     
  

          Left or right or codominant%  

ETT or scan +            تستهاي پاراکلینیک مثبت  +/-  

  سال  عمر            سن 

مرد               جنس

  زن/

HTN                          BP>=140/90  - +/  

  -/+  کلسترول یا تري گلیسیرید باال            هیپرلیپیدمی

DM          FBS>126 or BS>200  +/-  

Current 
smoker  

           سال اخیر 5سیگاري بودن ظرف  +/-  

Renal disease            GFR<60  +/-  

FH+            M<55    F<65 in famil1  +/-  

  

  

  

  

  

  

  :مالحظات اخالقی
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) انجام آنها ضروري است(با توجه به اینکه پروسجرها و آزمایشات انجام شده در سیر درمان بیماران می باشد 

نتایج مطالعه در غالب گروهی منتشر می شود و نام افراد . هیچ هزینه اضافی اي به بیمار تحمیل نمی شود

  .یت از بیمار نیستدر طول مطالعه و بعد از آن محرمانه می ماند و نیاز به دریافت رضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :یافته ها و نتایج
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به علت عالیم ایسکی قلبی و تست  ، 1392تا آخر شهریور  1391از تاریخ اول شهریور  ي کهبیمار 471

تحت و بستري بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین شدند ،ورزش یا اسکن پرفیوژن میوکارد مثبت 

 (NECA)نفر  311،نفر  471از میان این  .وارد مطالعه ما شدند ،آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفتند 

normal coronary arteries یاminimal coronary artery disease(CAD)   نفر  160و  بودند

  .بودند significant CADداراي 

و میانگین سنی  دارند سال قرار 80-36ر بازه سنی د.بیماري که نتیجه آنژیوگرافی نرمال داشتند  311در 

  . می باشدسال  9.75ا انحراف معیار بسال  54.9آنها 

  .زن بودند% 70.4نفر یعنی  219و مرد % 29.6نفر یعنی  92از لحاظ جنسیت ،

اسکن % 12.2نفر یعنی  38تست ورزش مثبت بودند و % 87.8نفر یعنی  273از نظر اسکن و تست ورزش ،

  .مثبت بودند

تري گلیسریدمی هیپر ، % 41.5نفر یعنی  129، هیپرتنشن %  26.7نفر یا  83ابت دی:از نظر ریسک فاکتورها 

،  %45نفر یعنی 140، دیس لیپیدمی کلی% 30.2نفر یعنی  94هیپرکلسترلمی ، % 23.5نفر یعنی  73

، % 10.6نفر یعنی  33، سابقه خانوادگی % 3.9نفر یعنی  12، اوپیوم % 10نفر یعنی  31سیگار کشیدن 

  .می باشد% 5.8نفر یعنی  18، آنمی % 1نفر یعنی  3، نارسایی مزمن کلیه % 5.1نفر یعنی  16هیپوتیروئیدي 

  می باشد 65تا  50،در رنج EF=56.3میانگین

و %  13.2نفر یعنی  LD ،41، % 69.8نفر یعنی  RD ،219به ترتیب  Coronary dominancyفراوانی 

CD ،51  می باشند% 16.4نفر یعنی.

 RD,LD,CDدرصد: 1- شکل



جنسیت بر حسب درصد: 2- شکل  جنسیت بر حسب درصد
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می % 46.6نفر یعنی  minimal CAD ،145و % 53.4نفر یعنی  NECA  ،166نتایج آنژیوگرافی شامل

،% 66نفر یعنی  160و   NECA+minimal CAD% 34نفر یعنی  311نفر ، 471و در کل . باشد

significant CAD داشتند.  

  .آورده شده است 1در جدول شماره  نتایج ذکر شده

minimal CADنرمال کرونري یا  بیمار با نتایج آنژیوگرافی311خصوصیات و ریسک فاکتورهاي - 1جدول

p-valueTotal 311(n= CDLDRDRisk faktor

0.7554.954.555.954.8age

0.6710014.11273.9Dom with M

10017.413.768.9Dom with F

10016.413.269.8Total m/f

0.04910.6 (33)19.64.99.6FH

0.1926.7(83)33.334.123.7DM

0.141.5(129)47.158.537HTN

0.523.5(73)21.617.125.1TG

0.3830.2(94)37.324.429.7chol

0.6445%(140)43.13946.6HLP(total)

0.3210(31)15.79.88.7smoking

0.425.1(16)7.87.54.1hypotiroidism

0.033.9(12)9.803.2opium

0.915.8(18)3.94.96.4anemia

بیان شده است که Coronary dominancyآورده شده تمامی متغیرها بر حسب  1همانطور که در جدول 

یعنی توزیع ریسک فاکتورها در گروههاي . هیچ کدام معنی دار نشده است p value<0.05برحسب 
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Coronary dominancy  بجز .مشابه استFamily History   و مصرف اوپیوم کهFamily 

History   و  19.6با درصدP=0.04  و  9.8و اوپیوم با درصدp=0.03 در گروهCD بطور معنی داري

.فراوانی بیشتري دارند

، درصد زن و مرد  بیان شده است همانطور که دیده می شود  RD,LD,CDدر گروههاي - 2جدول  

  .بیشتر است RDبیشتر است و درصد مردها در گروه  RDاز  CDو  LDزنها در گروه درصد 

  2جدول

F%M%

68.931.1RD

73.226.8LD

74.525.5CD

70.4 (219)29.6 (92)TOTAL

  

بر حسب جنس بیان شده و می بینیم که بین زن و مرد از  RD,LD,CD درصدي ،فراوانی 3در جدول 

  .آماري وجود ندارد اختالف معنی دار coronary dominancyنظر 

  بر حسب جنس RD,LD,CDدرصد   3-جدول

NECA male female total P

RD 73.9% 68% 69.8% 0.3

LD 12% 13.7% 13.2% 0.67

CD 14.1% 16.9% 16.1% 0.54

  

در افرادي است که عالرغم عالئم  ایسکمی قلبی ،نتایج   RD,LD,CDهدف این مطالعه مقایسه فراوانی 

یا هر  CDیا  LDآنژیوگرافی کرونري نرمال دارند با رفرنسها و مقاالت می باشد و نشان دادن اینکه فراوانی 
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 و LDپس شاید آناتومی این دو گروه ،  در این افراد کمتر است RDو  دو در افراد نرمال کرونر بیشتر است

CD پروگنوز بدتر که در مقاالت متعددي  .سبب عالئم قلبی و پروگنوز بدتري می شودبه گونه اي است که

LD  وCD  در گروههاي باsignificant CAD  وACSولی تا کنون اثر بررسی و بیان شده است ،LD 

و مقایسه از این رو ما به بررسی مقاالت مختلف . بودن در گروه نرمال کرونر بررسی نشده است CDیا 

  .آن مقاالت و مطالعه خود می پردازیم coronary dominancyگروههاي فراوانی 

نفري که در مطالعه ما  160در مقاالت متعدد و رفرنس برانوالد و  RD,LD,CDفراوانی  4در جدول 

CAD  در بیمارستان بوعلی قزویننفر که بعنوان نمونه از کل بیمارانی که به هر دلیلی 500داشتند و 

  .آنژیوگرافی شدند بیان شده است

بیان شده  5،در جدول در مقاالت و رنج عددي درصد آنها  RD,LD,CDفراوانی و نتایج میانگین درصد

قرار دارد و میانگین ) 60.5% – 91.3%(مقاله در رنج  23در  RDو همانطور که دیده می شود درصد . است

و .است بیشتر است % 69.8که درمطالعه ما  RDمی باشد که در مقایسه با  80.32%در مقاالت  RDدرصد 

می باشد که در  LD  ،%11.14قرار دارد و میانگین درصد %) 6.2- %20( درمقاالت در رنج LDدرصد 

) %0.6-%17.5( درمقاالت در رنج CDاست کمتر می باشد و درصد  13.2در مطالعه ما که  LDمقایسه با 

است کمتر  16.4در مطالعه ما که  CDمی باشد که در مقایسه با CD  ،%8.52قرار دارد و میانگین درصد 

.می باشد

و  Suat Erenرا مقاله  ترکیه اي به مطالعه ما Coronary dominancyنزدیکترین نتیجه فراوانی

را بوسیله  CADها با coronary variantو  Coronary dominancyدارد که همراهی بین  همکارانش

MDCT coronary angiography  بیمار نسبتا  325که . بررسی کرده اندModerate  risk  را

   RD :70 %،LDو فراوانی ). مشابه مقاله ما(داشتند  CAD،% 20.9بیمار یعنی  68که بررسی کرده اند و

  .بود) ما مطالعهمشابه %(CD  ،17.5و فراوانی % 12.5،
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در مقاله تهران  .با دو مقاله اي که از مرکز قلب تهران و تبریز منتشر شد تفاوت زیادي دارد ولی در مقایسه

 12558در آنژیوگرافی و مطالعات پاراکلینیک  CADو وسعت Coronary dominancyهمراهی بین که

 ,RD=84.2%, LD=10.9%به ترتیب  Coronary dominancyفراوانی  ،بررسی شده است بیمار

CD=4.8%  می باشد که در این مقاله نسبت به مطالعه ما فراوانیRD  بیشتر و فراوانیLD  و

  .می باشدکه این مقاله شامل کل آنژیوگرافیهاي انجام شده . کمتر است CDبخصوص

و درگیري  LDارتباط بین . کاظمی و همکارانش از دانشگاه تبریز منتشر شد بابک و در مقاله اي که توسط 

بیماري که با یک اندیکاسیونی آنژیوگرافی شده  183 که. بررسی شده است Origin LADآترواسکلروتیک 

که . بوده است RD=78.6% , LD=8.9% ,CD=12.5%فراوانیها به ترتیب . اند بررسی شده است

  .بیشتر است CDو  LDدر مطالعه ما کمتر و درصد  RDدرصد 

تفاوت برقرار است فراوانیها در براونوالد به ترتیب  و در مقایسه با رفرنس یعنی کتاب برانوالد نیز این

RD=85% , LD=8.5% ,CD=8.5% ذکر شده است.  

  

  

  

  

  

  اطالعات مقاالت: 4جدول 

CDLDRDMALEAGENumberSTUDY
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9.759.1581.255.4701620Max Knaapen )هلند(

8.28.283.672.462.327289Alexander golberg )کانادا(

12.49.578.17867.64873Toshiki Kuno )ژاپن(

2.79.28858571425Caroline E )هلند(

213857375Tulika Gupta )هند(

2.5511.2586.280Vasudeva Reddy )هند(

820726840.225ABUCHAIM1 )برزیل(

  )تهران(واشقانیفراهانی4.8610.984.262.757.612558

  )تبریز(بابک کاظمی12.58.978.667.658678

10.216.373.5264Seong kim )کره جنوبی(

12.49.578.177.867.64873Toshiki Kuno )ژاپن( 

1012.676.47255657Hussein Ali Fakhir )عراق(

36.890.274.658264Alexandru )رومانی(

810826662207926Nisha I. )آمریکا(

0.68.191.37965496Sakamoto ) ژاپن(

2019.560.574.555.17200Fazlul Aziz )پاکستان(

5.46.2

12.2

88.3

80.3

73.360.33412

هندیها

Tee Chong )سنگاپور(

17.512.57066.759325Suat Eren )ترکیه(

12979225Morphy

16.413.269.829.654.9311NECAدر مطالعه اخیر

13.110.676.350.959.28160CADدر مطالعه اخیر

15.312.372.436.856.4471NECA+CAD

1512.272.852.860.55500Total 500 patient

7.57.585Braunwald s
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5جدول

RD LD CD
60.5 – 91.3  در مقاالت 20 – 6.2 17.5 – 0.6

80.32  متوسط مقاالت 11.14 8.52

NECA  69.8مطالعه اخیر  13.2 16.4

  

  :با بررسی بیشتر، مقاالت برحسب جمعیت مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم می شوند که شامل

نتایج پاراکلینیک مثل  عالیم بالینی و ،و بیشتر بر اساس Moderateبیمارانی که با ریسک نسبتا .1

بر اساس  significant CADوارد مطالعه می شدند و نتایج ...و CT scanتست ورزش ،اسکن ،

می  27، 7: ، که شامل مقاالتیعنی شبیه مطالعه ما می باشدمی باشد % 30تا 20آنژیوگرافی از 

.باشد

،سابقه مشکل  ACSکل نتایج آنژیوگرافی انجام شده در بیماران بستري شده به دالیل مختلف مثل .2

.می باشد 4،5،6،25،26:بررسی شد که شامل مقاالت ...قلبی ،پاراکلینیک مثبت و 

شامل مقاالت  :بستري شده و آنژیوگرافی می شدند ACSشامل بیمارانی که به علت .3

.باشدمی   3,14,18,20,22,23,24

می  1،9،15،17: که شامل مقاالت هبیماران انجام شد هایی که بعد از مرگ روي عروق کرونر بررسی.4

.باشد

.آورده شده است 6بصورت میانگین درصدهاي این گروهها در جدول coronary dominancyکه فراوانی 

و  LDو میانگین درصد بیشتر ACSدر گروه  RDدیده می شود فراوانی درصد  6همانطور که در جدول 
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CD   در گروهACS که این به ضرر مطالعه ما و به نفع (.ماران با گروه ریسک کمتر می باشدکمتر از بی

  .)خیلی بیشتر است ACSالبته دقیق نمی باشد زیرا تعداد مقاالت درباره . است  RDپروگنوز بدتر 

coronary dominancyنتایج گروه بندي مقاالت براساس : 6- جدول

    +پاراکلینیک:1گروه  کل بیماران:2گروهACS:3گروه  بررسی جسد:4گروه

81.1  85  77  79  RD

13.35  8.52  12.36  10.85  LD

5.56  6.44  10.59  10.1  CD

  

  

  

  

  

  

  

.داشتند انجام دادیم CADنفري که  160و اما ما یک بررسی در گروه 
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ر داشتند سال قرا 37- 82در بازه سنی .داشتند  significant CADبیماري که نتیجه آنژیوگرافی  160در 

  . سال بوده است 9.33با انحراف معیار 59.3آنها  و میانگین سنی

که می بینیم در گروه  .زن بودند%  49.1نفر یعنی 79مرد و % 59.9نفر یعنی  81از لحاظ جنسیت ،

significant CAD  درصد مردها به طور قابل مالحظه اي بیشتر از گروهNECA می باشد.  

اسکن % 13.8نفر یعنی  22تست ورزش مثبت بودند و % 88.1نفر یعنی 141از نظر اسکن و تست ورزش ،

  .مثبت بودند

 35تري گلیسریدمی هیپر، % 45.6نفر یعنی 73، هیپرتنشن %  36.9نفر یا 59دیابت :از نظر ریسک فاکتورها 

، سیگار  %45نفر یعنی  73، دیس لیپیدمی کلی % 29.4نفر یعنی  47، هیپرکلسترلمی % 21.9نفر یعنی 

، هیپوتیروئیدي % 8.8نفر یعنی  14، سابقه خانوادگی % 4.4نفر یعنی  7، اوپیوم % 10نفر یعنی  16کشیدن 

که می بینیم  .می باشد% 4.4نفر یعنی  7، آنمی % 1.9نفر یعنی  3، نارسایی مزمن کلیه % 4.4نفر یعنی  7

می  NECAبه طور قابل مالحظه اي بیشتر از گروه  significant CADدرصد بیماران دیابتی در گروه 

  )%26.79_______ %36.9.(باشد

  می باشد 65تا  50در رنج  ،=54EFمیانگین 

و %  10.6نفر یعنی  LD ،17، % 76.3نفر یعنی  RD ،122به ترتیب  Coronary dominancyفراوانی 

CD ،21  می باشند% 13.1نفر یعنی.  

نفر یعنی  3VD  ،60و  %21.9نفر یعنی  2VD ،35و % 40.6نفر یعنی  1VD ،65: نتایج آنژیوگرافی شامل

  .می باشد 37.5%

  .آورده شده است 7نتایج ذکر شده در جدول شماره 

significant CADبیمار با نتیجه آنژیوگرافی  160 اطالعات: 7-جدول
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p-valueTotal(160)(n= )CD%LD%RD%Risk factor

0.0859.2257.954.960age

10013.68.677.8Dom with M

10012.812.874.4Dom with f

10013.110.676.3Total m/f

0.598.8(14)14.35.98.2FH

0.8836.9(59)33.341.236.9DM

0.545.6(73)57.147.143.4HTN

0.2821.9(35)14.335.321.3TG

0.9929.4(47)28.629.429.5chol

0.545.6 (73)42.958.844.3HLP(total)

0.9610(16)9.511.89.8smoking

0.944.4(7)4.85.94.1hypotiroidism

0.644.4(7)4.804.9opium

0.644.4(7)504.9anemia

بیان شده  RD,LD,CDمی بینیم ،ریسک فاکتورها و سن و جنس بر حسب  7- در جدولهمانطور که 

از نظر ریسک فاکتورها وجود  coronary dominancyالفی میان گروههاي تاست و هیچ اخ

ولی باز در این ). که از نظر سابقه خانوادگی و مصرف اوپیوم معنی دار شد NECAبرخالف گروه .(ندارد

  .بیشتر از دو گروه دیگر است ولی معنی دار نشده است CDر گروه د FHگروه نیز درصد 

، درصد زن و مرد  بیان شده است همانطور که دیده می شود درصد  RD,LD,CDدر گروههاي 8جدول 

  .بیشتر است RDو  CDبیشتر است و درصد مردها در گروه  CDو  RDاز  LDزنها در گروه 
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coronary dominancyروههاي گ نفري برحسب CAD160گروه درصد زن ومرد در 8-جدول

F%M%

47.952.1RD

58.841.2LD

47.652.4CD

49.1(79)50.9(81)TOTAL

  

آورده شده است ،که همانطور  CADو NECAدرصد تست ورزش و اسکن مثبتها در گروه  9-در جدول

  .که می بینیم درصدها در هر دو گروه مشابهند

NECA,CADدرصد تست ورزش و اسکن مثبت بر حسب گروه :9-جدول

CADNECA

88.1(141)87.8(273)ETT

13.8(22)12.2(38)SCAN

می  CADنفري  160و  NECAنفري  311از مقایسه ریسک فاکتورها ،بین گروه ) 10جدول(حال جدولی

 p valueو همانطور که دیده می شود از نظر جنسیت بین دو گروه اختالف معنی دار آماري با  .بینیم

در % 52.4(بیشتر است  CADبطوریکه درصد مردها بطور قابل مالحظه در گروه . وجود دارد  0.000=

 NECAا در گروه درصد زنهمشابه است ولی  CADیعنی در واقع نسبت زن و مرد در گروه %) 29.6مقابل 

 NECAیعنی در واقع درصد زنها در گروه %) 47.6در مقابل % 70.4(بطور قابل مالحظه اي باالتر است 

  ).مرد% 29.6زن و % 70.4.(بطور قابل مالحظه اي بیشتر از مرد ها می باشد
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باالتر از گروه  CAD،در گروه  p-value=0.02اختالف معنی دار آماري دیگر در مورد دیابت است که با 

NECA از نظر سن نیز گروه . %)26.7در مقابل % 36.9(می باشدCAD  از نظر عددي باالتر از گروه

NECA  سال 54.9سال در مقابل  59.2(ولی از نظر آماري معنی دار نمی باشد . است(  

NECA, CADبین دو گروه  coronary dominancyجدول مقایسه ریسک فاکتورها و : 10-جدول

p-valueCADNECARisk factor

0.7559.254.9age

0.00052.429.6M 

0.00047.670.4F

0.1376.369.8RD

0.4210.613.2LD

0.3913.116.4CD

0.528.810.6FH

0.0236.926.7DM

0.5445.641.5HTN

0.6921.923.5TG

0.8429.430.2chol

0.945.645HLP(total)

0.991010smoking

0.74.45.1hypotiroidism

0.784.43.9opium

0.524.45.8anemia

  

در % 76.3(است NECAبیشتر از  CADدر گروه  RDبا اینکه :  coronary dominancyو اما در مورد 

در  LD, CDو با اینکه   (p=0.13)،ولی این اختالف  از نظر آماري معنی دار نمی باشد%)  69.8مقابل 
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در مقابل % 13.2.(می باشد ولی از نظر آماري معنی دار نمی باشد CADبیشتر از NECAگروه 

10.65%،LD ((p=0.42) و)در گروه % 13.1در مقابل  16.45CD((p=0.39)

بیان  p-valueبا  coronary dominancyاز نظر   CAD, NECA، تفاوت بین دو گروه 11-در جدول

.شده است

coronary dominancyاز نظر CAD , NECAتفاوت میان گروه : 11-جدول

P-valuetotalCADNECA

0.1372.476.369.8RD

0.4212.310.613.2LD

0.3915.313.116.4CD

  

  

  

  

  

  

ه علت عالیم بالینی ایسکمی قلبی و تست ورزش یعنی کل بیمارانی که ب بیمار، 471 کل اطالعات مربوط به

.ذکر شده است 12در جدول  NECA ,CAD)کل افراد با (آنژیوگرافی شدند یا اسکن مثبت 

 18.1با درصد  CDدر گروه  p-value=0.03در کل جمعیت هم با  Family Historyکه باز می بینیم 

 , RD=72.4به درصد به ترتیب   coronary dominancyو فراوانی گروههاي  . معنی دار شده است

LD=12.3, CD=15.3 می باشد.



58

  NECA+CADنفر بیمار 471اطالعات کل : 12-جدول

p-valueTotal(471)%CD%LD%RD%Risk faktor

0.556.455.555.656.7age

10013.910.475.7Dom with M

10016.213.570.4Dom with F

10015.312.372.4Total m/f

0.031018.15.29.1FH

0.430.133.336.228.4DM

0.1242.95055.239.3HTN

0.7222.919.422.423.8TG

0.5329.934.725.929.6chol

0.545.2 (213)42.344.845.7HLP(total)

0.461013.910.39.1smoking

0.434.96.974.1hypotiroidism

0.05248.303.8opium

0.885.34.23.45.9anemia

  

بیان  coronary dominancyنفري بر حسب گروههاي  471، درصد مرد و زن در گروه 13و در جدول

شده است

13-جدول

F%M%

61.538.5RD
6931LD
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66.733.3CD
63.236.8TOTAL

  

. نفري بر حسب جنس بیان شده است  471در گروه کل  coronary dominancyدرصد  14در جدول

در جنس زن بیشتر است ولی از  LD,CDدر جنس مرد بیشتر است و درصد  RDکه باز می بینیم درصد 

  .نظر آماري معنی دار نیست

  14-جدول

Total 471 Male% Female% Total% P

RD 75.7 69.7 71.9 0.16

LD 10.4 13.5 13.3 0.33

CD 13.9 15.8 15.1 0.56

  

  

نفري از کل بیمارانی که بستري بیمارستان بوعلی شده و به یک دلیلی تحت  500اطالعات یک گروه 

 ACSبه دالیل ( ، یعنی سه ماه قرار گرفتند 1391آنژیوگرافی کرونر در تاریخ شهریور ،مهرو آبان سال 

از  NECA+minimal CADنفري  311با گروه .....  ) ،تست ورزش مثبت ،اسکن مثبت ،کاردیومیوپاتی و

  . مقایسه شدند  coronary dominancyنظر 

  .نفري بیماران ذکر شده است 500، اطالعات این گروه 15که جدول 
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شده اندنفري کل بیمارانی که به هر دلیلی آنژیوگرافی  500اطالعات گروه : 15-جدول

p-valueTotal(500)CDLDRDRisk factor
0.759.56060.3259.2age

1001512.272.8Total M+F

10012.51176.5Dom with M 

10017.813.668.6Dom with f

10010.511.877.6NECA

10019.59.271.3minimal

10015.310.474.2NECA+minimal

10014.813.172.1CAD

10021.910.567.61VD

1007.316.7752VD

10014.712.572.83VD

1001512.272.6Dominancy tot

0.5848.347.547.448.6EF

  

می باشد ولی از  CADنفري مشابه گروه  500میانگین سنی در گروه ، می بینیم 15همانطور که در جدول

،افراد جوانتري هستند که  NECAیعنی در گروه . )سال 54.2در مقابل  59.5.(باالتر است NECAگروه 

  .سابقه مشکالت قلبی ندارند

. در جنس زن بیشتر است LD,CDدر جنس مرد بیشتر است و فراوانی  RDدر این گروه نیز فراوانی 

  نفريtotal 500و  NECAبین دو گروه  coronary dominancyمقایسه : 16-جدول

P-valueCADNECA

0.3872.670.4RD

0.6812.213.2LD

0.681516.4CD
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 LD,CDنفري بیشتر است و فراوانی  500در گروه  RDفراوانی دیده می شود  16همانطور که در جدول 

بیشتر است ولی از نظر آماري معنی دار نیست و اختالف کمتري نسبت به  NECAنفري  311در گروه 

.با هم دارند CAD 160گروه 

  گروه ذکر شده 4در   RD,LD,CDدرصد گروههاي  : 17-جدول

CAD+NECA(471)CAD(160)Total 
CAD(500)

NECA

72.476.372.869.8RD

12.310.612.213.2LD

15.313.11516.4CD

  



و درصد از سه گروه دیگر کمتر است  

 ,RDو نکته دیگر اینکه درصد فراوانی 

که نشان  . نفري کلی است 500مشابه گروه 

coronary dominancy

RD

LD

CD

TOTAL

 NECAدر گروه  RDفراوانی  درصد دیده می شود که

CD  در گروهNECA و نکته دیگر اینکه درصد فراوانی . از سه گروه دیگر بیشتر است

مشابه گروه  (NECA+CAD)نفري  471در گروه کلی 

  .دهنده درستی نتایج و بررسی آنژیوگرافی مطالعه ماست

  در چهار گروه RD, LD, CDدرصد 

coronary dominancyگروههاي  نفري بر حسب  500در گروه درصد جنس 

F%M%

44.555.5

52.547.5

5644

47.252.8

دیده می شود که 17در جدول 

CDو LDفراوانی 

LD ,CD  در گروه کلی

دهنده درستی نتایج و بررسی آنژیوگرافی مطالعه ماست

درصد : 3- شکل

  

درصد جنس  18- جدول 
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بیشتر و درصد  نفري 500در گروه  در جنس مردRDنشان داده که درصد  15نیز مشابه جدول  18جدول 

LD,CD در جنس زن بیشتر است.  

،به هم شبیه و حتی  (male=52.8% , female=47.2%)از طرفی نشان می دهد درصد کل زن ومرد 

  %)29.6=، مرد% 70.4=زن: NECAنفري گروه  311در مطالعه .(مردها بیشتر هستند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  نفري 500در گروه  NECA, nonsignificant CAD, significant CADدرصد :  19-جدول

Ptot 
CAD

3VD2VD1VDNECA+minimalminimalNECA500

0.6266.827.219.819.633.417.116.3RD

0.5872.127.926.21827.913.114.8LD
0.0266.726.79.330.733.422.710.7CD

67.427.219.22132.617.415.2total
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همانطور که می بینیم  .نفري نشان داده است 500فراوانی درگیري عروق کرونر را در گروه  19جدول 

 significant CAD= 67.4%     می باشد و فراوانی   NECA+minimal CAD= 32.6%درصد.

طبق مشاهده جدول . دو سوم جمعیت کل می باشدحدود ، significant CADیعنی فراوانی  .می باشد

حدود یک سوم جمعیت کل می  significant CADنفر بیماران مورد مطالعه ما فراوانی  471در ، 20

  .د نشان  دهدمی توانموضوع قدرت تشخیصی پایین نتایج مثبت تست ورزش و اسکن را این باشد که 

 ,1VD=21%, 2VD=19.2% , 3VD=27.2% , NECA=15.2درگیري  نفري، 500گروه در و

minimal=17.4% می باشد.  

 ,RD=27.3)مشابه است  coronary dominancyدر سه گروه 3VDاز طرفی درصد فراوانی 

LD=27.2 ,CD=26.7 ) (p= 0.98) ، 3بر خالف نظر بعضی مقاالت که ذکر شده فراوانیVD  در گروه

RD و فراوانی کل  )19و 4(بیشتر استCAD  هم در سه گروه مشابه است(RD=66.8 , LD=72.1

(p=0.7) ,CD=66.7) ) برخالف بعضی مقاالت که ذکر شده فراوانیCAD  درLD 27() .بیشتر است (  

  

  

  

  نفري 500و  471بین دو گروه  significant CADو  NECA+minimal CADمقایسه درصد :20-جدول

Total(500)Total (471)

32.6 %(137)66 %(311)NECA+Minimal

67.4 %(363)34 %(160)CAD
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از نفري بیشتر  500در گروه کلی ، 3VDو  significant CAD،نشان می دهد که درصد  21 و 20جدول

  .نفري بیشتر است 471در گروه کلی minimal CADاست و درصد نرمال کرونري و نفري  471گروه 

  نفري total 500و  CADو   NECAدرصد درگیري عروق کرونر در سه گروه :  21-جدول

NECA% Minimal% 1VD% 2VD% 3VD%

NECA(311) 53.4 46.6 - - -

CAD(160) - - 40.6 21.9 37.5

Total (500) 15.2 17.4 21 19.2 27.2

NECA+CAD 35.2 30.7 13.72 7.43 12.73

  

  

  

  

  

  

  

NECA+CADنفر  471در coronary dominancy میزان درگیري عروق کرونر بر اساس: 22-جدول

Ptot CAD3VD2VD1VDNECA+minimalminimalNECA471%

0.4335.813.38.614.264.23133RD

0.5529.312.16.910.370.725.944.8LD

0.5629.211.32.815.570.833.836.6CD

0.613412.77.413.8663135total
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نفر  341هستند که از این  RDنفر  341نفر مطالعه ما  471دیده می شود در  22 که در جدولهمانطور 

ولی از نظر .بیشتر از دو گروه دیگر است RDکه  در گروه % . 35.8دارند یعنی  total CADنفر    122

از نظر  dominancyیعنی تفاوت معنی داري بین سه گروه  (p=0.4).دار نیستآماري معنی 

significant CAD وجود ندارد.  

% 13.2هسند ،که می شود 3VDنفر  45نفر  341هستند که از این    RDنفر  341نفري ، 471در گروه 

نفري  160و در گروه  (p=0.3). که نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است ولی از نظر آماري معنی دار نیست

(p=0.94).در سه گروه مشابه است 3VDنیز 

نفري تفاوت معنی  total(500)هم در گروه  NECA+CAD(471)، هم در گروه  23پس طبق جدول 

  .ندارند significant CADبودن و  3VDاز نظر  coronary dominancyداري بین گروههاي 

  در سه گروه coronary dominancyبر اساس  3VDدرصد – 23درصد جدول – 23جدول 

ptotalCDLDRD3VD %

0.9437.538.141.236.9CAD(160)

0.8712.711.112.113.2NECA+CAD

0.9827.226.727.927.2Total (500)

  

  نفري 500و 160و  311در گروههاي   Ejection Fractionمیانگین : 24-ولجد

NECA(311) CAD(160) Total (500)

EF 56.3 54 48.3

  

  گروه ذکر شده 4برحسب جنسیت در   RD,LD,CDدرصد :  25-جدول
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CAD+NECA(471)CAD(160)TotalCAD(500)NECAدرصد

75.7

70.4

77.8

74.4

76.5

68.6

73.9

68.9

M------RD

F  

10.4

13.5

8.6

12.8

11

13.6

12

13.7

M-------LD

F  

13.9

16.2

13.6

12.8

12.5

17.8

14.1

17.4

M ------CD

F  

در  LD, CDدر چهار گروه درجنس مرد بیشتر است و فروانی  RDمی بینیم که فراوانی  25در جدول

، در مردها بیشتر از زنها می  CADکه در گروه  CDبه جز درصد .(چهار گروه در جنس زن بیشتر است

در مطالعه ما به  LD, CDکه این می تواند نشان دهنده آن باشد که علت بیشتر بودن درصد فراوانی  )باشد

  .علت بیشتر بودن جنسیت زن، در مطالعه است که از نظر آماري نیز معنی دار نیست

  

  

  

درصد جنسیت در چهار گروه: 26-جدول

CAD+NECA(471)CAD(160)TotalCAD(500)NECAدرصد

36.850.952.829.6M
63.249.147.270.4F

  

جنسیت بر حسب درصد در سه گروه: 4- شکل



  

 NECA+minimalنفري ما که بیماران 

تواند این طبق رفرنس برانوالد می گفت 

  .باشد

هلندي انجام شده بعد از مرگ روي جسد که ذکر کرده شیوع 

و به دو گروه کمتر از  مارانمان را برحسب سن 

NECA  وsignificant CAD  و مجموع

 65≥در سن ،RDدرصد  ،NECAبه این نتیجه رسیدیم که در گروه 

هم  CADو در گروه . کاهش داشت ولی از نظر آماري معنی دار نشد

معنی  p=0.035و از نظر آماري با %) 

نفري ما که بیماران  311همان طور که قبال گفته شد درصد جنس زن در مطالعه 

گفت  می توانکه %) 70.4(می باشند از سایر گروهها بیشتر است 

باشد می به دلیل مثبت کاذب بودن بیشتر جنس زن در تست ورزش مثبت

هلندي انجام شده بعد از مرگ روي جسد که ذکر کرده شیوع  2ما در این مطالعه برگرفته از مقاله شماره 

مارانمان را برحسب سن نفري بی 471با افزایش سن کاهش می یابد گروه 

NECAسال تقسیم کردیم و آن را جداگانه در دو گروه 

به این نتیجه رسیدیم که در گروه  25آنها بررسی کردیم و طبق جدول 

کاهش داشت ولی از نظر آماري معنی دار نشد  LD ,CDافزایش داشت و درصد 

%) 71.7در مقابل % 87.2(سال افزایش داشت 65≥در سن 

  

  

همان طور که قبال گفته شد درصد جنس زن در مطالعه 

CAD  می باشند از سایر گروهها بیشتر است

به دلیل مثبت کاذب بودن بیشتر جنس زن در تست ورزش مثبت

  

  

ما در این مطالعه برگرفته از مقاله شماره 

LD,CD  با افزایش سن کاهش می یابد گروه

سال تقسیم کردیم و آن را جداگانه در دو گروه  65≥سال  65

آنها بررسی کردیم و طبق جدول 

افزایش داشت و درصد 

در سن  RD،درصد 
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در مقابل  %16.8(و)  LDدر گروه  %8.5در مقابل  11.5%(با افزایش سن کاهش داشت LD ,CDدار شد و 

که این نیز دقیقا مثل مقاله  .معنی دار شد p=0.032از نظر آماري با CDولی تنها .) CDدر گروه  4.3%

بطور معنی دار افزایش   RDنفري کل هم با افزایش سن ، 471و در گروه . ذکر شده است 2شماره 

-p)ولی از نظر آماري معنی دار نشد با افزایش سن کاهش داشت  LD CD,و  (p=0.032)داشت

LD=0.47)  و(p-CD=0.067).  

. مطالعه ما باشد  می تواند به ضرر significant CADو  NECAدو گروه  مشاهده شده بیننتیجه این 

عروق  Significantتنگیبیماران با  درپروگنوز را LD, CDانجام شده که نشان داده عه چندین مطال

  CADنیز آن را تایید می کند زیرا تنها در گروه  در این مطالعه کم می کند که این یافته ذکر شدهکرونر 

 CDو  LDکه نشان می دهد . با افزایش سن از نظر آماري معنی دار شد LD, CDو کاهش  RDافزایش 

و در افراد نرمال  .در بیماران با بیماري آترواسکلروتیک باشدمستقل می تواند پردیکتوري  CDبخصوص 

  .گنوز نقش دارندکرونري این دو گروه کمتر در پرو 

.ذکر شده است 27که نتایج آن در جدول 

  

  

  

CAD(160)و  NECAتقسیم بندي سنی در گروه : 27-جدول

p-valuetotal≥65<65

NECA

0.4269.8%74.5%68.8%RD

0.7413.2%11.8%13.5%LD
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0.6116.1%13.7%16.5%CD

CAD

0.03576.3%87.2%71.7%RD

0.5710.6%8.5%11.5%LD

0.03213.1%4.3%16.8%CD

total

0.03272%80.669.7RD

0.4712.3%10.212.9LD

0.06715.19.216.6CD

  

  

  

  

  

  

  

  :بحث و نتیجه گیري

 همواره سعی بر این بوده که ریسک فاکتورها و عوامل پیش گویی کننده بیماریهاي قلبی و مرگ و میر قلبی

عروقی شناخته شود تا بلکه با تعدیل آنها از مرگ و میر قلبی عروقی کاسته شود  و تا کنون بیشتر مطالعات 

انجام شده است در حالی .. روي ریسک فاکتور هاي معمول مثل دیابت،هیپرتنشن ، هیپرلیپیدمی و سیگار و

پس احتمال می رود .  )1(فتندحوادث قلبی در غیاب ریسک فاکتورهاي کالسیک عروقی اتفاق می ا% 20که 

که عوامل دیگر مثل آناتومی شریانهاي کرونر و واریاسیونهاي آنها نیز در پروگنوز بیماران نقش داشته باشد 
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که اهمیت کلینیکی در اداره بیماریهاي قلبی عروقی و عوارض همراه آن ،چنین مثل ایسکمی میوکارد و.

sudden cardiac deathدر بخشهاي قبل ، به دالیل بحث شده طبق مقاالت . دارد ...و آریتمی ها و

می تواند  ه نرمال نیز در نظر گرفته می شود،ک CDو  LDیعنی مختلف یک واریاسیون آناتومی عروق کرونر

که دالیل متعددي براي آن ذکر . در پروگنوز بیماران می تواند نقش داشته باشد و پیش آگهی را بد کند

  .که در بیان مسئله توضیح داده شد شده

بررسی شده است و ، ACSو  CADپیش آگهی دربیمارن بر CDو  LDدر مطالعات مختلف بیشتر تاثیر

در ، ذکر شده که این بیماران پروگنوز بدتري دارند ، اما آن چیزي که ما در این مطالعه بررسی می کنیم

را در افراد بدون آترواسکلروز کرونري قابل مالحظه بررسی  LDافراد با آنژیوگرافی کرونري  نرمال است تا اثر

زیرا به نظر می رسد در بیمارانی که با عالئم ایسکمی قلبی و تستهاي پاراکلینیک مثبت جهت  کنیم،

بیشتر  Left dominancyولی طی آنژیوگرافی نرمال کرونري هستند شیوع  ،آنژیوگرافی بستري می شوند

می تواند طی Left dominancyمی تواند بدان معنا باشد که آناتومیاز رفرنس است که این 

باعث ایجاد ایسکمی قلبی ، حتی بدون وجود بیماري انسدادي قابل مالحظه عروق کرونري  مکانیسمهایی

  .شود که هدف ما در این مطالعه بررسی این موضوع است

قرار دارد و ) 60.5% – 91.3(%در رنج  بحث شده مقاله 23در RDفراوانی درصد  شد،دیده  همانطور که 

است بیشتر % 69.8درمطالعه ما که  RDمی باشد که در مقایسه با  80.32%در مقاالت  RDمیانگین درصد 

می باشد که  LD  ،%11.14قرار دارد و میانگین درصد %) 6.2-%20( درمقاالت در رنج LDو درصد .است 

-%17.5( درمقاالت در رنج CDت کمتر می باشد و درصد اس 13.2در مطالعه ما که  LDدر مقایسه با 

است  16.4در مطالعه ما که  CDمی باشد که در مقایسه با CD  ،%8.52قرار دارد و میانگین درصد %) 0.6

  .کمتر می باشد

و . می باشد) 69.8(بیمار مطالعه ما  311بیشتر از%) RD)85و طبق کتاب رفرنس براونوالد نیز فروانی 

است ولی % 8.5در برانوالد فراوانی هر دو گروه (در کتاب برانوالد کمتر از مطالعه ماست  LD, CDفراوانی 
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که این فراوانیها در مقاالت و رفرنس تایید کننده ) می باشد CD=16.4%و LD=13.2%در مطالعه ما 

ه نیز به در بیماران بدون بیماري آترواسکلروتیک قابل مالحظ LD , CDنظریه ماست که ممکن است 

  .دندالیلی مثل آناتومی خاص آنها پروگنوز افراد را کم کن

و  Suat Erenرا مقاله  ترکیه اي به مطالعه ما Coronary dominancyنزدیکترین نتیجه فراوانی

را بوسیله  CADها با coronary variantو  Coronary dominancyهمکارانش دارد که همراهی بین 

MDCT coronary angiography  بیمار نسبتا  325که . بررسی کرده اندModerate  risk  را

 RD=70%فراوانی  که). مشابه مقاله ما(داشتند  CAD،% 20.9بیمار یعنی  68بررسی کرده اند و

،LD=12.5%  وCD=17.5%)27(.بود) مشابه مطالعه ما(  

در مقاله تهران . منتشر شد تفاوت زیادي داردولی در مقایسه با دو مقاله اي که از مرکز قلب تهران و تبریز 

 12558در آنژیوگرافی و مطالعات پاراکلینیک  CADو وسعت Coronary dominancyهمراهی بین که

 ,RD=84.2%, LD=10.9%به ترتیب  Coronary dominancyبیمار بررسی شده است، فراوانی 

CD=4.8% وانی می باشد که در این مقاله نسبت به مطالعه ما فراRD  بیشتر و فراوانیLD  و

  )4(.که این مقاله شامل کل آنژیوگرافیهاي انجام شده می باشد. کمتر است CDبخصوص

و درگیري  LDارتباط بین . و در مقاله اي که توسط بابک کاظمی و همکارانش از دانشگاه تبریز منتشر شد 

بیماري که با یک اندیکاسیونی آنژیوگرافی شده  183که . بررسی شده است Origin LADآترواسکلروتیک 

که . بوده است RD=78.6% , LD=8.9% ,CD=12.5%فراوانیها به ترتیب . اند بررسی شده است

  )5(.بیشتر است CDو  LDدر مطالعه ما کمتر و درصد  RDدرصد 

  . ایید کننده فرضیه ما باشدکه مقایسه مطالعه ما با این مقاالت  ذکر شده ،می تواند ت

انجام  ،از مطالعه مان خارج شدند Significant CADنفري که به علت  160ولی ما یک مقایسه اي با 

،ولی این %)  69.8در مقابل % 76.3(است NECAبیشتر از  CADدر گروه  RDبا اینکه  و دیدیمدادیم 

بیشتر  NECAدر گروه  LD, CDو با اینکه   (p=0.13)اختالف  از نظر آماري معنی دار نمی باشد
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و LD ((p=0.42)،10.65%در مقابل % 13.2.(می باشد ولی از نظر آماري معنی دار نمی باشد CADاز

  CD((p=0.39)در گروه % 13.1در مقابل  16.45(

بوعلی قزوین نفري از کل بیمارانی که به یک دلیلی در بیمارستان  500و یک مقایسه اي با یک گروه 

نفري بیشتر  500در گروه  RDفراوانی  درصد انجام دادیم و دیدیم که باز آنژیوگرافی می شدند ،

 NECAنفري  311در گروه  LD,CDفراوانی  درصد و(p=0.38))69.8در مقابل % 72.6(است

در گروه  15در مقابل  16.4(و  (p=0.68))LDدر گروه 12.2در مقابل  13.2(استبیشتر

CD((p=0.68) 160از نظر آماري معنی دار نیست و اختالف کمتري نسبت به گروه  بازولی CAD  با هم

  .دارند

 , NECA=311 , CAD=160 , NECA+CAD=471)گروه چهاردر  RDفراوانی  از طرفی 

total=500) درجنس مرد بیشتر است و فروانی ،  نفريLD, CD  در چهار گروه در جنس زن بیشتر

همان طور که قبال گفته  و )، در مردها بیشتر از زنها می باشد CADکه در گروه  CDبه جز درصد .(است

می باشند از سایر  NECA+minimal CADنفري ما که بیماران  311شد درصد جنس زن در مطالعه 

این طبق رفرنس برانوالد می تواند به دلیل مثبت کاذب می تواند گفت که (%) 70.4(گروهها بیشتر است 

در حالیکه در سایر گروهها و تقریبا تمامی مقاالت ) باشد می تر جنس زن در تست ورزش مثبتبودن بیش

که این می تواند نشان  .می باشد درصد جنس مرد بیشتر است   coronary dominancyکه درباره

در مطالعه ما به علت بیشتر بودن جنسیت  LD, CDدهنده آن باشد که علت بیشتر بودن درصد فراوانی 

ما درصد  هچون همانطور که دیدیم در مطالع( زن، در مطالعه است که از نظر آماري نیز معنی دار نیست

که  .و این می تواند یک چیز نژادي یا منطقه اي باشد)در جنس زن بیشتر از مرد است  LD ,CDفراوانی 

کمتر است که این  RDبیشتر از رفرنس است و فراوانی  LD , CDکال در منطقه مورد مطالعه ما فراوانی 

  .نکته در زنها بارزتر می باشد
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نفري مورد مطالعه ما پایین است  471در جمعیت   significant CADاز طرفی فراوانی درصد بیماران با  

کل به نفري  500فراوانی درگیري عروق کرونر در گروه در حالیکه،  )%34یا  حدود یک سوم کل جمعیت(

 significant    می باشد و فراوانی NECA+minimal CAD= 32.6%این صورت است که فراوانی 

CAD=  67.4%  می باشد یعنی فراوانیsignificant CAD ،  که  دو سوم جمعیت کل می باشدحدودا

می تواند بخصوص در جنس زن موضوع قدرت تشخیصی پایین نتایج مثبت تست ورزش و اسکن را این 

است که زمینه تشخیص پایین را براي انجام  Manesh R. Patelکه مشابه مقاله آقاي شان  دهدن

 باید دقیقیاد آور می شود که در خانها شرح حال گیري این نتیجه و  .)8(آنژیوگرافی الکتیو نشان داده است

تر باشد ودر شرح حال گیري به ریسک قلبی عروقی یک خانم طبق گاید الین فصل تست ورزش کتاب 

 CTشود و روشهاي دیگري به جز تست ورزش و اسکن پرفیوژن میوکارد مثل توجه براونوالد 

Angiography   وMR Anngiography   که صحت تشخیصی بیشتري دارد انجام شود... و.  

بررسی Coronary dominancyتمامی متغیرها بر حسب نفري ما این است که  311نتیجه دیگر مطالعه 

یعنی توزیع ریسک فاکتورها در . هیچ کدام معنی دار نشده است p value<0.05بر اساسکه شده 

 Familyو مصرف اوپیوم که   Family Historyبجز .مشابه است  Coronary dominancyگروههاي 

History   و  19.6با درصدP=0.04  و  9.8و اوپیوم با درصدp=0.03 در گروهCD بطور معنی داري

  .دارد یاز به انجام یک مطالعه بزرگترکه این یافته می تواند تصادفی باشد ون .فراوانی بیشتري دارند

 CADو  NECAبیماري کرونري ،بین دو گروه نتیجه دیگر مطالعه ما که از مقایسه ریسک فاکتورهاي 

اختالف معنی دار آماري گرفته شده این است که عالوه بر اختالف فراوانی جنس زن و مرد در دو گروه ،

می  NECAباالتر از گروه  CAD،در گروه  p-value=0.02که با  دیده می شوددیگر در مورد دیابت 

دو گروه مشابه است و از نظر در حالیکه مقایسه سایر ریسک فاکتورها میان . %)26.7در مقابل % 36.9(باشد

موضوع است یکی اهمیت وافر دیابت را در افراد با  که این نشان دهنده سه .آماري اهمیت معنی داري ندارد

significant CAD  و دیگري اینکه در انتخاب بیماران براي انجام تست ورزش و اسکن نشان می دهد

دقت شده و فراوانی ریسک فاکتورهاي معمول در هر دو به ریسک فاکتورها به درستی ، در این مطالعه قلب 
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 %45.6در مقابل % 45، هیپرلیپیدمی % 45.6در مقابل % 41.5هیپرتنشن ،(مثال .گروه باال و مشابه است 

گرچه داده :اینکه  و سومین نکته%)  8.8در مقابل  10.6%و سابقه خانوادگی ،% 10،سیگار در هر دو گروه 

% 20. داوم فقط منجر به اثبات نقش مضر ریسک فاکتورهاي کالسیک شده استهاي کلینیکی به طور م

بیمار با  120000و در آنالیز . حوادث قلبی در غیاب ریسک فاکتورهاي کالسیک عروقی اتفاق می افتند

مردان شواهد هیپرلیپیدمی ، هیپرتنشن ،سیگار و دیابت را نداشتند و % 19زنان و % 15بیماري عروق کرونر ،

از افراد % 95 – 85لیز بزرگ دیگري در در آنا. آنها فقط یکی از این ریسک فاکتورها را داشتند% 50بیش از 

ساله،  30ي مرسوم را داشتند، طی پی گیري مستعد بیماري عروق کرونر که حداقل یکی از ریسک فاکتورها

بنابراین توجه به بهبود تشخیص ریسک فاکتورهاي عروقی مورد نیاز . هیچ بیماري کرونري مشاهده نشد 

که می  باشد LD ,CDاز جمله شریانهاي کرونر و واریاسیونهاي آنها آناتومی است که از موارد آنها می تواند

  )1.(تواند در پروگنوز افراد نقش داشته باشد

ما ،میانگین سنی کمتري نسبت به گروه  NECAاختالف دیگر از نظر میانگین سنی بود که جمعیت 

CAD  وTotal ،500 59.5و % 59.2مقابل در % 54.9. (نفري داشت ولی از نظر آماري معنی دار نشد.(%  

در ھر دو  significant CADو  3VDی نتیجه دیگري که از مطالعه ما به دست آمد این بود که فراوان

  coronary dominancyنفری ،میان سھ گروه  Total،۵٠٠و (NECA+CAD)نفری  ۴٧١گروه 

  ) ٢۴، ١٩، ۴بر خالف مقالھ .( مشابھ بود و تفاوت معنی دار آماری نداشتند

، ما نیز جمعیت مورد مطالعه مان  بعد از مرگ و همکارانش از کشور هلند Max Knaapenمطابق مطالعه 

 RDبا افزایش سن  NECAیم کردیم و نتیجه گرفتیم که در گروه تقس سال 65≥،  65<را به دو گروه 

و  RD،افزایش  CADولی در گروه . کاهش می یابد ولی از نظر آماري معنی دار نبود CDو  LDافزایش و 

که این مشاهده بین دو گروه . وجود داشت LDو کاهش عددي ،با افزایش سن معنی دار شد  CDکاهش 

NECA  وsignificant CAD انجام شده که نشان  هچندین مطالع. ر مطالعه ما باشد می تواند به ضر

عروق کرونر کم می  Significantپروگنوز را در بیماران با تنگی LD, CDداده 

زیرا تنها در  ،که این یافته ذکر شده در مطالعه ما نیز آن را تایید می کند )3,14,18,20,22,23,24(کند
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که این نشان می . با افزایش سن از نظر آماري معنی دار شد LD, CDو کاهش  RDافزایش   CADگروه 

بیماري پروگنوز بد ،مخصوصا در بیماران با  می تواند پردیکتور CDبخصوص  CDو  LDدهد 

.آترواسکلروتیک باشد و در گروه نرمال کرونر کمتر اثر ریسک فاکتوري دارد

که   می باشد که نشان دادو همکارانش در هلند  Caroline E. Veltmanمطالعه  که این نتیجه مشابه 

در  RDبدتري نسبت به  outcomeهمراه با  LD،در بیماران با  CTAدر  significant CADحضور 

 coronaryنداشتند بدون توجه به CTAدر  significant CADبیمارانی که ولی  ،بودماه  24مدت 

dominancy   پروگنوز خوبی داشتند و هیچ اختالف معنی دار آماري از نظر وقوع حوادث بین انواع

coronary dominancy  ثابت  خواستیمکه این بر خالف چیزي است که ما در مطالعه می (وجود نداشت

)7().کنیم

. از مرکز قلب تهران انتشار یافت شو همکاران Ali Vasheghani-Farahaniمطالعه اي که توسط  طبق

نداشتند که این  dominancyگروههاي  بینهیچ اختالف آماري معنی داري مثبت ،تستهاي پاراکلینیک 

که افراد نرمال کرونري  که تستهاي پاراکلینیک مثبت دارند فراوانی  ادیمبرخالف تحقیق ماست که نشان د

LD   وCD البته در این مورد اختالف جمعیتی وجود دارد و مطالعه واشقانی  .بیشتر می شوداز نظر عددي

 و همچنین در مطالعه بررسی کرده است  CAD،تستهاي پاراکلینیک مثبت را در کلیه بیماران با و بدون 

بیشتر بود که این موافق تحقیق   LDدر افراد  Minimal CADفراوانی افراد نرمال کرونر و  واشقانی،

باالتر از  Left dominancyدر ایرانی ها شیوع  ،و نکته دیگر این مطالعه این بود که نشان داد  ماست

  )4.(%) 8در مقابل % 9/10(رفرنس است 

 coronaryو همکارانش دیده شد که فروانی Suat Erenله ترکیه اي  نزدیکترین نتایج به مطالعه ما در مقا

dominancy  به ترتیبRD=70%, LD=12.5%, CD=17.5%  بود که مشابه مطالعه ما،

ترکیب : که این به دوعلت می تواند باشد ،یک.  (RD=69.8% , LD=13.2% , CD=16.4%).بود

و با  ACSکه بیشتر بیماران بر اساس عالئم ایسکمی قلبی و پاراکلینیک مثبت و بدون سابقه ،جمعیتی آن 
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EF<30 %فراوانی ،آنژیوگرافی شدند وCAD ،20.9 %د که این خصوصیات مشابه مطالعه ما بود ،دومین بو

  .دلیل می تواند به علت شباهت نژادي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ماهايپیشنهاد

در افراد  coronary dominancyانجام یک مطالعه بزرگ کشوري و تعیین فراوانی .1

نرمال نژادهاي مختلف و بررسی نقش ژنتیک و ژن در آنها

پروگنوز که می تواند در ، به شناخت و بررسی ریسک فاکتورهاي جدیدتر بیماري کرونر.2

.، توجه کنیم نقش داشته باشد 
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.در بیماران دیابتی اهمیت بیشتر بدهیمبه تستهاي ورزش یا اسکن مثبت .3

بین افراد با کرونر نرمال  Randomized Clinical Trialطرح ریزي یک مطالعه بزرگ .4

وافراد با بیماري آترو اسکلروتیک کرونر و پی گیري و بررسی پروگنوز کوتاه مدت و طوالنی 

.coronary dominancyمدت بر اساس 
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مقدمه

در طی دهه گذشته ، بیماریهای قلبی- عروقی ، بزرگترین علت مرگ در سرتاسر جهان بوده است. در سال 2004 ،بیماری قلبی عروقی علت 17 میلیون مرگ و منجر به 151 میلیون disability- adjusted life years lost (DALYs Lost )شد که در حدود 30% از همه مرگها و 14% از همه DALYs Lost در آن سال بود. مشابه خیلی از کشورهای با درآمد بالا در طی قرن گذشته ،کشورهای با درآمد متوسط و پایین به صورت هشدار دهنده ای افزایش در میزان بیماری قلبی- عروقی داشته اند که این تغییرات سرعت زیادی گرفته اند . در سال 2001 ،75% از همه مرگها و 82% از کل DALY Lost ها به علت بیماری کرونری قلب در کشورهای با درآمد متوسط و پایین اتفاق افتاد. در سال 2025 مرگ ومیر کاردیوواسکولار بر اساس یک معیار جهانی از تمام علل عمده مرگ و میر مثل عفونت ،کانسرو تروما پیشی خواهد گرفت.(1)

 همواره سعی بر این بوده که ریسک فاکتورها و عوامل پیش گویی کننده بیماریهای قلبی و مرگ و میر قلبی عروقی شناخته شود تا بلکه با تعدیل آنها از مرگ و میر قلبی عروقی کاسته شود و تا کنون بیشتر مطالعات روی ریسک فاکتور های معمول مثل دیابت، هیپرتنشن ، هیپرلیپیدمی و سیگار و.. انجام شده است در حالی که 20% حوادث قلبی در غیاب ریسک فاکتورهای کلاسیک عروقی اتفاق می افتند(1) . پس احتمال می رود که عوامل دیگر مثل آناتومی شریانهای کرونر و واریاسیونهای آنها نیز در پروگنوز بیماران نقش داشته باشد .که اهمیت کلینیکی در اداره بیماریهای قلبی عروقی و عوارض همراه آن ، چنین مثل ایسکمی میوکارد و sudden cardiac deathو آریتمی ها و...دارد . مثلاجریان خون آشفته موضعی می تواند باعث تغییراتی شود که تسریع کننده قدمهای اولیه آتروژنز باشد . آسیب اولیه ،مربوط به shear stress می باشد که در سرعتهای بالا باعث صدمه سلولهای آندوتلیال می شود. بیش از 90% جریان خون کرونر وارد کرونر چپ می شود که اگر غالب باشد ، high shear stress  تولید  می کند(5). پس لازم است تا آناتومی عروق کرونر و واریاسیونهای آن را بدانیم و تاثیر آن را در پروگنوز افراد بررسی کنیم.

آناتومی شریانهای قلب به این ترتیب است که ، شرایین بزرگ خونرسان قلب ، شریانهای کرونری هستند که از شریان آئورت منشا گرفته و در سطح اپیکاردی قلب قرار می گیرند ، بنابر این به آنها شریانهای اپیکاردی هم می گویند .شریانهای کرونر جدا شده از آئورت بطور نرمال شامل: Left main coronary artery  است که از سینوس والسالوای چپ آئورت جدا می شود و همچنین Right coronary artery  که از سینوس والسالوای راست آئورت جدا می شود . Left main coronary artery  بطور معمول به دو شریان ماژور Left Anterior Desending artery  (LAD) و Left Circumflex Artery (LCX)  تقسیم می شود. تقسیم بندی سه شریان ماژور کرونر در 27 قطعه بر اساس نامگذاریCASS (coronary artery surgery study investigators )  صورت می گیرد(جدول 1). BARI (Bypass Angioplasty Revascularization investigators ) این تقسیم بندی را با اضافه کردن دو سگمان   Ramus Intermedius  و سومین شاخه دیاگونال تغییر دادند.
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آنژیوگرافی قلبی شامل موارد مختلف مثل آرتریوگرافی کرونر ،کاتتریزاسیون قلب چپ و راست برای بررسی های همودینامیک ، بررسی آناتومی قلب، عروق و دریچه ها می باشد و می تواند آنومالیهای مختلف قلب را مشخص کند.

که از این میان ،آرتریوگرافی کرونر ،روش استاندارد برای تشخیص تنگی شریانی مرتبط با بیماری آترواسکلروتیک قلبی عروقی بوده و قابل اعتمادترین اطلاعات آناتومیک برای تعیین درمان دارویی ، PCI  ، CABG در بیماران با بیماری ایسکیک قلبی عروقی را فراهم می کند. اولین بار در سال 1959 توسط sones  انجام شد و بعد از آن روشهای انجام آنژیوگرافی کرونر به طور قابل توجهی بهبود یافته است .

آرتریوگرافی کرونر ، وجود یا عدم وجود تنگی کرونر را اثبات می کند، گزینه درمانی را مشخص کرده و پروگنوز بیماران با علائم یا نشانه های بیماری ایسکمیک عروق کرونر را تعیین می کند . همچنین ، آناتومی عروق قلب را مشخص کرده و آنومالی ها و واریاسیونهای عروق را نشان می دهد . آرتریوگرافی کرونر می تواند به عنوان یک ابزار تحقیقاتی نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

شاخه های اپیکاردی ماژور و دومین و سومین رده شاخه ها ، می توانند با آنژیوگرافی کرونر مشاهده شوند. شبکه شاخه های کوچکتر داخل میوکاردی به علت سایز آن ها ، حرکت قلبی و محدودیتهای وضوح سیستم Cine  angiographic  دیده نمی شوند. این عروق رده چهارم با مقاومت بالاتر، که یک نقش مهم در خودتنظیمی جریان خون کرونر ایفا می کنند ، ممکن است باعث کاهش پرفیوژن میوکارد طی استرس شده و منجر به ایسکمی در بیماران با هیپرتروفی بطن چپ یا هایپرتنشن سیستمیک شوند. 

بیماری عروق کرونر به صورت تنگی بیش از 50% در یک یا تعداد بیشتری از عروق تعریف می شود وsignificant lesion نامیده می شود. اگرچه واضح است که تنگی های کمتر از 50% ارزش پروگنوستیک عمده ای دارند زیرا این ضایعات به طور شایعی دچار پارگی پلاک و آنفارکتوس حاد میوکارد می شوند. تنگی کمتر از 50% به عنوان بیماری کرونری غیر انسدادی یاNonsignificant lesion   یا               obstructive CAD non یا  Minimal CAD  شناخته می شود و بیماری کرونری انسدادی به بیماری یک ،دو ، سه رگی تقسیم بندی می شوند.(3)

واریاسیونها در توازن عروق کرونری شایع هستند ،  coronary circulationاولین بار بوسیله Banchi  در سال 1904 شرح داده شد. سپس بر اساس size  عروق کرونر،coronary dominancy  مطرح شد و سپس با بررسی بیشتر، coronary dominancyبر اساس آناتومی عروق کرونر تعیین شد ،که Hettler کرایتریاهای خیلی جزئی تری برای طبقه بندی انواع coronary circulation برپایه مسیر posterior interventricular branchها و anterior فراهم کرد و انواع coronary circulationرا تعریف کرد :  left coronary artery dominance,   right coronary artery dominance, وco-dominant  یا  balanced. بخصوص مهم در مورد قسمت posterior LV و                                      septum    interventricular posterior است ،که کلمه dominance در ارتباط با آناتومی عروق کرونر دراینجا مطرح می شود که  right coronary artery (RCA)یا   circumflex artery (LCX) leftکدامیک به  cruxقلب می رسند ، یعنی کدامیک posterior descending artery (PDA)  وposterolateral branch ها را خونرسانی می کنند. در تضاد با anatomical dominance ، functional dominanceبراساس مطالعات پرفیوژن مطرح شد و گفت left coronary artery چون منبع بزرگ خونرسان LV در همه انسانها است، dominant artery می باشد حتی در کسانی که RCA از نظر آناتومیکی غالب است.(5،4،14)

آناتومی عروق کرونر قلب مفصلا به این ترتیب است که :

LMCA از قسمت فوقانی سینوس آئورتی چپ، دقیقا زیر خط سینوتوبولار آئورت منشا می گیرد. و از پشت right ventricular outflow tract طی مسیر کرده و معمولا به دو شاخه LAD و LCX   تقسیم می شود.  به ندرت شریان کرونر اصلی چپ غایب بوده و شریانهای LAD  و LCX استیوم جداگانه دارند.

LAD  در امتداد سطح اپیکاردی anterior interventricular groove، به سمت آپکس قلب طی مسیر می کند. شاخه های اصلی LAD  ، شاخه های سپتال و دیاگونال هستند.که اندازه ، تعداد و سایز متنوعی دارند، در بعضی از بیماران ، LMCAشاخه سومی به نام  ramus intermediusدارد که از بین LAD  و LCX  منشا می گیرد. که این رگ معادل یک شاخه دیاگونال یا Obtuse Marginal می باشد. در اغلب بیماران (80%)، LAD در اطراف آپکس بطن چپ طی مسیر کرده و در سطح دیافراگماتیک بطن چپ خاتمه می یابد. در بقیه ، LAD به سطح دیافراگماتیک نمی رسد و در آپکس یا قبل از آن خاتمه می یابد. در این موارد شاخه PDA از منشا RCA و LCX ، از حالت معمول بزرگتر و طولانی تر بوده و قسمت آپیکال بطن را خونرسانی می کند.

RCA  از سینوس آئورتی راست قدامی ، تا حدودی پایین تر از منشا LCA  ، منشا می گیرد . درامتداد شیار دهلیزی بطنی راست به Crux  (نقطه ای در سطح دیافراگماتیک قلب ، جائی که شیار دهلیزی بطنی قدامی ، شیار دهلیزی بطنی خلفی و شیار بین بطنی تحتانی با هم تلاقی می کنند) طی مسیر می کند. شاخه های RCA  شامل Conus ، شریان گره سینوسی دهلیزی که 60% موارد از RCA  ،40 % موارد از LCX و در بقیه موارد از هر دو رگ منشا می گیرد و همچنین شامل یک یاچند شاخه با سایز متوسط Acute Marginal  می دهد .RCA  به PDA و یک یا چند شاخه پوسترو لترال راست(PLV ) ، ختم می شود.RCA  در 85% از بیماران رگ غالب  (dominant) و تغذیه کننده PDA است و حداقل یک شاخه پوسترولترال دارد (Right dominant). PDA در شیار بین بطنی تحتانی طی مسیر کرده و چندین شاخه کوچک سپتال تحتانی می دهد که جهت تغذیه قسمت تحتانی سپتوم بین بطنی  به سمت بالا رفته و با شاخه های سپتال فوقانی LAD که به سمت پایین می آیند به هم متصل می شوند. بعد از دادن PDA ، RCA غالب بعد از Crux Cordis  (اتصال شیارهای دهلیزی بطنی و بین بطنی )به عنوان شاخه دهلیزی بطنی خلفی راست در امتداد قسمت دیستال شیار دهلیزی بطنی خلفی چپ ادامه یافته به یک یاچند شاخه خلفی طرفی(PLV) که سطح دیافراگماتیک بطن چپ را خون رسانی می کنند ، خاتمه می یابد. در 15% از بیماران، شریان کرونر راست غیر غالب (nondominant)  است.50% از این بیماران یک PDA چپ و شاخه های خلفی طرفی چپ دارند که به وسیله دیستال شریان  LCX فراهم شده است (گردش خون غالب چپ Left dominant) .در این موارد  RCA خیلی کوچک است و قبل از  Crux خاتمه می یابد و هیچ جریان خونی برای میوکارد بطن چپ فراهم نمی کند و تنها خونرسانی به بطن راست  و دهلیز راست  را فراهم می کند. در این  حالت ، بطن چپ کاملا از left coronary artery   خونرسانی می شود. بقیه بیماران یک RCA دارند که  PDA را داده و شریان   LCX ، همه شاخه های پوسترولترال را می دهد (گردش خون بالانس یا Codominant). در حدود 25% بیماران با RCA غالب ؛ تنوع گوناگون آناتومیک منشا PDA وجود دارد. این ها شامل تغذیه نسبی منطقه PDA با شاخه های Acute Marginal  ، PDA دوگانه و منشا زودرس PDA پروگزیمال به  Crux می باشند.در داخل یا نزدیک به Crux ، شریان غالب یک شریان کوچک به گره دهلیزی بطنی می دهد .

شریان LCX  بعد از جدا شدن از شریان کرونر اصلی چپ درون شیار دهلیزی بطنی خلفی چپ به سمت شیار بین بطنی تحتانی طی مسیر می کند و طی عبور به سمت پایین در شیار دهلیزی بطنی ، یک تا سه شاخه بزرگ Obtuse Marginal  می دهد. این ها شاخه های اصلی LCX  هستند زیرا قسمت لترال دیواره آزاد بطن چپ را خون دهی می کنند . بعد از منشا شاخه های Obtuse Marginal  ، درگردش خون Right dominant  ، دیستال LCX  کوچک می شود و در گردش خون Left  یا Codominant بصورت شاخه های PLV  با یا بدون PDA  ادامه می یابد.(1) 





















شکل -1: سه گروه coronary artery dominancy







شکل-2 : RCA و LCA درRight Dominance در نماهای Right Anterior Oblique (RAO) وLeft Anterior Oblique (LAO)









در نتیجه LCA ،مسئول خونرسانی قسمت قدامی قلب چپ  و طرفی و قاعده قلب می باشد و RCA ،مسئول خونرسانی به RV , RA , SA node , AV node و بطور متغیر یک قسمت از LV می باشد.(15) بنابراین با اینکه Ventricular Mass بیشتری توسط LCA خونرسانی می شود RD شایعتر است(17).

گایدلاین ها برای تریاژ بیماران برای کاتتریزاسیون قلبی ، برای تشخیص بیماریهای عروق کرونر علاوه بر شرح حال و معاینه فیزیکی ، توصیه به یک ارزیابی ریسک و انجام تستهای noninvasive می کنند. تستهای پاراکلینیکی که شامل ECG، تست ورزش و اکوکاردیوگرافی و اسکن هسته ای میوکارد و.....می باشد . که در بین این روشها تست ورزش وسیله ای غیر تهاجمی و ارزان و قابل اطمینان برای تشخیص است.(8،1)

و اما در مورد تست ورزش (ETT) ، ورزش یک استرس فیزیولوژیک معمول است که برای مشخص شدن اختلالات قلبی عروقی ای که در حالت استراحت وجود ندارند و برای تعیین کفایت عملکرد قلبی به کار می روند. Exercise electrocardiography  یکی از شایعترین روشهای غیر تهاجمی است که برای ارزیابی بیماران با بیماری مشکوک یا ثابت شده قلبی عروقی به کار می رود .این تست عمدتا برای تخمین پروگنوز و تعیین functional capacity،احتمال و وسعت CAD و تاثیرات درمان استفاده می شود .اندازه گیریهای همودینامیک و الکتروکاردیوگرافیک ، در ترکیب  با تکنیکهای فرعی مثل آنالیز گازهای متابولیک یا  cardiac imaging، تکمیل کننده اطلاعات تست ورزش هستند.  در یک مطالعه، از هزار بیمار low-risk علامت دار با درد قفسه سینه احیانا قلبی ، که به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کردند ، Amsterdamو همکارانش نتایج تست ورزش را اینگونه  گزارش کردند: مثبت برابر 13%، منفی برابر 64%  و غیر تشخیصی 23%.هیچ عوارض جانبی در تست ورزشها دیده نشد. Khare و همکارانش  یک جمعیت 1194 نفری با ریسک پایین تر بستری شده در chest pain unit را با تست ورزش بررسی کردند ، نتایج به این ترتیب بود که :تست مثبت 5%، تست منفی 91% و نتایج نامشخص 4% بود. از بیماران  با یک تست غیر تهاجمی  مثبت که آنژیوگرافی کرونر شدند ،تنها 27%، significant obstructive CADداشتند .(1)

در یک مطالعه چند مرکزی بزرگ که توسط Manesh R. Patel و همکارانش سال 2010 در کشور آمریکا انتشار یافت .اطلاعات 397978 بیمار بدون سابقه بیماری قلبی ولی مشکوک به CAD از 663 بیمارستان جمع آوری شد.ویژگیهای دموگرافیک بیماران ،ریسک فاکتورها ،symptomها و نتایج تستهای   non invasiveبررسی شد و ارتباط آنها با حضور obstructive CAD که تعریف می شود بصورت LM stenosis ≥ 50% و stenosis ≥70%  در عروق اپیکاردیال و شاخه های بزرگ آنها،بررسی شد. متوسط سن 61 سال و مردها 52.7% بودند. تستهای non invasive  در این مطالعه  شامل ECG ،اکوکاردیوگرافی ، CT scan ،stress test  (اسکن هسته ای و تست ورزش ) بود.که 83.9% بیماران  non invasive test شدند که 68.6% آنها نتیجه تست مثبت داشتند. در این نمونه بزرگ بیماران یک تعداد کم بیماران که آنژیوگرافی شدند obstructive CAD داشتند (37.6%) و با در نظر گرفتن استنوز بیشتر و مساوی 50% این مقدار کمی افزایش یافت(41%) .این نمونه 20% کل بیمارانی بود که آنژیوگرافی می شدند .که obstructive CAD در کل بیمارانی که آنژیوگرافی کرونر می شدند به رقم 60.3% افزایش یافت و39.2% نرمال کرونر(تنگی کمتر از 20% ) داشتند . در این مطالعه قویترین فاکتورهای پیش گویی کننده مستقل شامل ریسک فاکتورهای معمول (سن بالاتر، جنس مرد، سیگار ،دیابت، دیس لیپیدمی ،هایپرتنشن) بودند و موقعی که اطلاعات symptom ها اضافه شد آنها نیز بطور مستقل با حضور obstructive CAD ارتباط داشتند. یک تست مثبت غیر تهاجمی نیز همراهی مستقل با obstructive CAD داشت، اما اهمیت کمتری از ریسک فاکتورهای کلینیکی ماژور و typical chest pain  داشت(8).

یک تست غیر تهاجمی دیگر که در مطالعه ما مطرح شده اسکن هسته ای پرفیوژن میوکارد می باشد. شایعترین پروسجر استفاده شده Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)می باشد. بعد از تزریق رادیوداروی انتخاب شده (تالیم یا تکنیسیم) ،ایزوتوپها به وسیله میوسیت زنده از خون استخراج شده و برای مدت زمان مشخصی در میوکارد باقی می مانند. فوتونها متناسب با برداشت خون ، از میوکارد ساطع می شوند که این موضوع به میزان پرفیوژن بستگی دارد. دوربین گاما فوتونهای ساطع شده را دریافت و به اطلاعات دیجیتال تبدیل می کند و این عملکرد معرف میزان برداشت و محل انتشار است. این فوتونها به وسیله یک ردیاب کریستالی،جذب شده و به وقایع نوری قابل مشاهده تبدیل می شوند. نتیجه نمای تصاویر SPECT ،خلق یک توموگرام چندگانه با برش از ارگان هدف می باشد که نشان دهنده توزیع رادیودارو در سرتاسر ارگان است. تصویربرداری از پرفیوژن میوکارد با SPECT ،نمایش توزیع پرفیوژن ،در سرتاسر میوکارد می باشد. برای بازسازی به مدل سه بعدی ، اطلاعات در زوایای 360-180 درجه اطراف بیمار گرفته شده و جمع آوری می شوند. هر یک از این تصاویر جداگانه ئ بدست آمده ،یک نمای دوبعدی از پرفیوژن میوکارد را نشان می دهند. نمایش تصاویر SPECT ،بصورت تصاویر Short Axis و Long Axis (Vertical, Horisontal) می باشد. تفسیر گزارش تصاویر SPECT به این ترتیب است که مفسر ، الگوی پرفیوژن را در طی فاز استراحت و استرس گزارش می کند و سپس به صورت چشمی مشخص می کند که آیا نقایص مشاهده شده در تصاویر استرس ،در تصاویر استراحت برگشت پذیر هستند یا نه .یا اینکه آیا نقایص پرفیوژن استرس ،برگشت ناپذیر و فیکس هستند.در این مورد آنالیز کامپیوتری هم ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.وسعت و شدت نقص پرفیوژن در تصاویر SPECT به طور مستقلی با پیامد بالینی ،ارتباط مستقیم دارد.(1)















بیان مسئله

مطالعات مختلفی ارتباط آناتومی گردش خون کرونری یعنی Right dominant  یاLeft  یا Codominant بودن را با قطر و طول عروق کرونر و با پروگنوز بیماران و وسعت بیماری آترواسکلروتیک کرونر ، بیماریهای دریچه ای و myocardial bridge و....بررسی کرده است. در مطالعات متعددی انواع dominancy با هم مقایسه شده و ذکر شده که داشتن آناتومیLD  پروگنوز و مورتالیتی را در بیماران بد می کند.

که در بررسی علل پروگنوز بدتر LDها ، در یک مطالعه ای که توسط  Tulika Gupta و همکاران در هند روی 75 جسد انجام شد الگوی branching یا شاخه دهی نهایی RCA در left-dominant hearts در ارتباط با خونرسانی سطح پشتی RV بررسی شد. الگوی dominance بوسیله شریانی که posterior interventricular branch را خونرسانی می کند تعیین می شود. RCA به سه segment تقسیم شد اولین: از ostium تا acute margin ،دومین: از acute margin تا crux، سومین segment: قسمتی از RCA که بعد crux در sulcus left posterior atrioventricular قرار می گیرد. مسیر و شاخه دهی دومین سگمان RCA ثبت شد .شاخه های استاندارد دومین سگمان شامل: ventricular branchها به سطح پشتی RV ، atrial branch های خونرسان به سطح پشتی RA ، posterior interventricular artery ،nodal artery  atrio–ventricular (A–V)، ویک sulcal branch که درright posterior  atrioventricular groove قرار می گیرد. Size و شاخه هایposterior ventricular  ، right marginal artery که یک شاخه از سگمان اول است نیز مطالعه شد، زیرا این شریان به خونرسانی سطح پشتی RV کمک می کند و گفته می شود که size آن نسبت عکس با ventricular branchهای دومین سگمان دارد.

الگوی شاخه دهی دومین سگمان RCA در 10 از 75 نمونه که LD بودند (13%) بررسی شد. تعداد شاخه های بطنی و متوسط طول آنها تعیین شد. شاخه دهلیزی در 50% قلبها یافت شد و طول آن تعیین شد .شاخه sulcal در 70% caseها حاضر بود و متوسط طول آن نیز تعیین شد .تنها یکی از LDها یک    A–V nodal branchداشت. 

قطر right marginal artery در قلبها و تعداد شاخه های posterior ventricular آن نیز تعیین شد.

Epicardial anastomosis بین RCA و LCA تنها در یک case وجود داشت. در LDها ، خاتمهRCA ، در acute margin در یک نمونه ، بین acute margin و cruxدر 8 نمونه و در crux در یک نمونه خاتمه یافت. هیچ نمونه ای سومین سگمان  RCAرا نداشت.  9 نمونه دومین سگمان RCA را داشتند و در یک نمونه RCA بصورت anterior ventricular branch در سطح قدامی RV خاتمه یافت.

این مطالعه ،در پایان نتیجه می گیرد که RCA و الگوی شاخه دهی آن ،ارتباط کلینیکی با شدت ایسکمی میوکارد در بیماران با left coronary dominance دارد. و نشان می دهد که خونرسانی به سطح پشتی RV  در این بیماران ضعیف است ، بگونه ای که در 10% نمونه ها RCA در سطح قدامی RV خاتمه یافت و هیچ شاخه ای به سطح پشتی نداد و در 60% بصورت شاخه های بطنی و 30% بصورت شاخه sulcal خاتمه یافت .right ventricular branch  posterior دومین سگمان در 20% نمونه ها غایب بود و در 60% قلبها ، sizeاین عروق کوچک بود. بطورکلی خونرسانی به سطح پشتی RV شامل posterior ventricular branchهای دو منبع می باشد یکی :دومین سگمان RCA و دیگریacute marginal artery . و در تعداد زیادی (60%) نمونه ها ،خونرسانی سطح پشتی RV ضعیف بود و در یک قلب (10%) هیچ رگ اپیکاردی ای در سطح پشتی RV وجود نداشت.

در این مطالعه atrial branch از دومین سگمان RCA 60% بود و A–V nodal branch تنها در یک case حاضر بود پس در LDها atrial branch تغذیه کننده A–V node معمولا از LCX منشا می گیرد این می تواند منجر به افزایش بروز آریتمی های قلبی در انسداد  LCAشود و sinuatrial (SA) node نیز از شریان dominant خون می گیرد.

پس RCA یک منبع ناکافی برای خونرسانی به سطح پشتی RV  در LDها است که می تواند از علل پروگنوز بدتر LDها باشد(10)

از علل دیگری که برای پروگنوز بدتر LDها در مطالعات ذکر شده این است کهPDA  برخواسته از RCA نقش back up را در خونرسانی قلب داشته باشد و بنابراین RD نقش محافظتی در آناتومی نرمال قلب می تواند داشته باشد. در مقابل بیماران با LD  معمولا تنها LCA  قسمت بزرگی از میوکارد را خونرسانی    می کند. بنابراین یک واقعه در عروق بزرگ منجر به سرانجام بدتری می شود. یا اینکه ذکر شده intervention روی LCX مشکل است. دلیل دیگری که ذکر شده این است که دربیماران با         acute occlusion LCX ،RD می تواند با حداقل کردن infarct size اثر محافظتی داشته باشد به این ترتیب است که درآناتومیRD، در مواقع   acute occlusion LCXاحتمال NSTEMI بیشتر از STEMI  است.(14)

در یک مطالعه دیگر علت پروگنوز بدتر در LD را اینگونه بیان کرده که LV  تقریبا تمام خون خود را از  LAD  و LCX می گیرد، که احتمالا significant stenosis در این رگها منجر به  MI وسیعتری دربیماران با LD  می شود. علت دیگری که بیان شده این است که احتمال تشکیل collateral ها در بیماران  LD  کمتر است زیرا PDA  از RCA منشا نمی گیرد و هیچ collaterals نمی تواند در     left coronary system  severe stenosis از RCA شکل بگیرد. ولی در حال حاضر هیچ مطالعه ای که بتواند ارتباط بین coronary vessel dominance و شدت  MIیا تشکیل collateral را نشان دهد وجود ندارد.(7)

در یک مطالعه دیگرموضوع را اینگونه بیان کرده که جریان آشفته موضعی می تواند باعث تغییراتی شود که تسریع کننده قدمهای اولیه آتروژنز باشد . Intimal damageبا shear stressها ارتباط دارد به گونه ای که endothelial cell damage درshear rateهای بالا اتفاق می افتد .بیشتر از 90% ، coronary blood flow در آناتومی LD   وارد left coronary می شود که تولید کننده shear stress بالا ،بخصوص در bifurcation است.(5)

نکته دیگری که در مطالعات بررسی شد ارزیابی coronary vessel dominance به عنوان یک ریسک فاکتور بود ،زیرا شریانهای کرونر بطور یکسان در معرض ریسک فاکتورهای سیستمیک قرار می گیرند ولی توزیع آترواسکلروز در آنها فوکال و غیر ثابت می باشد که ممکن است در اثر طبیعت شریانهای کرونر باشد ،مثلا coronary dominance یکی از فاکتورهای پیشرفت پلاک آترواسکلروتیک باشد .(6)

چندین مطالعه دیگر که پروگنوز بدتر LD را نشان داده است بدین قرار است: در یک مطالعه گذشته نگر که توسط Alexander Golberg  و همکاران در سال 2007 انجام شد، 27289 بیمارکه اندیکاسیون کرونری آنژیوگرافی آنها  ACS بود ، طی مطالعه ای بنام APPROACH  در کشور کانادا بین April 1998   تا 31 Desember 2004  بررسی شدند  و ارتباطarterial dominancy   با coronary artery disease  و ACS شرح داده شده که  شامل تعیین Severity CAD  و پروگنوز بعد از  ACS است که نشان داده شده که Left dominancy بطور مستقل همراه با افزایش Long term mortality  در بیماران پرزانته شده با ACS  بود و مورتالیتی بیماران با  mixed ,  right dominance مشابه و کمتر بود. این می تواند بدان معنی باشد که در Long term یک کاهش نسبی بیماران با Left dominancy در جمعیت می تواند دیده شود(3). مشابه این مطالعه در سال 2011 توسط Caroline E Veltam  و همکاران انجام شد که ارزش پروگنوستیک coronary dominancy  در ارتباط با significant CAD   تعیین شده در CT angiography  بررسی شد و طی یک follow up  24 ماهه نشان داد کهLeft dominancy  یک پیش گویی کننده مستقل non fatal myocardial infarction   و همه دلایل mortality  بخصوص در بیماران با significant CAD   در CT angiography می باشد (7).

در یک مطالعه گذشته نگر دیگر که توسط Max Knaapen  و همکاران در سال 2012 منتشر شده است .1620 مورد آنژیوگرافی  بعد از مرگ بین سالهای 2007-1993 در دانشگاه آمستردام هلند بررسی شده است . ارتباط coronary dominancy  در سه گروه سنی ، با افزایش سن ، طی آنژیوگرافی کرونری بعد از مرگ بررسی شده است که نشان داده شده که شیوع Right coronary dominancy   با افزایش سن افزایش می یابد و شیوع codominancy  و Left dominancy با افزایش سن کاهش می یابد که این یافته می تواند پیشنهاد کننده باشد که در سرتاسر عمر یک rate  نسبتا بالایی از مرگ در بیماران با Left dominancy وجود دارد. (2)

در چندین  مطالعه، همراهی Left dominancy با اختلالات aortic valve  نشان داده شده است. که در دو مطالعه (Higgins and Wexler 1975)  و  (Murphy   و همکاران 1990)  همراهی Left dominancy با بیماری isolated Aortic stenosis  نشان داده شده است(11،12،13) .

یا همراهی LD با  isolated aortic stenosisو  congenital bicuspid aortic valve دیده شده است(Higgins and Wexler, 1975; Hutchins et al. , Sholz et al., 1980 )  , 

که آن پیشنهاد می کند که LD ممکن است نتیجه کاهش خونرسانی در حفرات سمت چپ قلب در دوران جنینی باشد که یک دلیل aortic valve stenosis نیز در طول کاردیوژنز اولیه می باشد. علاوه برآن تنگی پیشرونده bicuspid aortic valve یکی از علل مهم  isolated aortic stenosisدر بالغین است. همچنین در LDها یک افزایش ریسک MI  حول عمل در بیماران با aortic valve stenosis دیده شد(Murphy et al., 1977).(4)

موقعی که مطالعات مختلف تاثیر پروگنوستیک coronary vessel dominance را ثابت کرد ممکن است بر انتخابهای درمانی ما و تصمیمهای کلینیکی ما  تاثیر بگذارد.(7)پسCoronary artery dominancy و اهمیت کلینیکی  آن را باید بدانیم و در تفسیرهایمان بگنجانیم زیرا چنین واریاسیون آناتومیکی ای طبق مطالعات می تواند در پاتوفیزیولوژی  cardiac arrhythmias, MI و sudden deathو....نقش داشته باشد (5). وگردش خون co-dominant یا Left dominant ممکن است در مقایسه با right dominant system پرفیوژن میوکاردی نامناسبی فراهم کنند که منجر به long- term mortality و short در افراد شود.(18)

 در مطالعات مختلف بیشتر تاثیر Left dominancyبر CAD و ACS بررسی شده است و ذکر شده که این بیماران پروگنوز بدتری دارند ، اما آن چیزی که ما در این مطالعه بررسی می کنیم در افراد با آنژیوگرافی کرونری  نرمال است تا اثرLD را در افراد بدون آترواسکلروز کرونری قابل ملاحظه بررسی کنیم، زیرا به نظر می رسد در بیماران با علائم ایسکمی قلبی و تستهای پاراکلینیک مثبت علیرغم  آنژیوگرافی نرمال عروق کرونر، شیوع بیشتر است. که این می تواند بدان معنا باشد که آناتومی LD   می تواند طی مکانیسمهایی باعث ایجاد ایسکمی قلبی ، حتی بدون وجود بیماری انسدادی قابل ملاحظه عروق کرونری می شود که هدف ما در این مطالعه بررسی این موضوع است.



















اهداف وفرضیات:

الف-هدف اصلی طرح:

تعیین  فراوانی Right , Left, codominancy  در افراد با علائم ایسکمی قلبی و تستهای پاراکلینیک مثبت (تست ورزش یا اسکن میوکارد مثبت) با وجود آنژیوگرافی عروق کرونری نرمال

ب-اهداف فرعی:

1-تعیین فراوانی Left dominancy در افراد با تستهای پاراکلینیک مثبت اما آنژیوگرافی عروق کرونر نرمال

2- تعیین فراوانی Right dominancy در افراد با تستهای پاراکلینیک مثبت اما آنژیوگرافی عروق کرونر نرمال

3- تعیین فراوانی codominancy در افراد با تستهای پاراکلینیک مثبت اما آنژیوگرافی عروق کرونر نرمال

4- تعیین فراوانی Left dominancy در افراد با تستهای پاراکلینیک مثبت و بیماری انسدادی عروق کرونر در آنژیوگرافی

5-- تعیین فراوانی Right dominancy در افراد با تستهای پاراکلینیک مثبت و بیماری انسدادی عروق کرونر در آنژیوگرافی

6- تعیین فراوانی codominancy در افراد با تستهای پاراکلینیک مثبت و بیماری انسدادی عروق کرونر در آنژیوگرافی

7- تعیین ریسک فاکتورهای : سن ، جنس ، دیابت ، هیپرتنشن، هیپرلیپیدمی ، سیگار ، سابقه خانوادگی ، اوپیوم ، هیپوتیروییدی ، بیماری مزمن کلیه ، آنمی برحسب سه گروه coronary dominancy در دو گروه NECA و CAD

8- تقسیم بندی دو گروه NECA و CAD ، برحسب سن 



ج-اهداف کاربردی  :

براساس این طرح می توان یکی از عوامل پیش گویی کننده و مستقل ایجاد ایسکمی قلبی ، به غیر از وجود ضایعه انسدادی عروق کرونر را پیشنهاد داد.

د-فرضیه هایا سؤال های پژوهش:

1-فراوانی , Left, co dominancy, Right در افراد با پاراکلینیک مثبت  و علائم ایسکمی قلبی ، با نتایج آنژیوگرافی عروق کرونری نرمال چقدر است؟

2- -فراوانی, Left, co dominancy, Right در افراد با پاراکلینیک مثبت  و علائم ایسکمی قلبی با بیماری انسدادی عروق کرونر در آنژیوگرافی چقدر است؟

3-فراوانی left  یا codominancy در افراد با پاراکلینیک مثبت  و علائم ایسکمی قلبی با نتایج آنژیوگرافی عروق کرونری نرمال بیشتر از  رفرنس و مقالات وافراد با بیماری انسدادی عروق کرونر است.

4-فراوانی Right dominancy در رفرنس و مقالات و افراد با بیماری انسدادی عروق کرونر بیشتر است.

5- left  یا codominancy در پروگنوز افراد بدون توجه به بیماری عروق کرونر موثر است و پروگنوز را بد می کند.

تعریف واژه ها:

1) dominancy : (RD) Right بصورت جدا شدن PDA  و Posterolatral branch ها ازRCAتعریف می شود.

2) Left dominancy :(LD)بصورت جدا شدن PDA  و Posterolatral branch ها از LCX تعریف می شود.

3) Mixed or codominancy or balanced  :(CD)بصورت جدا شدن PDA  ازRCA  و  Posterolatral branch ها  از LCX  تعریف می شود.

4) Coronary Artery Dominancy: شریان غالب قلب

5)  :significant lesion بصورت stenosis≥50%  تعریف می شود.

6) Nonsignificant lesion یاnon obstructive  یا  :Minimal CAD  بصورتStenosis <50%  تعریف می شود.

7) Obstructive Coronary Artery Disease (CAD) :بصورت1VD, 2VD , 3VD (Vessel Disease)  تقسیم بندی می شوند.

8) MI : Miocardial Infarction (سکته قلبی)

9) ACS: Acute Coronary Syndrome (سندرم کرونر حاد)

10) RCA : Right Coronary Artery(شریان کرونر راست)

11) LMCA: Left Main Coronary Artery (شریان کرونری اصلی چپ)

12) LAD: Left Anterior Descending Artery (شریان نزولی قدامی چپ)

13) LCX: Left Circumflex Artery (شریان دور زننده چپ)

14) PDA: posterior descending artery (شریان پشتی نزولی) که بر حسب شریان غالب قلب به دو نوع راست و چپ تقسیم می شود.

15) PLV:posterolateral branch  شریان پشتی طرفی بطن چپ

16) PCI:Coronary Intervention    Percutaneous(مداخله کرونر از طریق پوست یعنی از طریق آنژیوگرافی)

17) CABG: Coronary Artery Bypass Grafting (گرافت بای پس کننده شریان کرونر) یعنی عمل جراحی باز قلب جهت بیماری عروق کرونر  و گرافت زدن از طریق شریانها و وریدهای دیگر بدن به عروق کرونر بیمار

18) LV: Left Ventricular 

19) RV: Right Ventricular

20) LA:  Left Atrial 

21) RA: Right Atrial 

22) ECG: Electrocardiography

23) ETT: Exercise Tolerance Test

24) AV node : AtrioVentricular node

25) SA node : Sino Atrial node





بررسی متون

Coronary dominance از نظر آناتومی به وسیله منشا PDA  وPosterolateral branchها تعیین می شود. 

Right coronary dominancy ، به وسیله اینکه آیا RCA ، PDA  وPosterolateral branchها را می دهد تعیین می شود. در کسانی که LCX  ، PDA  و Posterolateral branchها را خونرسانی می کند، به عنوان  Left coronary dominancy طبقه بندی می شود. Codominant  یاbalance  وقتی گفته می شود که RCA ، PDA  و بطور همزمان LCX ، Posterolateral branchها را خونرسانی کند.

مطالعات مختلفی پیرامون Coronary dominance و پروگنوز بیماران و ... انجام شده است که به چندین مورد آن اشاره می کنیم.

در یک مطالعه ای که در سال 2012 ،توسط Max Knaapen و همکاران انتشار یافت، همه اتوپسی های انجام شده بین سالهای 1993-2007 در دانشگاه آمستردام هلند بررسی شدند. از 1620 آنژیوگرامpostmortem  انجام شده 1453 مورد وارد مطالعه شد که ویژگیهای بیماران شامل : میانگین سنی 70 سال، جنس مرد55.4% بود ، فراوانی دلایل مرگ شامل :cardiac=37.5% , vascular=16.45 , noncardiovascular=46.14%  بود ، فراوانی coronary dominancy شامل:RD=81.2% , LD=9.15%  codominance=9.75%  بود. سپس شیوع متغیرهایdominance را در سه گروه سنی کمتر و مساوی63 سال ، 64-75 سال و بیشتر و مساوی 76 سال ارزیابی کردند و متوجه شدند که با افزایش سن در سومین گروه، شیوع RD بطور معنی دار افزایش می یابد، اگرچه شیوع هر دو LDو codominance  بطور عددی در حال کاهش است ، تنها کاهش در codominanceاز نظر آماری معنی دار بود، این trendها مطابق با جنس و دلیل مرگ بود. شیوع در حال کاهش عددی LD و codominanceبا سن می تواند دلالت کننده یک پروگنوز بدترهمراه این variantها باشد.(2)

چندین مطالعه پروگنوز بدتر LD یا CD را در بیماران ACSای بررسی کرده است که در زیر به آنها اشاره شده است.

در یک مطالعه که در سال 2007 توسط Alexander Goldberg و همکارانش در کشورکانادا انتشار یافت ، جمعیت مورد مطالعه 27289 بیماری بود که به علت ACS، بین سالهای 1998 تا 2006 آنژیوگرافی می شدند. بیماران برطبق dominance به سه گروه تقسیم شدند. ، فراوانی coronary dominancy شامل :RD=83.6% , LD=8.2% , codominance=8.2%,  بود. متوسط  دوران پی گیری 3.5 سال بود. متوسط سن LDها 62.3 و درصد مردها ،72.4% بود.در پایان دوره پی گیری، بیماران با LD ، long term mortality بیشتری نسبت به RD,CD داشتند که این اختلاف در مورد انفارکتوس میوکارد عمیق تر شد ، ولی مورتالیتی در RD,CD مشابه بود. یعنی LDمی تواند یک پیش گویی کننده مهم ومسقل مورتالیتی در بیماران کرونری باشد که مکانیسم آن دقیقا مشخص نشده است .میزان و الگوی رواسکولاریزاسیون دربیماری کرونری significant درسه گروه مشابه بود(3).

در یک مطالعه دیگری که در سال 2013 توسط Toshiki Kuno  و همکارانش  از ژاپن انتشار یافت ،تاثیر  Coronary Dominance بر In-Hospital Outcomeها بعد از PCI در4873 بیمارمراجعه کرده با ACS بررسی شده است. متوسط سن 67.7، مردها 78% و فراوانی RD=78.1 , LD= 9.5 , CD=12.4 بود و در پایان به این نتیجه رسیده که in-hospital mortality  بطور significant در گروه LD بیشتر از  CO + RD می باشد .همچنین تعداد بیماران بستری شده با نارسایی قلبی ، شوک کاردیوژنیک و ارست قلبی ریوی بطور قابل ملاحظه ای در گروه  LD از CO + RD  بالاتر بود پس آناتومی LD یکی از فاکتورهای مستقل in-hospital mortality و نارسایی قلبی ،شوک کاردیوژنیک و ارست قلبی ریوی بود ، ولی تعداد بیماران با STEMI  و NSTEMI و unstable angina  بین گروهها مشابه بود.(14)

در یک مطالعه دیگری که در سال 2004 توسط John Michael و همکاران در آمریکا انجام شد . همراهی بین Coronary Arterial Dominance و مورتالیتی در14499 بیمار با Acute Coronary Syndrome که تحت (PCI) Percutaneous Coronary Intervention قرار می گرفتند بررسی شد و مشخص شد که در بیماران ACS که تحت   PCIقرار می گرفتند،  مورتالیتی in-hospital و 30 روزه و یک ساله افراد با LD  یا CD بیشتر از بیماران با RD بود. که افراد LD  در هر سه مورد مورتالیتی بالاتری داشتند ولی افراد با CD تنها با افزایش مورتالیتی یک ساله بیشترهمراه بودند.(18)

در یک مطالعه دیگر که در سال 2011 توسط  Nisha I. Parikhو همکارانش از کشور آمریکا منتشر شد، تاثیر LD بر مورتالیتی داخل بیمارستانی 176414 بیمار ACS ای که PCI می شدند بررسی شد. ذکر شده که فکر می کنیم که  LDوCD در مقایسه با RD تعادل پرفیوژن میوکاردی کمتری ایجاد می کند.33% زن بودند و فراوانی  Coronary dominancy به ترتیب RD=82%, LD=10%, CD=8% بود. نتیجه این شد که دربیماران LD ، مورتالیتی داخل بیمارستانی به طور معنی داری بالاتر شد ولی در مورد CD اینگونه نشد(22).در یک مطالعه دیگر که بازNisha I. Parikh و همکارانش در سال 2012 منتشر کردند ، این بار  در 207926 بیمار انجام شد و باز نتیجه گرفت که LD همراه بامورتالیتی داخل بیمارستانی به طور معنی داری بالاتراز RD ،در بیماران ACS ای که PCI می شدند در adjusted model وunadjusted  شد  و CD تنها همراه با مورتالیتی بالاتر در adjusted model  شد. و مورتالیتی داخل بیمارستانی در افراد با ضایعه LCX و LM که LD بودند بالاتر از RD ها بود ولی در مورد ضایعه  RCAو LAD اینگونه نبود(23).

در یک مطالعه که در سال 2012 توسط Caroline E. Veltman و همکارانش در هلند انجام شد. ارزش پروگنوستیک coronary dominancy در ارتباط با significant CAD تعیین شده با CT Angiography  در 1425 بیمار در مدت پی گیری به طور متوسط 24 ماه بررسی شد. متوسط سن 57 سال و درصد مردها 58% بود. فراوانی RD=88% ,LD=9.2% , CD= 2.7%  بود. این مطالعه نتیجه گرفت که coronary dominancy تعیین شده بوسیله  CTA ارزش پروگنوستیک اضافی دارد و ارزش پیش گویی CTA را افزایش می دهد. یافته اصلی مطالعه این بود که LD نسبت به RD همراه با افزایش ریسک non-fatal MI و مرگ با همه دلایل و همچنین وقوع حوادث قلبی و مرگ قلبی بود. علاوه بر آن حضور significant CAD در CTA ،در بیماران با LD همراه با outcome بدتری نسبت به RD بود. ارزش پروگنوستیک significant CAD با استفاده از CTA قبلا ثابت شده است و ریسک افزایش یافته وقوع حوادث قلبی در بیماران با significant CAD در  CTA قبلا شرح داده شده است . این یافته ها ثابت می کند که   coronary dominancy ریسک بالاتری از وقایع را در بیماران با significant CAD در CTA نشان می دهد و ممکن است risk stratification را علاوه بر ارزیابی درجه stenosis در بیماران افزایش دهد . و همچنین این مطالعه نشان داد که بیمارانی که significant CAD در CTA نداشتند ، بدون توجه به coronary dominancy  پروگنوز خوبی داشتند و هیچ اختلاف معنی دار آماری از نظر وقوع حوادث بین انواع coronary dominancy وجود نداشت (که این بر خلاف چیزی است که ما در مطالعه می خواهیم ثابت کنیم). در یک مطالعه ای که قبلا گفته شد و توسط Goldberg و همکارانش در کانادا انجام شد حضور LD پردیکتور مرگ در بیماران ACS در یک متوسط پی گیری 3.5 ساله بود. و ارزش پروگنوستیک LD در بیماران با acute ST-segment elevation MI عمیق تر بود. نکته مهم این بود که خطر LD در مطالعه Goldberg در مقایسه با مطالعه اخیر کمتر بود که احتمالا بخاطر چند چیز بود، یکی اینکه جمعیت مورد مطالعه در دو تحقیق متفاوت بودند وجمعیت مورد مطالعه Goldberg، بیماران high-risk تری بودند ومیزان وقوع حوادث بطور کلی بالاتر بود پس اختلاف میان گروهها می تواند کمتر باشد .علاوه بر آن وسیله outcome در مطالعه Goldberg شامل همه دلایل مورتالیتی بود ولی در مطالعه حاضر علاوه بر همه دلایل مورتالیتی ،  non-fatal MI  را نیز شامل می شد.

علاوه بر آن ارتباط بین coronary dominance و وسعت CAD نامشخص است و مطالعات مختلف نتایج متضادی را نشان داده است. مثلا در مطالعه Goldberg ،وسعت بیشتر CAD را در بیماران با RD در مقایسه با LD نشان داد. نتایج مشابهی در مطالعه Vasheghani-Farahani بدست آمد و یک شیوع بالاتر three-vessel disease را در بیماران با RD نشان داد. ولی  Balci  وهمکاران هیچ اختلاف معنی داری از نظر وسعت CAD بین بیماران RD  و LD  پیدا نکردند و در مطالعه اخیر نیز با اینکه هیچ اختلاف معنی داری در توزیع significant CAD در CTA پیدا نکردند ولی دیدند که normal coronary artery و minimal CAD در بیماران با RD کمتر از LD و CD بود .

نتیجه دیگر این مطالعه این بود که یک  stenosis در  left coronary system  یعنی LAD و یا  LCX همراه با افزایش ریسک حوادث بود در حالیکه stenosis در RCA اینگونه نبود. و خطر stenosis در left coronary system  بین RD  و LD  اختلاف آماری معنی داری نداشت که ذکر شده احتمالا بخاطر جمعیت کم بیماران با significant CADبود .(7)

چندین مطالعه نیز به بررسی همراهی درگیری آترواسکلروتیک عروق کرونر با coronary dominancyپرداخته است.

در یک مطالعه ای که توسط Ali Vasheghani-Farahani و همکارانش  در سال 2008 از مرکز قلب تهران انتشار یافت. 12558 بیماری که بین سالهای 2006- 2004 جهت آنژیوگرافی بستری شدند ، از نظرهمراهی بین coronary dominancy و وسعت و لوکالیزاسیون CAD در آنژیوگرافی  و مطالعات پاراکلینیک بررسی شدند. متوسط سن 57.6 سال، درصد مردها 62.7 بود. نتایجی که در آخر بدست آمد این بود که یکی: هیچ اختلاف معنی دار آماری از نظر ریسک فاکتورها یعنی سن، جنس، سابقه خانوادگی، hypertension، hyperlipidemia، electrocardiography، exercise treadmill stress test و perfusion scan بین گروههای dominancy دیده نشد .RD ها تمایل بیشتری به 3VD بودن داشتند و RD ها به میزان بالاتری ،50% ≤ stenosis در RCA و LCX نسبت به LDها داشتند ولی از نظر درگیری LM وLAD  و PDA اختلاف آماری معنی دار نداشتند این یافته ها نشان می دهد که بیماران LD با احتمال کمتری نسبت RDها ، 3VD می شوند و پروگنوز بهتری از نظر CAD دارند(بر خلاف مطالعات قبلی) .این مطالعه نشان داد که تستهای پاراکلینیک مثبت ، هیچ اختلاف آماری معنی داری بین گروههای dominancy نداشتند که این برخلاف تحقیق ماست که می خواهیم نشان دهیم که افراد نرمال کرونری  که تستهای پاراکلینیک مثبت دارند ، فراوانی LD  بیشتر می شود و همچنین در این مطالعه فراوانی افراد نرمال کرونر و Minimal CAD  در افراد LD  بیشتر بود که این موافق تحقیق ماست و نکته دیگر این مطالعه این بود که نشان داد ، در ایرانی ها شیوع Left dominancy بالاتر از رفرنس است (9/10% در مقابل 8%) و شیوع  Right dominancy ، , Codominancy  پایینتر از رفرنس بود (2/84% در مقابل 85%) و (86/4%در مقابل 8%) (4).

در یک مطالعه دیگر که در سال 2013 توسط   Babak Kazemiو همکاران ، از دانشگاه تبریز انتشار یافت ، ارتباط بین LD و درگیری آرترواسکلروتیک LAD origin بررسی شد .678 بیماری که به دلیلی آنژیوگرافی می شدند بررسی شدند. فراوانی RD=78.6% , LD=8.9% , CD=12.5%  بود. میانگین سنی 58 سال و درصد مردها 67.6% بود . در پایان هیچ اختلاف معنی داری در درگیری ostium LAD  بین گروهها مشاهده نشد. ولی یک تمایلی به سمت درگیری بیشتر proximal LAD در گروه LD دیده شد و ischemic MR در گروه LD شایعتر بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود (5).

در یک مطالعه دیگر که در سال 2012 توسطHussein Ali Fakhir و همکارانش در کشور عراق انتشار یافت ، الگوی Coronary dominancy در 657 نفر از بیماران عراقی که به دلیلی آنژیوگرافی می شدند، تعیین شد و ارتباط  آن با CAD بررسی شد . متوسط سنی 55 سال ،درصد جنس مرد 72%، فراوانی coronary dominancy به ترتیب    RD=76.4%, LD=12.6%, CD=10%  بود .  نتیجه اینگونه بدست آمد که همراهی معنی داری بین RD و بیماری انسدادی عروق کرونر بخصوص با 3VD وجود داشت و همچنین یک همراهی معنی داری بین RD و ضایعات انسدادی RCA دیده شد.(19)

در یک مطالعه ای که در سال 2007 توسط Suat Eren و همکارانش در کشور ترکیه منتشر شد همراهی بین coronary artery dominancy با coronary artery variation  ها وCAD ، بوسیله  Multidetector Computed Tomographic Coronary Angiographyبررسی شد. 325 بیماربا علائم ایسکمی قلبی، 66.7% مرد، با متوسط سن 59 سال بررسی شدند. فراوانی coronary dominancy به ترتیب RD=70%, LD=12.5%, CD=17.5% بود. هیچ اختلاف معنی داری بین جنس زن و مرد از نظر نوع coronary dominancy  وجود نداشت. فراوانی CAD ،20.9% بود و میزان CAD بطور معنی داری در بیماران LD بیشتر بود. و شیوع واریاسیونهای عروق کرونر 10.4% بود و تعداد و میزان واریاسیونها بطور معنی داری در گروه LD بیشتر بود. مهمترین واریاسیون myocardial bridge  است که باز در گروه LD  بطور معنی داری بیشتر بود که می تواند پیشنهاد کننده یک الگوی رشدی مشترک بین LD و myocardial bridge در گردش خون کرونر چپ باشد.(27)

در یک مطالعه دیگر که در سال 2004 توسطYilmaz O و همکارش باز در ترکیه انجام شد ، درگیری آترواسکلروتیک در 459 بیمارRD با 38 بیمار LD  با هم مقایسه شد . با استفاده از سیستم 29-segment coding ازAmerican College of Cardiology/American Heart Association، برحسب درصد کاهش قطر لومن رگ  به هر سگمان عدد داده شد و با جمع اعداد سگمانها، score هر شریان بدست آمد .

Total LAD score (49+/-48 vs 47+/-57), total LCx score (29+/-45 vs 41+/-58), total RCA score (32+/-68 vs 30+/-51), total LMCA score (1.8+/-11.3 vs 2.9+/-13.6) ,total CAD score (108+/-108 vs 108+/-123) 

Scoreها در بیماران RDوLD  مشابه بود، پس نشان داد که وسعت آترواسکلروز کرونری بستگی به coronary dominancy ندارد.(13)

در یک مطالعه ای که در سال 2006 توسط Seong hwan kim وهمکارانش در کره انجام شد. تاثیر coronary dominancy در 264 بیمار بر آترواسکلروز کرونر و توزیع CAD  بررسی شد. فراوانی RD=73.5% , LD=16.3% , CD=10.2% بود. Total LAD, LCX, RCA score در سه گروه dominancy مشابه بود ، CAD score   در سگمانهای proximal  و  midشریانهای کرونردر هر سه گروه بالاتر بود .(6)

چندین مطالعه هم به بررسی آناتومی عروق کرونر و  coronary dominancy  پرداخته است که در زیر می بینیم.

در یک مطالعه ای که توسط  Tulika Guptaو همکاران در کشور هند   در سال 2013 انتشار یافت الگوی شاخه دهی انتهایی RCA  را در LD  ها در ارتباط با خونرسانی سطح پشتی RV در 75 کاداو بررسی کرد. 55 نفر مرد بودند .فراوانی RD=85% ,LD=13% بود. که مطالعه بطور کامل درقسمت بیان مساله توضیح داده شد و ذکر شده است. طبق مطالعات ،فراوانی coronary dominancyها از، RD=72-90% , LD=8-15% متغیر است  که می تواند به علت تنوع نژادی باشد و در آخر نتیجه گرفت که در LD ها ،خونرسانی سطح پشتی RV توسط RCA ضعیف است که می تواند علت پروگنوز بدتر LD ها در مطالعات مختلف باشد.(9)

در یک مطالعه دیگر که در سال 2012 توسط Vasudeva Reddy وهمکاران انتشار یافت، هدف تعیین الگویcoronary dominance  در هند جنوبی بود. به این ترتیب که عروق کرونری قلب 80 نفر را بعد از مرگ بررسی کردند. وفراوانی dominance در آنها به این ترتیب بود% 86.2= RD، %11.25=LD و  %2.55= CD. ازابتدا تا انتهای عروق کرونری را بررسی کردند و گفتند که در RDاز نظر RCAسه دسته وجود دارد.

1.در 73.3% موارد انتهای RCA ، crux و بعد از آن را خونرسانی می کند

2.در20% موارد انتهای RCA ،سمت راستcrux خاتمه می یابد

3.در 6.6% موارد انتهای RCA ، دربوردر راست قلب خاتمه می یابد

و گفتند که در LDنیز سه دسته وجود دارد:

1. LCA در 61% موارد در3/1 posterior inter ventricular septum خاتمه می یابد

2. در 30% موارد در آپکس قلب خاتمه می یابد

3. در 9% موارد در نصف  posterior inter ventricular septumخاتمه می یابد

یعنی شیوع LADای که اطراف آپکس دور می زند ، در LDها 70% می باشد. (برانوالد 80%)

همچنین در این مطالعه بیان شده که بروز RD در مردها بیشتر است.(15)

در یک مطالعه دیگری که توسط Décio Cavalet Soares Abuchaim وهمکاران، در سال 2009 در برزیل انجام شد .25 قلب جسد تازه از نظر coronary dominancy  و تعداد شاخه هایی که RCA به LV می دهد و تعداد شاخه هایی که LCA به RV می دهد و فراوانی و محل  intercoronary anastomoseها بررسی شدند. متوسط سن 40.2سال و درصد مردها 68% بود. فراوانی RD=72%, LD=20%, CD=8%  بود. نتیجه این شد که شایعترین شکلcirculation coronary ، RD است که متوسط 2.16 شاخه  به LV می دهد و اختلاف معنی دار آماری بین RD و  LDوبین  RDو CD وجود داشت. یک موقعی که LD وجود دارد متوسط 1.2 شاخه به RV می دهد ولی بین LD وCDهیچ اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد و هیچ  anastomose intercoronary ای در این مطالعه دیده نشد.(17)

در مطالعات دیگر مثل مطالعه Dodge و همکاران  که در سال 1992 منتشر شد ،83 مورد از آنژیوگرافیها را بررسی کردند و فهمیدند که در بیماران با LD ، RCA قطر کوچکتر و LCX قطر بزرگتری نسبت به بقیه دارد. و همچنین در این مطالعه LAD به چهار سگمان تقسیم شد و نتیجه گرفت که شیوع سگمان چهارم که اطراف آپکس دور می زند و در سطح دیافراگماتیک LV خاتمه می یابد 78% است و شیوع سایر موارد 22% است .(32)

در یک مطالعه دیگر که در سال 2001 توسط Ilia R و همکارانش منتشر شد، طول LAD  در LD , RD ها بررسی شد. زیرا تنگی LAD ، تاثیر منفی بر موربیدیتی و مورتالیتی دارد. این مطالعه شامل 100 آنژیوگرام LD و 100 آنژیوگرام RD بود . LAD از نظر طول به سه نوع تقسیم شد :

1. نوع A: LAD قبل از آپکس قلب خاتمه یابد.

2. نوع B: LAD به آپکس برسد اما قسمت inferoapical LV را خونرسانی نمی کند.

3. نوع C: LAD ،اطراف آپکس دور می زند و و قسمت inferoapical LV آپکس را خونرسانی می کند.

و به این نتیجه رسید که LAD wraped around apex  در LD ها نسبت به RDها شیوع بیشتری دارد (87% در مقابل 47%) . این نکته در intervention های آنژیوگرافیک از نظر کلینیکی مهم است و باید به آن دقت کنیم. پس LAD در RD ها ممکن است اهمیت کلینیکی کمتری داشته باشد زیرا PDA راست می تواند قسمت زیادی از میوکارد را خونرسانی کند.  و نتیجه دیگر اینکه  long LAD در زنان نسبت به مردان بدون توجه به coronary dominancy  بیشتر است.(31)

در یک مطالعه ای که در سال 2005 توسط Kaimkhani ZA و همکارانش در کشور پاکستان انجام شد .الگوی توزیع عروق کرونر و ارتباط آن با قطر شریان کرونر در 220 بیمار که آنژیوگرافی تشخیصی می شدند بررسی شد. فراوانی  coronary dominancy به ترتیب :RD= 60% , LD= 15% , CD= 24%  بود .درصد جنس مرد حدود 80% بود .در پایان به این نتیجه رسید که در افراد LD نسبت به RD ,CD ، متوسط قطر RCA بطور قابل ملاحظه ای کوچکتر بود و در بیماران RD نسبت به LD ، متوسط قطر LCX بطور قابل ملاحظه ای کوچکتر بود.(30) که می بینیم فراوانی coronary dominancy در این مطالعه مشابه مقاله 25 ،  Fazlul Aziz Mian از پاکستان است ( RD=60.% , LD=19.5 , CD= 20% ) ،که تاثیر نژادی را بر coronary dominancy نشان می دهد.

دو مطالعه به بررسی فیزیوپاتولوژی جریان خون کرونر برای بررسی علت پروگنوز بدتر LD و CD پرداخته است که نتیجه آن را در زیر می بینیم.

در یک مطالعه که در سال 2013 توسط Shingo Sakamoto و همکارانش از ژاپن منتشر شد. ارتباط توزیع حجم جریان خون با Coronary dominancy بررسی شده است.Coronary dominancy بر مقدار و محل آناتومیکی میوکاردی که بوسیله گردش خون راست یا چپ خونرسانی می شود تاثیر دارد ، ولی مشخص نیست که آیا Coronary dominancy بر توزیع حجمی جریان خون تاثیر دارد یا نه؟ هدف این مطالعه ارزیابی حجم جریان خون در 1322 رگ از 496 بیمارACS که PCI می شدند ، در پیش گویی پیشرفت CAD و clinical outcome  ، با استفاده از روش vascular profiling(بازسازی تصویری رگ) بود ، که در این روش آناتومی سه بعدی شرایین کرونر با استفاده از تصاویر دوبعدی آنژیوگرافی و ECG gated IVUS در انتهای دیاستول در حالت استراحت بازسازی شد و با استفاده از روش اندازه گیری حجمی سگمانی کرونر ، زمان عبور کنتراست از هر سگمان محاسبه شد. فراوانی Coronary dominancy به ترتیب RD=91.3, LD=8.1 CD=0.6,بود. بیماران به دو گروه RD و LD  یا CD تقسیم شدند ،که میانگین سنی در گروه RD  ،65 سال و در گروه دیگر 63سال  و درصد مردها در گروه  RD  79% و در گروه دیگر 91% بود. نتیجه این شد که حجم جریان خون کرونر در LCX در گروه LD یا CD بالاتر از RD بود و حجم جریان خون RCA بطور معنی داری در گروه LD یا CD پایین تر از  RDبود و اختلاف معنی داری در جریان خون  LAD بین گروهها وجود نداشت. در نتیجه Coronary dominancy بر حجم جریان خون کرونر در LCX و RCA تاثیر دارد اما بر LAD تاثیر ندارد .که حجم جریان خون می تواند در افزایش endothelial shear stress و vascular remodeling  ، در نتیجه در پیشرفت آترواسکلروز و وقایع کلینیکی تاثیر داشته باشد . بررسی دیگر این مطالعه، بر روی تاثیر شاخه راموس بر حجم جریان خون کرونر در LAD و LCXبود. شیوع شاخه راموس 24% بود و نشان داد جریان خون LCX در بیماران با راموس نسبت به افراد بدون راموس بطور معنی داری پایین تر بود، ولی اختلاف معنی داری در حجم جریان خون LAD علیرغم حضور راموس وجود نداشت . و هیچ اختلافی بین RD و LD وCD از نظر وجود راموس وجود نداشت .که نشان می دهد راموس شبیه LCX از نظر عملکردی می باشد که پیشنهاد می کند که راموس ممکن است بصورت شاخه ای از LCX در نظر گرفته شود.(24)

در یک مطالعه ای که در سال 2013 توسط Alexandru scafa udriste و همکارانش در کشور رومانی انتشار یافت. کاربردهای پاتولوژیک  Coronary dominancyدر264 بیمار با    acute inferior STEMI بررسی شد. 74.6% مرد بودند. متوسط سن 58 سال بود .فراوانی  dominancy به ترتیبRD= %90.2 ،LD= 6.8%، CD=3% بود. که ذکر شده در این مطالعه فراوانیRD در بیماران با inferior STEMI بیشتر از جمعیت عموم ( در عموم حدود 89-87 %)  می باشد. شریان مقصر انفارکت 65%RCA، 27%LCX و 8% LAD بود که وقتی شریان مقصر RCA بود، شیوع RD بیشتر از سایر موارد بود و وقتی شریان مقصر LCX بود شیوع LD بیشتر بود و شیوع CD در درگیری هر یک از سه رگ کرونر مشابه بود. و بیماران با انفارکت RV شیوع RD بیشتر بود و در بیماران بدون انفارکت RV شیوع LD وCD بیشتر بود. کلا درگیری RV در یک سوم موارد inferior STEMI دیده شد. که ذکر شده این همراهی بین Coronary dominancy و شریان مربوط به STEMI می تواند به دلیل       coronary blood flow dominant قوی باشد که یک فشار بالایی در جدار رگ ایجاد می کند که سیگنال شروع کننده آترواسکلروز است. آسیب اولیه مربوط به  shear stress  می باشد ،زیرا آسیب اندوتلیوم در shear rate های بالا اتفاق می افتد .(20)

در یک مطالعه ای که توسط seung woon Rha و همکارانش در سال 2009 در کشور کره انجام شد. تاثیر Coronary dominancy بر سلامت تست تحریکی استیل کولین اینتراکرونری بررسی شده است . 488 فرد بدون significant CAD ، متوسط سن 55.7سال، مردها 50.4% بررسی شدند، در افراد LD شاخه های PDA و AV nodal  از LCA جدا می شوند. نتیجه این مطالعه به این گونه بود که : افراد با LD  یک بروز significant  بالاتر AV block  در طول تست تحریکی استیل کولین داشتند ،اما مقدار اسپاسم significant  عروق کرونر بین دو گروه LD و غیر از آن مشابه بود. پس نتیجه گرفت که در تست تحریکی متاکولین ، در افراد LD باید مواظب احتمال ایجاد  AV block پیشرفته باشیم(21).

چندین مطالعه به بررسی فراوانی coronary dominancy در گروههای آسیایی پرداخته که در زیر می بینید.

در یک مطالعه ای که در سال 2011توسط  Fazlul Aziz Mianو همکارانش در کشور پاکستان منتشر شد . الگوی coronary dominancy  در 200 بیمار پاکستانی که به دلیلی آنژیوگرافی می شدند، بررسی شد .74.5% مرد بودند. متوسط سن 55.17 سال بود. فراوانی coronary dominancy به ترتیب RD=60.5% ,  LD= 19.5% , CD= 20%  بود. فراوانی شاخه Ramus intermedius، 24% بود و فراوانی CAD در گروه LD شایعتر بود.(25).

در یک مطالعه ای که در سال 2008 توسط Daniel Thuan Tee Chong و همکارانش در کشور سنگاپور منتشر شد ،فراوانی coronary dominancy در سه گروه نژادی آسیایی بررسی شد. 3412 بیماری که به هر دلیلی آنژیوگرافی کرونر می شدند(97% به علت IHD ). که فراوانی نژادها به ترتیب چینی 66.4% ،مالزیایی14.9%، هندی 13.7% و از دیگر نژادها 5% بود .که فراوانی کلی coronary dominancy به ترتیب RD=88.3% , LD=6.2%, CD=5.4%  بود. که در هندیها شیوع RD بطور قابل ملاحظه ای کمتر از چین و مالزیایی بود(80.3%). و شیوع LD، (12.2%) در هندیها بیشتر بود.که این تفاوت نژادی را در coronary dominancy نشان می دهد(26).

در چندین مطالعه ارتباط LD و aortic stenosis بررسی شده است و علت آناتومیکی این احتمال بیان شده است :

در یک مطالعه ارتباط dominance با  isolated aortic stenosis  و bicuspid aortic valve توسط C B Higgins و همکاران در سال 1975 بررسی شده است . الگوی dominance در 75 بیمار با isolated aortic stenosis با یا بدون insufficiency، 25 بیمار  adultبا aortic insufficiency خالص ،51 بیمار با ترکیب  aortic stenosisو mitral valve disease و 44 بچه باbicuspid aortic valve  تعیین شده است. در پایان به این نتیجه رسیده است که که یک بروز غیر معمول بالاتر LD  ،36% در بالغین با isolated aortic stenosis  و در بچه های با bicuspid aortic valves (56.8%) دیده می شود که این می تواند به دلیل الگوی رشدی مختلف و پیچیده bicuspid aortic valve وdominance  در دوران جنینی باشد و همچنین ذکر می کند که  Cstenosis پیشرونده bicuspid aortic valve علت بسیاری از مواردisolated aortic stenosis  در بالغین است.(10)

در یک مطالعه دیگری که توسط Grover M Hutchinsدر سال 1978 در آمریکا انتشار یافت، همراهی LD  باcongenital bicuspid aortic valve  بررسی شد. آنژیوگرام بعد از مرگ 973 اتوپسی بررسی شد. فراوانی RD=70% , CD=20% , LD=10%  بود. از 34 قلب با congenital bicuspid aortic valve ، 29% :  LD  بود که اختلاف آماری معنی دار با دیگر گروهها داشت. از 44 قلب با calcific aortic stenosis ،20% ، LD بودند و در 47 قلب با Rheumatic aortic valve disease و در 27 قلب با aortic regurgitation، LD هیچ اختلاف معنی دار آماری نداشت. این پیشنهاد می کند که LD ممکن است نتیجه خونرسانی نامناسب کاهش یافته حفرات سمت چپ قلب در دوران جنینی باشد که یکی از دلایل aortic valve stenosis در مراحل اولیه کاردیوژنز نیز می باشد.(11)

در مطالعه دیگری که توسط  Murphy و همکارانش در سال 1990 در آمریکا انجام شد ، اهمیت coronary arterial dominance در isolated aortic stenosis  بررسی شده است. آنژیوگرافی کرونر 75 بیمار با isolated aortic stenosis مطالعه شد و با 150 بیمار گروه کنترل مقایسه شد . در بیماران با isolated aortic stenosis ،LD=25% ,CD=12% , RD=63%  بود. در میان گروه کنترل LD=9%, CD=12% , RD=79% بود.که افزایش شیوع LD در بیماران با aortic stenosis از نظر آماری معنی دار بود. مورد دیگر این بود که در بیماران با aortic stenosis ، که LD بودند،      main coronary artery left کوتاهتراز RDها بود. MI در طول aortic valve replacement قبلا گزارش شده که ناشی از انسداد یکی از شاخه های left main coronary artery بوسیله perfusion cannula می باشد . بیماران با LD ممکن است از این نظر نیز ریسک بالاتری داشته باشند . در این مطالعه ، 69 بیمار با AS  تحت AVRقرار گرفتند ، MI حول عمل در 26.7% افراد LD و 7.4% افراد RD یا CD اتفاق افتاد که از نظر آماری معنی دار بود. 

شیوع بیشترLD در بیماران aortic stenosis پیشنهاد می کند که ممکن است قسمتی از یک پیچیدگی رشدی باشد(12)

در یک مطالعه دیگری که توسط Desch S و همکاران در سال 2011 در کشور آلمان منتشر شد ، شیوع و تاثیر کلینیکی LD در بیماران با aortic stenosis بررسی شد. که هدف مطالعه چند چیز بود اول: تعیین شیوع LD در بیماران با  aortic stenosis، دوم: ارزیابی اینکه آیا شیوع احتمالی بالاتر LD محدود به بیماران bicuspid aortic valve می باشد ، سوم اینکه : آیا LD یک ریسک فاکتورمستقل از سایر ریسک فاکتورهای ثابت شده برای پیشرفت AS می باشد یا نه؟ چهارم : ارزیابی  in-hospital clinical outcome  بدنبال valve replacement بر طبق coronary dominance.

شیوع LD در 721 بیمار با severe isolated AS، با 6990 بیمار بدون AS مقایسه شد . شیوعLD در بیماران با AS بطور معنی داری بیشتر از بیماران بدون AS بود. و RD در بیماران با AS کمتر بود. که این نتیجه بدون توجه به bicuspid  یا  tricuspid valveبودن بدست آمد و اما LD یک ریسک فاکتور پیشرفت AS نبود و LD ریسک فاکتور مستقل در زمان valve replacement نبود و هیچ اختلاف 





آماری معنی داری از نظرعوارض کوتاه مدت مثل in-hospital mortality و میزان MI  بین گروههای dominance  وجود نداشت(برخلاف مطالعه قبلی).(16)

























روش اجرای پژوهش 

نوع مطالعه: مشاهده ایتوصیفی مقطعی

محیط پژوهش : مجتمع آموزشی –درمانی بوعلی سینای قزوین

روش اجرا و طراحی تحقیق:

در این مطالعه، که مشاهده ای توصیفی مقطعی می باشد ، بیمارانی که به علت علایم بیماری ایسکمی قلبی (درد آنژینی ،تنگی نفس،تپش قلب و علایم معادل آنژین و...) ، با یا بدون تغییرات ECG تحت تست ورزش یا اسکن هسته ای پرفیوژن میوکارد قرار گرفته اند و در این تستها نیز نتیجه مثبت داشته اند ، جهت آنژیوگرافی عروق کرونر بستری بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین شدند . اطلاعات تمامی این بیماران بستری شده با خصوصیات ذکر شده ، از ابتدای  شهریور 1391 تا انتهای شهریور 1392جمع آوری شد. و بیماران با سابقه مشکلات  قلبی شناخته شده وACS ،CABG ،PCI  و مشکلات دریچه ای شدید وpulmonary HTN  Ejection Fraction ,  severe کمتر از نرمال از مطالعه کنار گذاشته شدند. و در واقع بیماران بدون سابقه بیماری قلبی شناخته شده و با Ejection Fraction نرمال ولی مشکوک به CAD وارد مطالعه ما شدند. بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفتند ، و خصوصیات و ریسک فاکتورهای آنها  طبق چک لیستی که تهیه شده بود، بوسيله اخذ شرح حال از بيمار و بررسي مدارك قبلي و بررسي نتيجه آنژیوگرافی بدست آمد .

اطلاعات اکوکاردیوگرافی بیمار ثبت شد و با بررسی نتیجه آنژیوگرافی عروق کرونر، نوع Dominancy  عروق کرونر تعیین گردید. وتنگی عروق کرونر: بصورت عروق کرونر نرمال به علاوه عروق کرونر باNonsignificant lesion  که وارد مطالعه ما شدند و عروق کرونر با significant lesion در یک ،دو وسه رگ وLeft main که وارد گروهCAD  شدند ،که این اطلاعات در انتهای آنژیوگرافی کرونر بدست آمد و چک لیست مربوطه تکمیل می گردد.

شاخص های ورود و خروج در پژوهش:

جهت به حداقل رساندن عوامل مخدوش کننده برای ورود به مطالعه و خروج از مطالعه ، شرایطی به شرح زیر ،در نظر گرفته شدند:

معیارهای ورود:

1. بیمارانی که به علت علایم بیماری ایسکمی قلبی (درد آنژینی ،تنگی نفس،تپش قلب ،و علایم معادل آنژین و...) ، با یا بدون تغییرات ECG با  تست ورزش یا اسکن هسته ای پرفیوژن میوکارد مثبت ، جهت آنژیوگرافی عروق کرونر بستری بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین شدند .

2.  در واقع بیماران بدون سابقه بیماری قلبی شناخته شده و با Ejection Fraction نرمال ولی مشکوک به CAD وارد مطالعه ما شدند. 

معیارهای خروج:

بیماران با سابقه مشکلات  قلبی شناخته شده و ACS ،CABG ،PCI  و مشکلات دریچه ای شدید و sever  pulmonary HTN  و Ejection Fraction  کمتر از نرمال از مطالعه کنار گذاشته شدند . 



جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گیری :

در این مطالعه مشاهده ای توصيفي،311 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی سینای قزوین با علائم ایسکمی قلبی و ETT  یا اسکن پرفیوژن مثبت که جهت آنژیوگرافی بستری شدند و نتيجه آنژیوگرافی آنها نرمال گزارش شد وارد مطالعه ما شدند ،اطلاعات آنها طبق چک لیستی ، از بیماران بستری شده با خصوصیات ذکر شده ،ازابتدای تاریخ شهریور 1391 تا انتهای شهریور 1392  جمع آوری شد. حجم نمونه مورد نیاز ،با بررسی مطالعات مشابه انجام گرفته در این زمینه و از فرمول زیر بدست آمد.

N=Z2×P(1-P

D2



روش جمع آوری وتجزیه وتحلیل داده ها :

ابتدا اطلاعات  بدست آمده از چک لیست بیماران در گروه های مختلف؛ وارد نرم افزار آماری SPSS گردیده و پس از جمع آوری داده ها ؛ یافته ها در قالب جداول آماری، نمودار و شاخص های عددی ارائه می گردد.

جهت آنالیز داده ها از آزمون های student t - test؛ excact Fisher؛ Pearson X2 و Chi-Square test استفاده گردیده است.

ضمنا سطح معنی داری در این مطالعه 5درصد یا P < 0.05 در نظر گرفته می شود.

















جدول متغیرها:

		عنوان متغیر

		مستقل

		وابسته

		کمی

		کیفی

		تعریف علمی

		مقیاس



		

		

		

		پیوسته

		گسسته

		اسمی

		رتبه ای

		

		



		Dominancy      

		· 

		

		· 

		

		

		

		Left or right or codominant

		%



		ETT or scan +

		· 

		

		

		

		· 

		

		تستهای پاراکلینیک مثبت

		+/-



		 سن

		· 

		

		· 

		

		

		

		عمر

		سال



		جنس

		· 

		

		

		

		· 

		

		

		مرد /زن



		HTN                 

		· 

		

		

		

		· 

		

		BP>=140/90

		-/+ 



		هیپرلیپیدمی

		· 

		

		

		

		· 

		

		کلسترول یا تری گلیسیرید بالا

		+/-



		DM

		· 

		

		

		

		· 

		

		FBS>126 or BS>200

		+/-



		Current smoker

		· 

		

		

		

		· 

		

		سیگاری بودن ظرف 5 سال اخیر

		+/-



		Renal disease

		· 

		

		

		

		· 

		

		GFR<60

		+/-



		FH+

		· 

		

		

		

		· 

		

		M<55    F<65 in famil1

		+/-

















ملاحظات اخلاقی:

با توجه به اینکه پروسجرها و آزمایشات انجام شده در سیر درمان بیماران می باشد (انجام آنها ضروری است) هیچ هزینه اضافی ای به بیمار تحمیل نمی شود. نتایج مطالعه در غالب گروهی منتشر می شود و نام افراد در طول مطالعه و بعد از آن محرمانه می ماند و نیاز به دریافت رضایت از بیمار نیست.



























یافته ها و نتایج:

471 بیماری که از تاریخ اول شهریور 1391 تا آخر شهریور 1392 ، به علت علایم ایسکی قلبی و تست ورزش یا اسکن پرفیوژن میوکارد مثبت ،بستری بخش قلب بیمارستان بوعلی قزوین شدند و تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفتند ، وارد مطالعه ما شدند. از میان این 471 نفر ،311 نفر (NECA) normal coronary arteries یاminimal coronary artery disease(CAD)   بودند و 160 نفر دارای significant CAD بودند.

در 311 بیماری که نتیجه آنژیوگرافی نرمال داشتند .در بازه سنی 36-80 سال قرار دارند و میانگین سنی آنها 54.9 سال با انحراف معیار 9.75 سال می باشد. 

از لحاظ جنسیت ،92 نفر یعنی 29.6% مرد و 219 نفر یعنی 70.4% زن بودند.

از نظر اسکن و تست ورزش ،273 نفر یعنی 87.8% تست ورزش مثبت بودند و 38 نفر یعنی 12.2% اسکن مثبت بودند.

از نظر ریسک فاکتورها :دیابت 83 نفر یا 26.7%  ، هیپرتنشن 129 نفر یعنی 41.5% ، هیپر تری گلیسریدمی 73 نفر یعنی 23.5% ، هیپرکلسترلمی 94 نفر یعنی 30.2% ، دیس لیپیدمی کلی140 نفر یعنی45% ، سیگار کشیدن 31 نفر یعنی 10% ، اوپیوم 12 نفر یعنی 3.9% ، سابقه خانوادگی 33 نفر یعنی 10.6% ، هیپوتیروئیدی 16 نفر یعنی 5.1% ، نارسایی مزمن کلیه 3 نفر یعنی 1% ، آنمی 18 نفر یعنی 5.8% می باشد.

میانگینEF=56.3 ،در رنج 50 تا 65 می باشد

فراوانی Coronary dominancy به ترتیب RD ،219 نفر یعنی 69.8% ، LD ،41 نفر یعنی 13.2%  و CD ،51 نفر یعنی 16.4% می باشند.

شکل-1: درصدRD,LD,CD 





شکل-2: جنسیت بر حسب درصد











نتایج آنژیوگرافی شاملNECA  ،166 نفر یعنی 53.4% و minimal CAD ،145 نفر یعنی 46.6% می باشد. و در کل 471 نفر ،311 نفر یعنی 34% NECA+minimal CAD و  160 نفر یعنی 66% ، significant CAD داشتند.

نتایج ذکر شده در جدول شماره 1 آورده شده است.

جدول1- خصوصیات و ریسک فاکتورهای311بیمار با نتایج آنژیوگرافی نرمال کرونری یا minimal CAD

		p-value

		Total 311(n= 

		CD

		LD

		RD

		Risk faktor



		0.75

		54.9

		54.5

		55.9

		54.8

		age



		0.67

		100

		14.1

		12

		73.9

		Dom with M



		

		100

		17.4

		13.7

		68.9

		Dom with F



		

		100

		16.4

		13.2

		69.8

		Total m/f



		0.049

		10.6 (33)

		19.6

		4.9

		9.6

		FH



		0.19

		26.7(83)

		33.3

		34.1

		23.7

		DM



		0.1

		41.5(129)

		47.1

		58.5

		37

		HTN



		0.5

		23.5(73)

		21.6

		17.1

		25.1

		TG



		0.38

		30.2(94)

		37.3

		24.4

		29.7

		chol



		0.64

		45%(140)

		43.1

		39

		46.6

		HLP(total)



		0.32

		10(31)

		15.7

		9.8

		8.7

		smoking



		0.42

		5.1(16)

		7.8

		7.5

		4.1

		hypotiroidism



		0.03

		3.9(12)

		9.8

		0

		3.2

		opium



		0.91

		5.8(18)

		3.9

		4.9

		6.4

		anemia







همانطور که در جدول 1 آورده شده تمامی متغیرها بر حسب Coronary dominancyبیان شده است که برحسب p value<0.05 هیچ کدام معنی دار نشده است. یعنی توزیع ریسک فاکتورها در گروههای Coronary dominancy مشابه است .بجز Family History  و مصرف اوپیوم که Family History  با درصد 19.6 و P=0.04 و اوپیوم با درصد 9.8 و  p=0.03در گروه CDبطور معنی داری فراوانی بیشتری دارند.

 جدول 2 -در گروههای RD,LD,CD ، درصد زن و مرد  بیان شده است همانطور که دیده می شود درصد زنها در گروه LD و CD از RD بیشتر است و درصد مردها در گروه RD بیشتر است.

جدول2

		F%

		M%

		



		68.9

		31.1

		RD



		73.2

		26.8

		LD



		74.5

		25.5

		CD



		70.4 (219)

		29.6 (92)

		TOTAL







در جدول 3 ،فراوانی درصدی RD,LD,CD بر حسب جنس بیان شده و می بینیم که بین زن و مرد از نظر coronary dominancy اختلاف معنی دار آماری وجود ندارد.

جدول-3  درصد RD,LD,CD بر حسب جنس

		NECA

		male

		female

		total

		P



		RD

		73.9%

		68%

		69.8%

		0.3



		LD

		12%

		13.7%

		13.2%

		0.67



		CD

		14.1%

		16.9%

		16.1%

		0.54







هدف این مطالعه مقایسه فراوانی RD,LD,CD  در افرادی است که علارغم علائم  ایسکمی قلبی ،نتایج آنژیوگرافی کرونری نرمال دارند با رفرنسها و مقالات می باشد و نشان دادن اینکه فراوانی LD یا CD یا هر دو در افراد نرمال کرونر بیشتر است و RD در این افراد کمتر است ، پس شاید آناتومی این دو گروه LD و CDبه گونه ای است که سبب علائم قلبی و پروگنوز بدتری می شود. که در مقالات متعددی پروگنوز بدتر LD و CD در گروههای با significant CAD و ACSبررسی و بیان شده است، ولی تا کنون اثر LD یا CD بودن در گروه نرمال کرونر بررسی نشده است. از این رو ما به بررسی مقالات مختلف و مقایسه فراوانی گروههای coronary dominancy آن مقالات و مطالعه خود می پردازیم.

در جدول 4 فراوانی RD,LD,CD در مقالات متعدد و رفرنس برانوالد و 160 نفری که در مطالعه ما CAD داشتند و 500نفر که بعنوان نمونه از کل بیمارانی که به هر دلیلی در بیمارستان بوعلی قزوین آنژیوگرافی شدند بیان شده است.

و نتایج میانگین درصد فراوانیRD,LD,CD در مقالات و رنج عددی درصد آنها ،در جدول 5 بیان شده است. و همانطور که دیده می شود درصد RD در 23 مقاله در رنج (%91.3 – %60.5 )قرار دارد و میانگین درصد RD در مقالات %80.32 می باشد که در مقایسه با RD درمطالعه ما که 69.8% است بیشتر است .و درصد LD درمقالات در رنج( 20%-6.2%) قرار دارد و میانگین درصد LD ، %11.14 می باشد که در مقایسه با LD در مطالعه ما که 13.2 است کمتر می باشد و درصد CD درمقالات در رنج( 17.5%-0.6%) قرار دارد و میانگین درصد CD ، %8.52 می باشد که در مقایسه با CD در مطالعه ما که 16.4 است کمتر می باشد.

نزدیکترین نتیجه فراوانیCoronary dominancyبه مطالعه ما را مقاله  ترکیه ای Suat Eren و همکارانش دارد که همراهی بین Coronary dominancy و coronary variantها با CAD را بوسیله MDCT coronary angiography بررسی کرده اند . که 325 بیمار نسبتا Moderate  risk را بررسی کرده اند وکه 68 بیمار یعنی 20.9% ،CAD داشتند (مشابه مقاله ما). و فراوانی RD: 70% ،LD   ،12.5% و فراوانی CD ، 17.5%(مشابه مطالعه ما) بود.

ولی در مقایسه با دو مقاله ای که از مرکز قلب تهران و تبریز منتشر شد تفاوت زیادی دارد. در مقاله تهران که همراهی بین Coronary dominancyو وسعت CAD در آنژیوگرافی و مطالعات پاراکلینیک 12558 بیمار بررسی شده است، فراوانی Coronary dominancy به ترتیب RD=84.2%, LD=10.9%, CD=4.8% می باشد که در این مقاله نسبت به مطالعه ما فراوانی RD بیشتر و فراوانی LD و بخصوصCD کمتر است. که این مقاله شامل کل آنژیوگرافیهای انجام شده می باشد.

و در مقاله ای که توسط بابک کاظمی و همکارانش از دانشگاه تبریز منتشر شد . ارتباط بین LD و درگیری آترواسکلروتیک Origin LAD بررسی شده است. که 183 بیماری که با یک اندیکاسیونی آنژیوگرافی شده اند بررسی شده است. فراوانیها به ترتیب RD=78.6% , LD=8.9% ,CD=12.5%  بوده است. که درصد RD در مطالعه ما کمتر و درصد LD و CD بیشتر است.

و در مقایسه با رفرنس یعنی کتاب برانوالد نیز این تفاوت برقرار است فراوانیها در براونوالد به ترتیب RD=85% , LD=8.5% ,CD=8.5%  ذکر شده است.













جدول 4: اطلاعات مقالات

		CD

		LD

		RD

		MALE

		AGE

		Number

		STUDY



		9.75

		9.15

		81.2

		55.4

		70

		1620

		Max Knaapen(هلند)



		8.2

		8.2

		83.6

		72.4

		62.3

		27289

		Alexander golberg(کانادا)



		12.4

		9.5

		78.1

		78

		67.6

		4873

		Toshiki Kuno(ژاپن)



		2.7

		9.2

		88

		58

		57

		1425

		Caroline E(هلند)



		2

		13

		85

		73

		

		75

		Tulika Gupta(هند)



		2.55

		11.25

		86.2

		

		

		80

		Vasudeva Reddy(هند)



		8

		20

		72

		68

		40.2

		25

		ABUCHAIM1(برزیل)



		4.86

		10.9

		84.2

		62.7

		57.6

		12558

		واشقانیفراهانی(تهران)



		12.5

		8.9

		78.6

		67.6

		58

		678

		بابک کاظمی(تبریز)



		10.2

		16.3

		73.5

		

		

		264

		Seong kim(کره جنوبی)



		12.4

		9.5

		78.1

		77.8

		67.6

		4873

		Toshiki Kuno (ژاپن)



		10

		12.6

		76.4

		72

		55

		657

		Hussein Ali Fakhir(عراق)



		3

		6.8

		90.2

		74.6

		58

		264

		Alexandru (رومانی)



		8

		10

		82

		66

		62

		207926

		Nisha I. (آمریکا)



		0.6

		8.1

		91.3

		79

		65

		496

		Sakamoto(ژاپن) 



		20

		19.5

		60.5

		74.5

		55.17

		200

		Fazlul Aziz(پاکستان)



		5.4

		6.2

12.2

		88.3

80.3

		73.3

		60.3

		3412

هندیها

		Tee Chong(سنگاپور)





		17.5

		12.5

		70

		66.7

		59

		325

		Suat Eren(ترکیه)



		12

		9

		79

		

		

		225

		Morphy



		16.4

		13.2

		69.8

		29.6

		54.9

		311

		NECAدر مطالعه اخیر



		13.1

		10.6

		76.3

		50.9

		59.28

		160

		CADدر مطالعه اخیر



		15.3

		12.3

		72.4

		36.8

		56.4

		471

		NECA+CAD



		15

		12.2

		72.8

		52.8

		60.55

		500

		Total 500 patient



		7.5

		7.5

		85

		

		

		

		Braunwald s











جدول5

		

		RD

		LD

		CD



		در مقالات

		91.3 – 60.5

		20 – 6.2

		17.5 – 0.6



		متوسط مقالات

		80.32

		11.14

		8.52



		مطالعه اخیر NECA

		69.8

		13.2

		16.4







با بررسی بیشتر، مقالات برحسب جمعیت مورد مطالعه به چهار گروه تقسیم می شوند که شامل:

1. بیمارانی که با ریسک نسبتا Moderate ،و بیشتر بر اساس علایم بالینی و نتایج پاراکلینیک مثل تست ورزش ،اسکن ،CT scan و...وارد مطالعه می شدند و نتایج significant CAD بر اساس آنژیوگرافی از 20تا 30% می باشد یعنی شبیه مطالعه ما می باشد، که شامل مقالات: 7 ،27 می باشد.

2. کل نتایج آنژیوگرافی انجام شده در بیماران بستری شده به دلایل مختلف مثل ACS ،سابقه مشکل قلبی ،پاراکلینیک مثبت و ...بررسی شد که شامل مقالات :4،5،6،25،26 می باشد.

3. شامل بیمارانی که به علت ACS بستری شده و آنژیوگرافی می شدند: شامل مقالات 3,14,18,20,22,23,24   می باشد.

4. بررسی هایی که بعد از مرگ روی عروق کرونر بیماران انجام شده که شامل مقالات: 1،9،15،17 می باشد.

که فراوانی  coronary dominancyبصورت میانگین درصدهای این گروهها در جدول 6 آورده شده است. همانطور که در جدول 6 دیده می شود فراوانی درصد RD در گروه ACS بیشتر و میانگین درصد LD و CD  در گروه ACS کمتر از بیماران با گروه ریسک کمتر می باشد.(که این به ضرر مطالعه ما و به نفع پروگنوز بدتر RD است . البته دقیق نمی باشد زیرا تعداد مقالات درباره ACS خیلی بیشتر است.)

جدول-6: نتایج گروه بندی مقالات براساس coronary dominancy

		گروه4:بررسی جسد

		گروه3:ACS

		گروه2:کل بیماران

		گروه1:پاراکلینیک+

		



		81.1

		85

		77

		79

		RD



		13.35

		8.52

		12.36

		10.85

		LD



		5.56

		6.44

		10.59

		10.1

		CD

























و اما ما یک بررسی در گروه 160 نفری که CAD داشتند انجام دادیم.

در 160 بیماری که نتیجه آنژیوگرافی significant CAD داشتند .در بازه سنی 82-37 سال قرار داشتند و میانگین سنی آنها 59.3 با انحراف معیار9.33 سال بوده است. 

از لحاظ جنسیت ،81 نفر یعنی 59.9% مرد و 79 نفر یعنی49.1 % زن بودند. که می بینیم در گروه significant CAD درصد مردها به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه NECA می باشد.

از نظر اسکن و تست ورزش ،141 نفر یعنی88.1% تست ورزش مثبت بودند و 22 نفر یعنی 13.8% اسکن مثبت بودند.

از نظر ریسک فاکتورها :دیابت 59 نفر یا36.9%  ، هیپرتنشن 73 نفر یعنی45.6% ، هیپرتری گلیسریدمی 35 نفر یعنی 21.9% ، هیپرکلسترلمی 47 نفر یعنی 29.4% ، دیس لیپیدمی کلی 73 نفر یعنی 45% ، سیگار کشیدن 16 نفر یعنی 10% ، اوپیوم 7 نفر یعنی 4.4% ، سابقه خانوادگی 14 نفر یعنی 8.8% ، هیپوتیروئیدی 7 نفر یعنی 4.4% ، نارسایی مزمن کلیه 3 نفر یعنی 1.9% ، آنمی 7 نفر یعنی 4.4% می باشد. که می بینیم درصد بیماران دیابتی در گروه  significant CAD به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از گروه NECA می باشد.(36.9% _______26.79%)

میانگین 54EF=، در رنج 50 تا 65 می باشد

فراوانی Coronary dominancy به ترتیب RD ،122 نفر یعنی 76.3% ، LD ،17 نفر یعنی 10.6%  و CD ،21 نفر یعنی 13.1% می باشند.

نتایج آنژیوگرافی شامل: 1VD، 65 نفر یعنی 40.6% و 2VD ،35 نفر یعنی 21.9% و 3VD ، 60 نفر یعنی 37.5% می باشد.

نتایج ذکر شده در جدول شماره 7 آورده شده است.

جدول-7: اطلاعات 160 بیمار با نتیجه آنژیوگرافی significant CAD

		p-value

		Total(160)(n= )

		CD%

		LD%

		RD%

		Risk factor



		0.08

		59.22

		57.9

		54.9

		60

		age



		

		100

		13.6

		8.6

		77.8

		Dom with M



		

		100

		12.8

		12.8

		74.4

		Dom with f



		

		100

		13.1

		10.6

		76.3

		Total m/f



		0.59

		8.8(14)

		14.3

		5.9

		8.2

		FH



		0.88

		36.9(59)

		33.3

		41.2

		36.9

		DM



		0.5

		45.6(73)

		57.1

		47.1

		43.4

		HTN



		0.28

		21.9(35)

		14.3

		35.3

		21.3

		TG



		0.99

		29.4(47)

		28.6

		29.4

		29.5

		chol



		0.5

		45.6 (73)

		42.9

		58.8

		44.3

		HLP(total)



		0.96

		10(16)

		9.5

		11.8

		9.8

		smoking



		0.94

		4.4(7)

		4.8

		5.9

		4.1

		hypotiroidism



		0.64

		4.4(7)

		4.8

		0

		4.9

		opium



		0.64

		4.4(7)

		5

		0

		4.9

		anemia







همانطور که در جدول-7 می بینیم ،ریسک فاکتورها و سن و جنس بر حسب RD,LD,CD بیان شده است و هیچ اختلافی میان گروههای coronary dominancy از نظر ریسک فاکتورها وجود ندارد.(برخلاف گروه NECA که از نظر سابقه خانوادگی و مصرف اوپیوم معنی دار شد). ولی باز در این گروه نیز درصد FH در گروه CD بیشتر از دو گروه دیگر است ولی معنی دار نشده است.



جدول 8در گروههای RD,LD,CD ، درصد زن و مرد  بیان شده است همانطور که دیده می شود درصد زنها در گروه LD از RD و CD بیشتر است و درصد مردها در گروه CD و RD بیشتر است.

جدول-8 درصد زن ومرد درگروه CAD160 نفری برحسب گروههای coronary dominancy

		F%

		M%

		



		47.9

		52.1

		RD



		58.8

		41.2

		LD



		47.6

		52.4

		CD



		49.1(79)

		50.9(81)

		TOTAL







در جدول-9 درصد تست ورزش و اسکن مثبتها در گروه  NECAو CAD آورده شده است ،که همانطور که می بینیم درصدها در هر دو گروه مشابهند.

جدول-9:درصد تست ورزش و اسکن مثبت بر حسب گروه NECA,CAD

		CAD

		NECA

		



		88.1(141)

		87.8(273)

		ETT



		13.8(22)

		12.2(38)

		SCAN







حال جدولی(جدول10) از مقایسه ریسک فاکتورها ،بین گروه 311 نفری NECA و 160 نفری CAD می بینیم. و همانطور که دیده می شود از نظر جنسیت بین دو گروه اختلاف معنی دار آماری با p value =0.000 وجود دارد . بطوریکه درصد مردها بطور قابل ملاحظه در گروه CAD بیشتر است (52.4% در مقابل 29.6%) یعنی در واقع نسبت زن و مرد در گروه CAD مشابه است ولی درصد زنها در گروه NECA بطور قابل ملاحظه ای بالاتر است (70.4% در مقابل 47.6%) یعنی در واقع درصد زنها در گروه NECA بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از مرد ها می باشد.(70.4% زن و 29.6% مرد).

اختلاف معنی دار آماری دیگر در مورد دیابت است که با p-value=0.02 ،در گروه CAD بالاتر از گروه NECA می باشد(36.9% در مقابل 26.7%). از نظر سن نیز گروه CAD از نظر عددی بالاتر از گروه NECA است . ولی از نظر آماری معنی دار نمی باشد (59.2 سال در مقابل 54.9 سال)

جدول-10: جدول مقایسه ریسک فاکتورها و coronary dominancy بین دو گروه NECA, CAD

		p-value

		CAD

		NECA

		Risk factor



		0.75

		59.2

		54.9

		age



		0.000

		52.4

		29.6

		M 



		0.000

		47.6

		70.4

		F



		0.13

		76.3

		69.8

		RD



		0.42

		10.6

		13.2

		LD



		0.39

		13.1

		16.4

		CD



		0.52

		8.8

		10.6

		FH



		0.02

		36.9

		26.7

		DM



		0.54

		45.6

		41.5

		HTN



		0.69

		21.9

		23.5

		TG



		0.84

		29.4

		30.2

		chol



		0.9

		45.6

		45

		HLP(total)



		0.99

		10

		10

		smoking



		0.7

		4.4

		5.1

		hypotiroidism



		0.78

		4.4

		3.9

		opium



		0.52

		4.4

		5.8

		anemia







و اما در مورد coronary dominancy : با اینکه RD در گروه CAD بیشتر از NECA است(76.3% در مقابل 69.8%)  ،ولی این اختلاف  از نظر آماری معنی دار نمی باشد(p=0.13)  و با اینکه LD, CD در گروه NECA بیشتر ازCAD می باشد ولی از نظر آماری معنی دار نمی باشد.(13.2% در مقابل 10.65%،LD) (p=0.42)و (16.45 در مقابل 13.1% در گروه CD)(p=0.39)

در جدول-11، تفاوت بین دو گروه CAD, NECA  از نظر coronary dominancy با p-value بیان شده است.

جدول-11: تفاوت میان گروه CAD , NECAاز نظر coronary dominancy

		P-value

		total

		CAD

		NECA

		



		0.13

		72.4

		76.3

		69.8

		RD



		0.42

		12.3

		10.6

		13.2

		LD



		0.39

		15.3

		13.1

		16.4

		CD

















اطلاعات مربوط به کل 471 بیمار، یعنی کل بیمارانی که به علت علایم بالینی ایسکمی قلبی و تست ورزش یا اسکن مثبت آنژیوگرافی شدند (کل افراد با (NECA ,CAD در جدول 12 ذکر شده است.

که باز می بینیم Family History در کل جمعیت هم با p-value=0.03 در گروه CD با درصد 18.1 معنی دار شده است. و فراوانی گروههای  coronary dominancy  به درصد به ترتیب RD=72.4 , LD=12.3, CD=15.3 می باشد.

جدول-12: اطلاعات کل 471 نفر بیمارNECA+CAD

		p-value

		Total(471)%

		CD%

		LD%

		RD%

		Risk faktor



		0.5

		56.4

		55.5

		55.6

		56.7

		age



		

		100

		13.9

		10.4

		75.7

		Dom with M



		

		100

		16.2

		13.5

		70.4

		Dom with F



		

		100

		15.3

		12.3

		72.4

		Total m/f



		0.03

		10

		18.1

		5.2

		9.1

		FH



		0.4

		30.1

		33.3

		36.2

		28.4

		DM



		0.12

		42.9

		50

		55.2

		39.3

		HTN



		0.72

		22.9

		19.4

		22.4

		23.8

		TG



		0.53

		29.9

		34.7

		25.9

		29.6

		chol



		0.5

		45.2 (213)

		42.3

		44.8

		45.7

		HLP(total)



		0.46

		10

		13.9

		10.3

		9.1

		smoking



		0.43

		4.9

		6.9

		7

		4.1

		hypotiroidism



		0.052

		4

		8.3

		0

		3.8

		opium



		0.88

		5.3

		4.2

		3.4

		5.9

		anemia









و در جدول13، درصد مرد و زن در گروه 471 نفری بر حسب گروههای coronary dominancy بیان شده است

جدول-13

		F%

		M%

		



		61.5

		38.5

		RD



		69

		31

		LD



		66.7

		33.3

		CD



		63.2

		36.8

		TOTAL







در جدول14 درصد coronary dominancy در گروه کل 471 نفری بر حسب جنس بیان شده است . که باز می بینیم درصد RD در جنس مرد بیشتر است و درصد LD,CD در جنس زن بیشتر است ولی از نظر آماری معنی دار نیست.

جدول-14

		Total 471

		Male%

		Female%

		Total%

		P



		RD

		75.7

		69.7

		71.9

		0.16



		LD

		10.4

		13.5

		13.3

		0.33



		CD

		13.9

		15.8

		15.1

		0.56















اطلاعات یک گروه 500 نفری از کل بیمارانی که بستری بیمارستان بوعلی شده و به یک دلیلی تحت آنژیوگرافی کرونر در تاریخ شهریور ،مهرو آبان سال 1391، یعنی سه ماه قرار گرفتند ( به دلایل ACS ،تست ورزش مثبت ،اسکن مثبت ،کاردیومیوپاتی و.....  ) با گروه 311 نفری NECA+minimal CAD از نظر coronary dominancy  مقایسه شدند. 

که جدول 15، اطلاعات این گروه 500 نفری بیماران ذکر شده است.

جدول-15: اطلاعات گروه 500 نفری کل بیمارانی که به هر دلیلی آنژیوگرافی شده اند

		p-value

		Total(500)

		CD

		LD

		RD

		Risk factor



		0.7

		59.5

		60

		60.32

		59.2

		age



		

		100

		15

		12.2

		72.8

		Total M+F



		

		100

		12.5

		11

		76.5

		Dom with M 



		

		100

		17.8

		13.6

		68.6

		Dom with f



		

		100

		10.5

		11.8

		77.6

		NECA



		

		100

		19.5

		9.2

		71.3

		minimal



		

		100

		15.3

		10.4

		74.2

		NECA+minimal



		

		100

		14.8

		13.1

		72.1

		CAD



		

		100

		21.9

		10.5

		67.6

		1VD



		

		100

		7.3

		16.7

		75

		2VD



		

		100

		14.7

		12.5

		72.8

		3VD



		

		100

		15

		12.2

		72.6

		Dominancy tot



		0.58

		48.3

		47.5

		47.4

		48.6

		EF







همانطور که در جدول15می بینیم ، میانگین سنی در گروه 500 نفری مشابه گروه CAD می باشد ولی از گروه NECA بالاتر است.(59.5 در مقابل 54.2 سال). یعنی در گروه NECA ،افراد جوانتری هستند که سابقه مشکلات قلبی ندارند.

در این گروه نیز فراوانی RD در جنس مرد بیشتر است و فراوانی LD,CD در جنس زن بیشتر است. 

جدول-16: مقایسه coronary dominancy بین دو گروه NECA و total 500نفری

		P-value

		CAD

		NECA

		



		0.38

		72.6

		70.4

		RD



		0.68

		12.2

		13.2

		LD



		0.68

		15

		16.4

		CD







همانطور که در جدول 16 دیده می شود فراوانی RD در گروه 500 نفری بیشتر است و فراوانی LD,CD در گروه 311 نفری NECA بیشتر است ولی از نظر آماری معنی دار نیست و اختلاف کمتری نسبت به گروه 160 CAD با هم دارند.























جدول-17 :درصد گروههای  RD,LD,CD  در 4 گروه ذکر شده

		CAD+NECA(471)

		CAD(160)

		Total CAD(500)

		NECA

		



		72.4

		76.3

		72.8

		69.8

		RD



		12.3

		10.6

		12.2

		13.2

		LD



		15.3

		13.1

		15

		16.4

		CD







در جدول 17 دیده می شود که درصد فراوانی RD در گروه NECA از سه گروه دیگر کمتر است و درصد فراوانی LD وCD در گروه NECA از سه گروه دیگر بیشتر است. و نکته دیگر اینکه درصد فراوانی RD, LD ,CD در گروه کلی 471 نفری (NECA+CAD) مشابه گروه 500 نفری کلی است. که نشان  دهنده درستی نتایج و بررسی آنژیوگرافی مطالعه ماست.



شکل-3: درصد RD, LD, CD در چهار گروه







جدول -18 درصد جنس در گروه 500 نفری بر حسب  گروههای coronary dominancy

		F%

		M%

		



		44.5

		55.5

		RD



		52.5

		47.5

		LD



		56

		44

		CD



		47.2

		52.8

		TOTAL







جدول 18 نیز مشابه جدول 15 نشان داده که درصد RDدر جنس مرد در گروه 500 نفری بیشتر و درصد LD,CD در جنس زن بیشتر است.

از طرفی نشان می دهد درصد کل زن ومرد (male=52.8% , female=47.2%) ،به هم شبیه و حتی مردها بیشتر هستند .(در مطالعه 311 نفری گروه NECA: زن=70.4% ، مرد=29.6%)

















جدول-19 : درصد NECA, nonsignificant CAD, significant CAD در گروه 500 نفری

		P

		tot CAD

		3VD

		2VD

		1VD

		NECA+minimal

		minimal

		NECA

		500



		0.62

		66.8

		27.2

		19.8

		19.6

		33.4

		17.1

		16.3

		RD



		0.58

		72.1

		27.9

		26.2

		18

		27.9

		13.1

		14.8

		LD



		0.02

		66.7

		26.7

		9.3

		30.7

		33.4

		22.7

		10.7

		CD



		

		67.4

		27.2

		19.2

		21

		32.6

		17.4

		15.2

		total







جدول 19 فراوانی درگیری عروق کرونر را در گروه 500 نفری نشان داده است. همانطور که می بینیم .درصدNECA+minimal CAD= 32.6%   می باشد و فراوانی     significant CAD=  67.4% می باشد. یعنی فراوانی significant CAD ،حدود دو سوم جمعیت کل می باشد. طبق مشاهده جدول 20، در 471 نفر بیماران مورد مطالعه ما فراوانی significant CAD حدود یک سوم جمعیت کل می باشد که این موضوع قدرت تشخیصی پایین نتایج مثبت تست ورزش و اسکن را می تواند نشان  دهد.

ودر گروه 500 نفری، درگیری 1VD=21%, 2VD=19.2% , 3VD=27.2% , NECA=15.2, minimal=17.4%  می باشد.

از طرفی درصد فراوانی 3VD در سه گروه coronary dominancy مشابه است (RD=27.3, LD=27.2 ,CD=26.7 ) (p= 0.98) ،بر خلاف نظر بعضی مقالات که ذکر شده فراوانی 3VD در گروه RD بیشتر است(4و 19)  و فراوانی کل CAD هم در سه گروه مشابه است (RD=66.8 , LD=72.1 (p=0.7) ,CD=66.7)  (برخلاف بعضی مقالات که ذکر شده فراوانی CAD در LD بیشتر است) .(27) 







جدول-20:مقایسه درصد NECA+minimal CAD و significant CAD بین دو گروه 471 و 500 نفری

		Total(500)

		Total (471)

		



		32.6 %(137)

		66 %(311)

		NECA+Minimal



		67.4 %(363)

		34 %(160)

		CAD







جدول20 و 21 ،نشان می دهد که درصد significant CAD و 3VD ،در گروه کلی 500 نفری بیشتر از گروه 471 نفری است و درصد نرمال کرونری و minimal CAD در گروه کلی471 نفری بیشتر است.

جدول-21 : درصد درگیری عروق کرونر در سه گروه NECA  و CAD و total 500 نفری

		

		NECA%

		Minimal%

		1VD%

		2VD%

		3VD%



		NECA(311)

		53.4

		46.6

		-

		-

		-



		CAD(160)

		-

		-

		40.6

		21.9

		37.5



		Total (500)

		15.2

		17.4

		21

		19.2

		27.2



		NECA+CAD

		35.2

		30.7

		13.72

		7.43

		12.73





















جدول-22 :میزان درگیری عروق کرونر بر اساس coronary dominancy در 471 نفر NECA+CAD

		P

		tot CAD

		3VD

		2VD

		1VD

		NECA+minimal

		minimal

		NECA

		471%



		0.43

		35.8

		13.3

		8.6

		14.2

		64.2

		31

		33

		RD



		0.55

		29.3

		12.1

		6.9

		10.3

		70.7

		25.9

		44.8

		LD



		0.56

		29.2

		11.3

		2.8

		15.5

		70.8

		33.8

		36.6

		CD



		0.61

		34

		12.7

		7.4

		13.8

		66

		31

		35

		total







همانطور که در جدول 22 دیده می شود در 471 نفر مطالعه ما 341 نفر RD هستند که از این 341 نفر 122 نفر   total CAD دارند یعنی 35.8% . که  در گروه RD بیشتر از دو گروه دیگر است. ولی از نظر آماری معنی دار نیست.(p=0.4) یعنی تفاوت معنی داری بین سه گروه dominancy از نظر significant CAD وجود ندارد.

در گروه 471 نفری ،341 نفر RD   هستند که از این 341 نفر 45 نفر 3VDهسند ،که می شود 13.2% که نسبت به دو گروه دیگر بیشتر است ولی از نظر آماری معنی دار نیست. (p=0.3) و در گروه 160 نفری نیز 3VD در سه گروه مشابه است.(p=0.94)

پس طبق جدول 23 ، هم در گروه NECA+CAD(471) هم در گروه total(500) نفری تفاوت معنی داری بین گروههای coronary dominancy از نظر 3VD بودن و significant CAD ندارند.

جدول 23 –درصد جدول 23 –درصد 3VD بر اساس coronary dominancy در سه گروه

		p

		total

		CD

		LD

		RD

		3VD %	



		0.94

		37.5

		38.1

		41.2

		36.9

		CAD(160)



		0.87

		12.7

		11.1

		12.1

		13.2

		NECA+CAD



		0.98

		27.2

		26.7

		27.9

		27.2

		Total (500)







جدول-24: میانگین Ejection Fraction  در گروههای 311 و 160و 500 نفری

		

		NECA(311)

		CAD(160)

		Total (500)



		EF

		56.3

		54

		48.3









جدول-25:  درصد RD,LD,CD  برحسب جنسیت در 4 گروه ذکر شده

		CAD+NECA(471)

		CAD(160)

		TotalCAD(500)

		NECA

		درصد



		75.7

70.4

		77.8

74.4

		76.5

68.6

		73.9

68.9

		M------RD

F



		10.4

13.5

		8.6

12.8

		11

13.6

		12

13.7

		M-------LD

F



		13.9

16.2

		13.6

12.8

		12.5

17.8

		14.1

17.4

		M ------CD

F







در جدول25 می بینیم که فراوانی RD در چهار گروه درجنس مرد بیشتر است و فروانی LD, CD در چهار گروه در جنس زن بیشتر است.(به جز درصد CD که در گروه CAD ، در مردها بیشتر از زنها می باشد) که این می تواند نشان دهنده آن باشد که علت بیشتر بودن درصد فراوانی LD, CD در مطالعه ما به علت بیشتر بودن جنسیت زن، در مطالعه است که از نظر آماری نیز معنی دار نیست.







جدول-26: درصد جنسیت در چهار گروه

		CAD+NECA(471)

		CAD(160)

		TotalCAD(500)

		NECA

		درصد



		36.8

		50.9

		52.8

		29.6

		M



		63.2

		49.1

		47.2

		70.4

		F







شکل-4 :جنسیت بر حسب درصد در سه گروه







همان طور که قبلا گفته شد درصد جنس زن در مطالعه 311 نفری ما که بیماران NECA+minimal CAD می باشند از سایر گروهها بیشتر است (70.4%) که می توان گفت این طبق رفرنس برانوالد می تواند به دلیل مثبت کاذب بودن بیشتر جنس زن در تست ورزش مثبت می باشد.





ما در این مطالعه برگرفته از مقاله شماره 2 هلندی انجام شده بعد از مرگ روی جسد که ذکر کرده شیوع LD,CD با افزایش سن کاهش می یابد گروه 471 نفری بیمارانمان را برحسب سن  و به دو گروه کمتر از 65 سال ≥65 سال تقسیم کردیم و آن را جداگانه در دو گروه NECA و significant CAD و مجموع آنها بررسی کردیم و طبق جدول 25 به این نتیجه رسیدیم که در گروه NECA، درصد RD، در سن≥65 افزایش داشت و درصد LD ,CD  کاهش داشت ولی از نظر آماری معنی دار نشد. و در گروه CAD هم ،درصد RD در سن ≥65 سال افزایش داشت(87.2% در مقابل 71.7%) و از نظر آماری با p=0.035  معنی دار شد و LD ,CD با افزایش سن کاهش داشت(%11.5 در مقابل 8.5% در گروه LD ) و(16.8% در مقابل 4.3% در گروه CD) .ولی تنها CD از نظر آماری باp=0.032  معنی دار شد. که این نیز دقیقا مثل مقاله شماره 2 ذکر شده است. و در گروه 471 نفری کل هم با افزایش سن ،RD  بطور معنی دار افزایش داشت(p=0.032)  و,LD CD با افزایش سن کاهش داشت ولی از نظر آماری معنی دار نشد (p-LD=0.47) و (p-CD=0.067).

این نتیجه مشاهده شده بین دو گروه NECA و significant CAD می تواند به ضرر مطالعه ما باشد . چندین مطالعه انجام شده که نشان داده LD, CD پروگنوز رادر بیماران با تنگیSignificant عروق کرونر کم می کند که این یافته ذکر شده در این مطالعه نیز آن را تایید می کند زیرا تنها در گروه CAD  افزایش RD و کاهش LD, CD با افزایش سن از نظر آماری معنی دار شد. که نشان می دهد LD و CD بخصوص CD می تواند پردیکتوری مستقل در بیماران با بیماری آترواسکلروتیک باشد. و در افراد نرمال کرونری این دو گروه کمتر در پرو گنوز نقش دارند.

که نتایج آن در جدول 27 ذکر شده است.









جدول-27: تقسیم بندی سنی در گروه NECA و CAD(160)

		p-value

		total

		≥65

		<65

		



		

		

		

		

		NECA



		0.42

		69.8%

		74.5%

		68.8%

		RD



		0.74

		13.2%

		11.8%

		13.5%

		LD



		0.61

		16.1%

		13.7%

		16.5%

		CD



		

		

		

		

		CAD



		0.035

		76.3%

		87.2%

		71.7%

		RD



		0.57

		10.6%

		8.5%

		11.5%

		LD



		0.032

		13.1%

		4.3%

		16.8%

		CD



		

		

		

		

		total



		0.032

		72%

		80.6

		69.7

		RD



		0.47

		12.3%

		10.2

		12.9

		LD



		0.067

		15.1

		9.2

		16.6

		CD



















بحث و نتیجه گیری:

همواره سعی بر این بوده که ریسک فاکتورها و عوامل پیش گویی کننده بیماریهای قلبی و مرگ و میر قلبی عروقی شناخته شود تا بلکه با تعدیل آنها از مرگ و میر قلبی عروقی کاسته شود  و تا کنون بیشتر مطالعات روی ریسک فاکتور های معمول مثل دیابت،هیپرتنشن ، هیپرلیپیدمی و سیگار و.. انجام شده است در حالی که 20% حوادث قلبی در غیاب ریسک فاکتورهای کلاسیک عروقی اتفاق می افتند(1) . پس احتمال می رود که عوامل دیگر مثل آناتومی شریانهای کرونر و واریاسیونهای آنها نیز در پروگنوز بیماران نقش داشته باشد .که اهمیت کلینیکی در اداره بیماریهای قلبی عروقی و عوارض همراه آن ،چنین مثل ایسکمی میوکارد و sudden cardiac deathو آریتمی ها و...دارد . طبق مقالات بحث شده در بخشهای قبل ، به دلایل مختلف یک واریاسیون آناتومی عروق کرونریعنی LD و CD که نرمال نیز در نظر گرفته می شود، می تواند در پروگنوز بیماران می تواند نقش داشته باشد و پیش آگهی را بد کند. که دلایل متعددی برای آن ذکر شده که در بیان مسئله توضیح داده شد.

در مطالعات مختلف بیشتر تاثیرLD و CDبر پیش آگهی دربیمارن CAD و ACS، بررسی شده است و ذکر شده که این بیماران پروگنوز بدتری دارند ، اما آن چیزی که ما در این مطالعه بررسی می کنیم، در افراد با آنژیوگرافی کرونری  نرمال است تا اثرLD را در افراد بدون آترواسکلروز کرونری قابل ملاحظه بررسی کنیم، زیرا به نظر می رسد در بیمارانی که با علائم ایسکمی قلبی و تستهای پاراکلینیک مثبت جهت آنژیوگرافی بستری می شوند، ولی طی آنژیوگرافی نرمال کرونری هستند شیوع Left dominancy بیشتر از رفرنس است که این می تواند بدان معنا باشد که آناتومی Left dominancyمی تواند طی مکانیسمهایی باعث ایجاد ایسکمی قلبی ، حتی بدون وجود بیماری انسدادی قابل ملاحظه عروق کرونری شود که هدف ما در این مطالعه بررسی این موضوع است.

همانطور که  دیده شد، درصد فراوانی RD در23 مقاله بحث شده در رنج (%91.3 – %60.5 )قرار دارد و میانگین درصد RD در مقالات %80.32 می باشد که در مقایسه با RD درمطالعه ما که 69.8% است بیشتر است .و درصد LD درمقالات در رنج( 20%-6.2%) قرار دارد و میانگین درصد LD ، %11.14 می باشد که در مقایسه با LD در مطالعه ما که 13.2 است کمتر می باشد و درصد CD درمقالات در رنج( 17.5%-0.6%) قرار دارد و میانگین درصد CD ، %8.52می باشد که در مقایسه با CD در مطالعه ما که 16.4 است کمتر می باشد.

و طبق کتاب رفرنس براونوالد نیز فروانی RD(85%) بیشتر از311 بیمار مطالعه ما (69.8) می باشد. و فراوانی LD, CD در کتاب برانوالد کمتر از مطالعه ماست (در برانوالد فراوانی هر دو گروه 8.5% است ولی در مطالعه ما LD=13.2% وCD=16.4%  می باشد) که این فراوانیها در مقالات و رفرنس تایید کننده نظریه ماست که ممکن است LD , CD در بیماران بدون بیماری آترواسکلروتیک قابل ملاحظه نیز به دلایلی مثل آناتومی خاص آنها پروگنوز افراد را کم کنند.

نزدیکترین نتیجه فراوانیCoronary dominancyبه مطالعه ما را مقاله  ترکیه ای Suat Eren و همکارانش دارد که همراهی بین Coronary dominancy و coronary variantها با CAD را بوسیله MDCT coronary angiography بررسی کرده اند . که 325 بیمار نسبتا Moderate  risk را بررسی کرده اند و68 بیمار یعنی 20.9% ،CAD داشتند (مشابه مقاله ما). که فراوانی RD=70% ،LD=12.5% و CD=17.5%(مشابه مطالعه ما) بود.(27)

ولی در مقایسه با دو مقاله ای که از مرکز قلب تهران و تبریز منتشر شد تفاوت زیادی دارد. در مقاله تهران که همراهی بین Coronary dominancyو وسعت CAD در آنژیوگرافی و مطالعات پاراکلینیک 12558 بیمار بررسی شده است، فراوانی Coronary dominancy به ترتیب RD=84.2%, LD=10.9%, CD=4.8% می باشد که در این مقاله نسبت به مطالعه ما فراوانی RD بیشتر و فراوانی LD و بخصوصCD کمتر است. که این مقاله شامل کل آنژیوگرافیهای انجام شده می باشد.(4)

و در مقاله ای که توسط بابک کاظمی و همکارانش از دانشگاه تبریز منتشر شد . ارتباط بین LD و درگیری آترواسکلروتیک Origin LAD بررسی شده است. که 183 بیماری که با یک اندیکاسیونی آنژیوگرافی شده اند بررسی شده است. فراوانیها به ترتیب RD=78.6% , LD=8.9% ,CD=12.5%  بوده است. که درصد RD در مطالعه ما کمتر و درصد LD و CD بیشتر است.(5)

که مقایسه مطالعه ما با این مقالات  ذکر شده ،می تواند تایید کننده فرضیه ما باشد. 

ولی ما یک مقایسه ای با 160 نفری که به علت Significant CAD از مطالعه مان خارج شدند، انجام دادیم و دیدیم با اینکه RD در گروه CAD بیشتر از NECA است(76.3% در مقابل 69.8%)  ،ولی این اختلاف  از نظر آماری معنی دار نمی باشد(p=0.13)  و با اینکه LD, CD در گروه NECA بیشتر ازCAD می باشد ولی از نظر آماری معنی دار نمی باشد.(13.2% در مقابل %10.65،LD) (p=0.42)و (16.45 در مقابل 13.1% در گروه CD)(p=0.39)

و یک مقایسه ای با یک گروه 500 نفری از کل بیمارانی که به یک دلیلی در بیمارستان بوعلی قزوین آنژیوگرافی می شدند ، انجام دادیم و دیدیم که باز درصد فراوانی RD در گروه 500 نفری بیشتر است(72.6% در مقابل 69.8)(p=0.38)و درصد فراوانی LD,CD در گروه 311 نفری NECA بیشتراست(13.2 در مقابل 12.2 در گروهLD)(p=0.68) و (16.4 در مقابل 15 در گروه CD)(p=0.68)ولی باز از نظر آماری معنی دار نیست و اختلاف کمتری نسبت به گروه 160 CAD با هم دارند.

از طرفی  فراوانی RD در چهار گروه(NECA=311 , CAD=160 , NECA+CAD=471 , total=500) نفری ، درجنس مرد بیشتر است و فروانی LD, CD در چهار گروه در جنس زن بیشتر است.(به جز درصد CD که در گروه CAD ، در مردها بیشتر از زنها می باشد) و همان طور که قبلا گفته شد درصد جنس زن در مطالعه 311 نفری ما که بیماران NECA+minimal CAD می باشند از سایر گروهها بیشتر است (70.4%) (که می تواند گفت این طبق رفرنس برانوالد می تواند به دلیل مثبت کاذب بودن بیشتر جنس زن در تست ورزش مثبت می باشد) در حالیکه در سایر گروهها و تقریبا تمامی مقالات که درباره coronary dominancy   می باشد درصد جنس مرد بیشتر است. که این می تواند نشان دهنده آن باشد که علت بیشتر بودن درصد فراوانی LD, CD در مطالعه ما به علت بیشتر بودن جنسیت زن، در مطالعه است که از نظر آماری نیز معنی دار نیست (چون همانطور که دیدیم در مطالعه ما درصد فراوانی LD ,CD در جنس زن بیشتر از مرد است )و این می تواند یک چیز نژادی یا منطقه ای باشد. که کلا در منطقه مورد مطالعه ما فراوانی LD , CD بیشتر از رفرنس است و فراوانی RD کمتر است که این نکته در زنها بارزتر می باشد.

 از طرفی فراوانی درصد بیماران با significant CAD  در جمعیت 471 نفری مورد مطالعه ما پایین است (حدود یک سوم کل جمعیت یا 34%) ، در حالیکه فراوانی درگیری عروق کرونر در گروه 500 نفری کل به این صورت است که فراوانی NECA+minimal CAD= 32.6%  می باشد و فراوانی    significant CAD=  67.4% می باشد یعنی فراوانی significant CAD ، حدودا دو سوم جمعیت کل می باشد که این موضوع قدرت تشخیصی پایین نتایج مثبت تست ورزش و اسکن را بخصوص در جنس زن می تواند نشان  دهد که مشابه مقاله آقایManesh R. Patel است که زمینه تشخیص پایین را برای انجام آنژیوگرافی الکتیو نشان داده است(8). و این نتیجه یاد آور می شود که در خانها شرح حال گیری باید دقیق تر باشد ودر شرح حال گیری به ریسک قلبی عروقی یک خانم طبق گاید لاین فصل تست ورزش کتاب براونوالد توجه شود و روشهای دیگری به جز تست ورزش و اسکن پرفیوژن میوکارد مثل CT Angiography  و MR Anngiography  و ... که صحت تشخیصی بیشتری دارد انجام شود.

نتیجه دیگر مطالعه 311 نفری ما این است که تمامی متغیرها بر حسب  Coronary dominancyبررسی شده که بر اساسp value<0.05 هیچ کدام معنی دار نشده است. یعنی توزیع ریسک فاکتورها در گروههای Coronary dominancy مشابه است .بجز Family History  و مصرف اوپیوم که Family History  با درصد 19.6 و P=0.04 و اوپیوم با درصد 9.8 و  p=0.03در گروه  CDبطور معنی داری فراوانی بیشتری دارند. که این یافته می تواند تصادفی باشد ونیاز به انجام یک مطالعه بزرگتر دارد.

نتیجه دیگر مطالعه ما که از مقایسه ریسک فاکتورهای بیماری کرونری ،بین دو گروه NECA و CAD گرفته شده این است که علاوه بر اختلاف فراوانی جنس زن و مرد در دو گروه ،اختلاف معنی دار آماری دیگر در مورد دیابت دیده می شود که با p-value=0.02 ،در گروه CAD بالاتر از گروه NECA می باشد(36.9% در مقابل 26.7%). در حالیکه مقایسه سایر ریسک فاکتورها میان دو گروه مشابه است و از نظر آماری اهمیت معنی داری ندارد. که این نشان دهنده سه موضوع است یکی اهمیت وافر دیابت را در افراد با significant CAD نشان می دهد و دیگری اینکه در انتخاب بیماران برای انجام تست ورزش و اسکن قلب ، در این مطالعه به ریسک فاکتورها به درستی دقت شده و فراوانی ریسک فاکتورهای معمول در هر دو گروه بالا و مشابه است .مثلا (هیپرتنشن ،41.5% در مقابل 45.6% ، هیپرلیپیدمی 45% در مقابل 45.6% ،سیگار در هر دو گروه 10% و سابقه خانوادگی ،%10.6 در مقابل 8.8 %) و سومین نکته اینکه :گرچه داده های کلینیکی به طور مداوم فقط منجر به اثبات نقش مضر ریسک فاکتورهای کلاسیک شده است. 20% حوادث قلبی در غیاب ریسک فاکتورهای کلاسیک عروقی اتفاق می افتند. و در آنالیز 120000 بیمار با بیماری عروق کرونر ،15% زنان و 19% مردان شواهد هیپرلیپیدمی ، هیپرتنشن ،سیگار و دیابت را نداشتند و بیش از 50% آنها فقط یکی از این ریسک فاکتورها را داشتند. در آنالیز بزرگ دیگری در 85 – 95% از افراد مستعد بیماری عروق کرونر که حداقل یکی از ریسک فاکتورهای مرسوم را داشتند، طی پی گیری 30 ساله، هیچ بیماری کرونری مشاهده نشد . بنابراین توجه به بهبود تشخیص ریسک فاکتورهای عروقی مورد نیاز است که از موارد آنها می تواند آناتومی شریانهای کرونر و واریاسیونهای آنها از جملهLD ,CD باشد که می تواند در پروگنوز افراد نقش داشته باشد.(1)

اختلاف دیگر از نظر میانگین سنی بود که جمعیت NECA ما ،میانگین سنی کمتری نسبت به گروه CAD و Total ،500 نفری داشت ولی از نظر آماری معنی دار نشد. (54.9% در مقابل 59.2% و 59.5%).

نتیجه دیگری که از مطالعه ما به دست آمد این بود که فراوانی 3VD و significant CAD در هر دو گروه 471 نفری (NECA+CAD)و Total،500 نفری ،میان سه گروه coronary dominancy  مشابه بود و تفاوت معنی دار آماری نداشتند.( بر خلاف مقاله 4 ،19، 24 )

مطابق مطالعه Max Knaapen و همکارانش از کشور هلند بعد از مرگ ، ما نیز جمعیت مورد مطالعه مان را به دو گروه <65 ، ≥65 سال تقسیم کردیم و نتیجه گرفتیم که در گروه NECA با افزایش سن RD افزایش و LD و CD کاهش می یابد ولی از نظر آماری معنی دار نبود. ولی در گروه CAD ،افزایش RD و کاهش CD ،با افزایش سن معنی دار شد و کاهش عددی LD وجود داشت. که این مشاهده بین دو گروه NECA و significant CAD می تواند به ضرر مطالعه ما باشد . چندین مطالعه انجام شده که نشان داده LD, CD پروگنوز را در بیماران با تنگیSignificant عروق کرونر کم می کند(3,14,18,20,22,23,24) که این یافته ذکر شده در مطالعه ما نیز آن را تایید می کند، زیرا تنها در گروه CAD  افزایش RD و کاهش LD, CD با افزایش سن از نظر آماری معنی دار شد. که این نشان می دهد LD و CD بخصوص CD می تواند پردیکتور پروگنوز بد ،مخصوصا در بیماران با بیماری آترواسکلروتیک باشد و در گروه نرمال کرونر کمتر اثر ریسک فاکتوری دارد.

که این نتیجه مشابه  مطالعه Caroline E. Veltman و همکارانش در هلند می باشد که نشان داد  که حضور significant CAD در CTA ،در بیماران با LD همراه با outcome بدتری نسبت به RD در مدت 24 ماه بود، ولی بیمارانی که significant CAD در CTA نداشتند بدون توجه به coronary dominancy  پروگنوز خوبی داشتند و هیچ اختلاف معنی دار آماری از نظر وقوع حوادث بین انواع coronary dominancy وجود نداشت (که این بر خلاف چیزی است که ما در مطالعه می خواستیم ثابت کنیم).(7)

طبق مطالعه ای که توسط Ali Vasheghani-Farahani و همکارانش از مرکز قلب تهران انتشار یافت. تستهای پاراکلینیک مثبت ،هیچ اختلاف آماری معنی داری بین گروههای dominancy نداشتند که این برخلاف تحقیق ماست که نشان دادیم که افراد نرمال کرونری  که تستهای پاراکلینیک مثبت دارند فراوانی LD  و CDاز نظر عددی بیشتر می شود. البته در این مورد اختلاف جمعیتی وجود دارد و مطالعه واشقانی ،تستهای پاراکلینیک مثبت را در کلیه بیماران با و بدون CAD بررسی کرده است  و همچنین در مطالعه واشقانی، فراوانی افراد نرمال کرونر و Minimal CAD  در افراد LD  بیشتر بود که این موافق تحقیق ماست و نکته دیگر این مطالعه این بود که نشان داد ، در ایرانی ها شیوع Left dominancy بالاتر از رفرنس است (9/10% در مقابل 8%) .(4)

نزدیکترین نتایج به مطالعه ما در مقاله ترکیه ای  Suat Erenو همکارانش دیده شد که فروانی coronary dominancy به ترتیب RD=70%, LD=12.5%, CD=17.5% ،بود که مشابه مطالعه ما بود.(RD=69.8% , LD=13.2% , CD=16.4%) . که این به دوعلت می تواند باشد ،یک: ترکیب جمعیتی آن ،که بیشتر بیماران بر اساس علائم ایسکمی قلبی و پاراکلینیک مثبت و بدون سابقه ACS و با EF>30% ،آنژیوگرافی شدند وفراوانی CAD ،20.9% بود که این خصوصیات مشابه مطالعه ما بود ،دومین دلیل می تواند به علت شباهت نژادی باشد.





















پیشنهادهای ما:

1. انجام یک مطالعه بزرگ کشوری و تعیین فراوانی coronary dominancy در افراد نرمال نژادهای مختلف و بررسی نقش ژنتیک و ژن در آنها

2. به شناخت و بررسی ریسک فاکتورهای جدیدتر بیماری کرونر، که می تواند در پروگنوز نقش داشته باشد ، توجه کنیم .

3. به تستهای ورزش یا اسکن مثبت در بیماران دیابتی اهمیت بیشتر بدهیم.

4. طرح ریزی یک مطالعه بزرگ Randomized Clinical Trial بین افراد با کرونر نرمال وافراد با بیماری آترو اسکلروتیک کرونر و پی گیری و بررسی پروگنوز کوتاه مدت و طولانی مدت بر اساس coronary dominancy.
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