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     پژوهشی  
  
  

  ـــــدرانــــــــوم پـزشکـــــــی مــازنــــانشـــــگاه علــه دـمجلـــ
   )1-8    ( 1385   سال بهمن و اسفند    56نزدهم    شماره شادوره 

1  1385بهمن و اسفند  ، 56هم ، شماره       دوره شانزد                                             مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                            

 در دیواره 99mTc-MIBIی بررسی شیوع افزایش جذب رادیو دارو
  ارتباط آن با عالئم دیسپپسی ن میوکارد وژمعده در اسکن پرفیو

  
  (.M.D)****  بابک فالحی   (.M.D)*** سحر میرپور   (.M.D)** علی غالمرضانژاد (.Ph.D) *+ داوود بیکی

  (.B.S)******* هادی حاجی محمدی  (.M.D)**** ارمغان فرداصفهانی  (.M.D)******  افتخاریدمحم(.M.D)*****  محسن ساغری
 

  چکیده
ه بـ  ؛ای قلبی نبـوده و منـشاء دیگـری دارد         ه ی احساس ناراحتی در قفسه سینه مربوط به بیمار        ، موارد در بسیاری از   :سابقه و هدف  

 که افـزایش جـذب   وجود دارند ییاه گزارش. های دیگر باعث دردهای قفسه سینه می شود   درد به صورت ارجاعی از ارگان      که یونح
ریـزی   در برنامه) قلبی یا غیرقلبی  (جاکه تشخیص منشاء درد      ازآن. دانند میای   های معده  ای از بیماری    نشانه رارادیو دارو در دیواره معده      

 (Perfusion scan)ی بـرش نگـاری خـون رسـان    بـرروی  در این تحقیق سعی شده اسـت بـا مطالعـه     ،درمانی بیماران به شدت موثر است
 تا شـاید بتـوان راهـی بـرای تعیـین و        مشخص گردد  هاضمهءسو ارتباط بین جذب رادیو دارو در دیواره معده و عالئم            ،میوکارد بیماران 

  .افتراق منشاء قلبی و غیر قلبی دردهای قفسه سینه یافت
 به متخصص قلب و غیا احساس سوزش پشت جناجمعیت مورد مطالعه، کلیه افرادی بودند که با عالئم درد  :ها مواد و روش

میوکارد به بخش پزشکی برش نگاری خون رسانی عروق مراجعه کرده و جهت بررسی اولیه از نظر بیماری عروق کرونر برای انجام 
قه اندوسکوپی یا ساب، هاضمهءسواز تمام این بیماران کلیه اطالعات مربوط به عالئم . هسته ای بیمارستان شریعتی ارجاع داده می شدند

 برای همه بیماران تحت  بعد از تکمیل اطالعات،.گردید ای ثبت می های زمینه بیماریو سابقه  گوارشیجراحی، مصرف داروهای 
 و در (SPECT)ا انتشار فوتون ساده بنگاری رایانه ای  برش  ، به روش99mTc-MIBI  با استفاده ازخون رسانی میوکاردمطالعه، بررسی 

گرفت و از  ای مورد بررسی قرار می معده توسط سه نفر متخصص پزشکی هستهنگاری  برش تصاویر .شد ک روزه انجام میپروتکل ی
 گروهی بودند که میانگین جذب دیواره معده باال Aگروه . شدند  تقسیم می Bو Aمیانگین جذب رادیو دارو بیماران به دوگروه  نظر

تر از  دیواره معده کمدر  گروهی بودند که میانگین جذب رادیودارو Bو گروه ) ه های طبیعی قلب دیوارفعالیتبرابر یا بیش از (داشتند 
  .بود قلب فعالیت

 78/1(نفـر   1120 بیمـار از   20الگوی افزایش جذب رادیو دارو در دیواره معـده در         .  بیمار در این مطالعه وارد شدند      1120 :ها  یافته
  حداقل یکی ازعالئم هـشتگانه سـوء هاضـمه را نـشان دادنـد     B و Aبیماران گروه های      از  درصد 3/19 و 80به ترتیب   . دیده شد ) درصد

)001/0< P .(  درگروه  سوء هاضمه   عالئمA  مشابه زخم : شوند های زیر تقسیم می     به گروه (Ulcer-like) مـشابه    مـوارد،   درصد 5/37  در 
 درصـد 75/18  در (GERD-like) از معـده بـه مـری      ا  ذغـ شت  گ مشابه بر   موارد و   درصد 75/43  در (Dysmotility-like) رکحاختالل ت 
طور  بهسوءهاضمه   عالمت مختلف    8هر). P= 4/0(داری بین دو گروه مشاهده نشد      تفاوت معنی سوءهاضمه  بندی نوع    از نظر طبقه  . موارد

  . بودBتر ازگروه   بیشAداری درگروه  کامال معنی
 ،باشد  یافته ممکن است در روند تصمیم گیری تشخیصی و درمانی بیماران موثربر اساس نتایج این مطالعه و این که این :استنتاج

  مورد توجه قرار گیردقلب از لحاظ هرگونه جذب غیرطبیعی احشاییبرش نگاری خون رسانی  که تصاویر سینماتیک گردد میتوصیه 
  .ددبیمار لحاظ گربرش نگاری این امر در گزارش ای  صورت مواجهه با چنین یافته در و

  

  99mTc-MIBIاسکن پرفیوژن میوکارد، دیواره معده، دیسپپسی،  :واژه های کلیدی 
  

  دکتری تخصصی داروسازی هسته ای، دانشیار موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران *
 E-mail : beikidav@sina.tums.ac.ir                            14114ای، کد پستی  خ کارگر شمالی، بیمارستان شریعتی، موسسه تحقیقات پزشکی هسته -تهران :ول ئمولف مس  + 

   دستیار پزشکی هسته ای، موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران***           پزشکی هسته ای، موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص **
  پزشکی هسته ای، استادیار موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص  ****

  متخصص پزشکی هسته ای و بیماری های داخلی، استاد موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران *****
  محقق موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران *******  ، دانشگاه علوم پزشکی تهرانمتخصص پزشکی هسته ای و پاتولوژی، استاد موسسه تحقیقات پزشکی هسته ای ******

  27/10/85:              تاریخ تصویب25/6/85:             تاریخ ارجاع جهت اصالحات 21/5/85: ت تاریخ دریاف
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 99mTc-MIBIجذب رادیوداروی 
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  مقدمه
ترین  ترین وشایع سینه ازمهم ناراحتی درقفسه احساس

ترین دالیل این  یکی از مهم. ایات بیماران استشک
در . باشد های ایسکمیک قلبی می ها بیماری ناراحتی

تر اوقات بررسی  های قفسه سینه بیش ارزیابی ناراحتی
 در حالت نوار قلبییک شرح حال دقیق، معاینه بالینی، 

تواند علت این   ورزش میآزموناستراحت و همچنین 
 بعضی مواقع ،، با این وجود)1(شکایات را مشخص کند

 ای قفسهـدرده. ودـش علت این شکایات مشخص نمی
 بیماران که باعث نگرانی در مواردی است سینه از

. )2( آن دشوار استشناسی سببشود و اکثر اوقات  می
 ،قلبشناسی  آسیببررسی  های مناسب در یکی از روش

د  میوکار(Perfusion scan)نگاری خون رسانی  برش
حال اکثر موارد این عالئم مربوط به  با این. )1(است

و درد به  های قلبی نبوده و منشاء دیگری دارند بیماری
ها باعث دردهای قفسه  صورت ارجاعی از این ارگان

های معده   از جمله این موارد ناراحتی؛)1،2(شود سینه می
است که ممکن است به عنوان یک عامل مهم باعث 

  دردهای واقعی قلبیاز  و غالبادهدردهای قفسه سینه ش
تحتانی  ویژه ضایعات دیوارهه  ب.قابل تشخیص نیستند

. دنکن های معده ایجاد می هی با بیماریـم مشابـقلب عالئ
ی ـقلبای ـاده از رادیوداروهـ استف هنگامرـاز طرف دیگ

 االیـذب بـول جـور معمـبه ط،  99mTc-MIBI رـنظی
 زیرا این عوامل .گردد میاهده  مشیی احشارادیواکتیویته

ها  کلیه  و صفراوی-دستگاه کبدیبه طور معمول در 
این ده ـمشاه اردوـم اکثردر متاسفانه . )3(دشون ترشح می

 قلب برش نگاری در اییـای احشـه اکتیویتهوـرادی
 داده کافی  اهمیتو به آنهاشده  طبیعی تلقی بیماران،

 محدود یاه  طبق گزارشکه ست ااین درحالی .شود نمی
د در ارزیابی بالینی بیماران نتوان ها می  این یافته،موجود

  حاکی  نتایج برخی مطالعات. )10 تا 5(کمک کننده باشند
  

که افزایش جذب رادیو دارو در دیواره معده   استازآن
. )14 تا 11(ای باشد های معده ای از بیماری تواند نشانه می

در ) یا غیر قلبیقلبی (جا که تشخیص منشاء درد  از آن
دراین  ،ریزی درمانی بیماران به شدت موثراست برنامه

نگاری  برشبرروی تحقیق سعی شده است با مطالعه 
رادیو   ارتباط بین جذب، میوکارد بیمارانخون رسانی

 مشخص گردد سوءهاضمهدارو در دیواره معده وعالئم 
یر تا شاید بتوان راهی برای تعیین و افتراق منشاء قلبی و غ

 .قلبی دردهای قفسه سینه یافت

  
  مواد و روش ها

 بودند که با عالئم بیمارانیجمعیت مورد مطالعه، 
 به متخصص قلب و غدرد یا احساس سوزش پشت جنا

عروق مراجعه کرده و جهت بررسی اولیه از نظر بیماری 
 برش نگاری خون رسانیعروق کرونر برای انجام 

مارستان شریعتی ای بی میوکارد به بخش پزشکی هسته
صورت آسان ه گیری ب نحوه نمونه. شدند میارجاع داده 

(convenience)صورت پی در پی ه  بود و بیماران ب
(sequential)کلیه اطالعات . شدند  وارد مطالعه می

درد اپی گاستر، تهوع،  (سوءهاضمهمربوط به عالئم 
 احساس ،برگشت غذا به دهاناتساع شکمی،آروغ زدن، 

، ...) سوزش سر دل و افزایش بزاق دهان وپری شکم،
گوارشی مصرف داروهای  سابقه اندوسکوپی یا جراحی،

ها،  بیوتیک  ، آنتیH2 های  مسدود کنندهامپرازول،(
های  بیماریو سابقه وجود ...) بیسموت، آنتی اسیدها و 

در برش نگاری بیمارانی که  .گردید زمینه ای ثبت می
ند از مطالعه حذف دچار نقص وسیع میوکارد بود

 برای همه بیماران  از تکمیل اطالعات، بعد.شدند می
 میوکارد با برش نگاری خون رسانیتحت مطالعه، 

ای   برش نگاری رایانه ، به روش99mTc-MIBI استفاده از
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   و همکارانداود بیکی                                   پژوهشی  
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 پروتکل صورته ب و ١(SPECT)با انتشار فوتون ساده 
روش کار به این صورت بود که . یک روزه انجام شد

 استرس و اوجدر مذکور کوری از رادیوداروی  لی می10
همان  کوری از دارو برای مرحله استراحت در  میلی30

 ،تصویربرداری در مرحله استرس. گردید روز تزریق می
 دقیقه بعد 15 -20 ،شد  استفاده میورزشاگر از روش 

 استفاده داروییاسترس   و اگر از رادیودارواز تزریق
 بعد ازتزریق رادیو دارو صورت  دقیقه45-60،گردید می
 مرحله استراحت در هر دو برداریتصویر. گرفت می

در ضمن . شد  دقیقه بعد از تزریق انجام می45 -60روش 
برداری  دیرتر از این زمان هم تصویر ،در صورت نیاز

 دوربین تصویربرداری از جهت.گرفت صورت میمجدد 
 انرژی  چند منظوره با مجهز به کولیماتورADAC گاما
 حول (projection) طرح64تصاویر در.  استفاده شدپایین

یری گه فراک طوریه د، بدندرجه تهیه گردی 180محور 
ل ــپیکس 64×64، (Acquisition matrix) ستــدارب

تمام . ه بودانتخاب شد) mm2/0±4/6هر پیکسل اندازه (
  تناوب برشبا  Botherworth فیلترتصاویر توسط

(frequency cut off) و 4/0 برابر با Order 5 برابر با  ،
الزم به ذکر است که . گرفتند تحت فیلتراسیون قرار می

هم انجام  مرحله استراحت تمام این مراحل در تصاویر
ای با انتشار  اری رایانهگبرش ناتمام   بعد از.دــش می

دو برای تمام بیماران یک نمای ، (SPECT)فوتون ساده 
ه جهت تصویربرداری از معده  اضاف(planar) وجهی

زمان . شد گرفته می دارو بدون تزریق مجدد رادیو
 نما هر 32تصویربرداری در مرحله استرس متشکل از 

 ثانیه و زمان تصویربرداری برای مرحله 30کدام به مدت 
 ثانیه 20 نما هر کدام به مدت 32استراحت متشکل از 

دو همچنین مدت زمان تصویربرداری تصاویر . بود
اری گ برش نتصاویر.  دقیقه بود5 برای هر نما وجهی

ای مورد  معده توسط سه نفر متخصص پزشکی هسته
گرفت و از نظرمیانگین جذب رادیو دارو  بررسی قرار می

                                                 
1. Single Photon Emission Computerized Tomography 

 Aگروه . شدند  تقسیم میBو Aگروه  بیماران به دو
گروهی بودند که میانگین جذب دیواره معده باال داشتند 

های طبیعی  اکتیویته دیوارهرادیو از برابر یا بیشجذب (
 گروهی بودند که میانگین جذب Bو گروه ) قلب

اکتیویته قلب رادیوتر از  دیواره معده کمدر رادیودارو 
اکتیویته احشایی به رادیوالزم به ذکر است اگر  .بود

 دیواره معده را به فعالیتشد  قدری زیاد بود که نمی
 .ه حذف می شد بیمار از مطالع،خوبی تشخیص داد

عنوان گروه ه زمانی جذب رادیودارو در دیواره معده ب
Aشد که حداقل در یک نما لومن معده   در نظرگرفته می
طور خالی و واضح مشاهده شود تا اطمینان حاصل ه ب

گردد که جذب و اکتیویته در معده ناشی از تکنسیوم در 
وجود تکنسیوم آزاد در رادیودارو و یا (داخل لومن 

همچنین با گرفتن . نیست) شت از دوازدهه به معدهگبر
نمای اضافی از تیروئید از عدم وجود تکنسیوم آزاد 

در ضمن در نمای طرفی، جذب . اطمینان حاصل می شد
معده بایستی در قدام شکم باشد تا از جذب کولون که 

  . افتراق داده شود،در خلف است
مطابق  شده و SPSS v.11.5داده ها وارد نرم افزار 

جهت مربع کای اهداف ارائه شده از آزمون آماری 
ها  های کیفی و نیز مقایسه نسبتتعیین ارتباط بین متغیر
نتایج آزمون در سطح . گردیددر دو گروه استفاده 

05/0p<شددار تلقی   معنی.  
  

  یافته ها
با )  زن428 مرد و 692( بیمار 1120 پژوهشدر این 

)  سال28 -86 سنیمحدوده( سال 7/54میانگین سنی 
 الگوی افزایش جذب رادیو دارو در .وارد مطالعه شدند
دیده ) درصد78/1(نفر 1120 بیمار از20دیواره معده در

 آزموناز نظر استرس دیپریدامول، دوبوتامین یا . شد
 Aبیماران گروه  ورزش هیچگونه تفاوت معنی داری در

   از  نفر7در ) P <05/0( مشاهده نشد Bبا بیماران گروه 
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 ورزش آزمونروش استرس،) درصدA) 35بیماران گروه
زیون دیپریدامول برای و نفر بقیه از انف13در  بود و

ها نشان داد  آنالیز کمی داده. استرس استفاده شده بود
  نسبت معده به میوکارداکتیویته، مرحله استرس که در

(Gastric/Myocard Ratio) درگروه A و 23/2 معادل 
های مزبور درمرحله  نسبت. است 68/0 ادل معBدرگروه 

طورکلی به ه ب.  بودند44/0 و 03/2استراحت به ترتیب
 B و Aهای  بیماران گروه  درصد از3/19 و80ترتیب 

  سوء هاضمه را نشان دادندحداقل یکی ازعالئم هشتگانه
)001/0< P .( درگروهسوءهاضمه عالئمA های بخش به 

 (ulcer-like) به زخم مشاسوء هاضمه: شدندزیر تقسیم 
 مشابه اختالل تحرک موارد،  درصد5/37 در

(dysmotility-like)مشابه  موارد و  درصد75/43  در
 75/18  در(GERD-like)از معده به مری  اذغشت گبر

تفاوت  سوء هاضمهبندی نوع  از نظر طبقه.  موارددرصد
ترین  شایع). P =4/0(داری بین دوگروه مشاهده نشد معنی

    اپی گاستریکموضعی درد A بالینی درگروه عالمت
و احساس ) مورد 4(، درد منتشر اپی گاستریک )مورد 6(

فراوانی انواع عالئم . بود) مورد 4(باد و نفخ در سر شکم 
 جدول  درB و Aدر بین دو گروه سوءهاضمه مختلف 
سوء  عالمت مختلف 8هر . اند  نشان داده شده1 شماره

 B ازگروه Aداری درگروه  نیبه طور کامال معهاضمه 
  .مشاهده شدندتر  بیش

  
 ازنظر فراوانی عالئم B و Aمقا یسه گروه های   :1شماره جدول 

  هشتگانه سوء هاضمه
  

P   Value  گروهB  گروهA عالمت  
 درد لوکالیزه در اپی گاستر 6)30( 81)23/7( >001/0

 درد منتشر در اپی گاستر 4)20( 51)55/4( >001/0

 آروغ زدن مکرر 2)10( 28)5/2( >001/0

 زود سیر شدن 1)5( 9)8/0( >001/0

 احساس پری در شکم 2)10( 25)23/2( >001/0

 احساس باد و نفخ در سر شکم 4)20( 58)17/5( >001/0

 سوزش سر دل 2)10( 29)58/2( >001/0

 برگشت غذا به دهان 2)10( 26)32/2( >001/0

 المتبدون ع 4)20( 889)37/79( >001/0

 درصد از 7/11 وA درصد از بیماران گروه 60
 سابقه اندوسکوپی قبلی دستگاه گوارش Bبیماران گروه 
 -ای معدهسابقه قبلی جراحی ). P>001/0(فوقانی داشتند

 از بیماران درصد3/1 و2/14در  نیز به ترتیبای دوازده
فراوانی ). P >001/0( وجود داشتB و Aهای  گروه

میان افراد  گوارشی در وهایمصرف حال حاضر دار
 60(تر بود   بیشBداری از گروه   به طور معنیAگروه 
 در یکی از .)P >001/0،  درصد9/10 در مقابل درصد

جدار معده  بیماران که دارای الگوی افزایش جذب در
  .بود، بیماری سلیاک از قبل تشخیص داده شده بود

 میوکارد در بیماران خون رسانیشیوع اختالالت 
این . درصد بود B 5/62گروه  درو درصد  A ،35گروه 

 بقیهدر  ).p >01/0(نظر آماری معنی دار بود تفاوت از
ایسکمی منفی  نظر  ازاریگبرش نگروه  بیماران دو
  .گزارش شد

  

  بحث
 در 99mTc-MIBIشیوع افزایش جذب رادیو داروی 

درصد 78/1دیواره معده که به عنوان یک یافته اتفاقی در
 اریگبرش نیت بیماران ارجاع شده برای انجام از جمع

 نسبت به ، میوکارد در جامعه ما دیده شدخون رسانی
تر  ی بیشی شده توسط پژوهشگران کاناداگزارششیوع 
یک دلیل برای توجیه این اختالف احتماال به . )15(است

های پپتیک در کشورهای  علت باالتر بودن شیوع بیماری
در واقع . )16،17(باشد میشور ما ای نظیر ک در حال توسعه

که توسط عفونت  ییها بیماری پپتیک و دیگر بیماری
 سوءترین علل  ند از مهموش هلیکوباکترپیلوری ایجاد می

ی، یهمانند مطالعه پژوهشگران کانادا. )17(هستندهاضمه 
 اریگ برش ن هم بین نوع انجام مرحلهحاضردر مطالعه 

و فراوانی این یافته  )داروییاسترس ورزش یا (استرس 
پژوهشگران بر خالف مطالعه . اهده نشدارتباطی مش

در مرحله فوق مطالعه فراوانی یافته این ، در ییکانادا
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تر بود که علت آن این است که بیماران در  استرس بیش
به . مرحله استراحت دیگر ناشتا نبودند  درحاضر مطالعه

طور ه عده ب جدار مفعالیتدنبال پر و متسع شدن معده، 
اثر به علت  کند که احتماال ش پیدا میقابل توجهی کاه

. )18،19( است(Partial volume effect)نسبی حجم 
نسبت معده به  که چرا ه این استدنکن له توجیهأهمین مس
و  Aهر دو گروه   درGastric/Myocard Ratioمیوکارد 

Bمشاهده تر از مرحله استرس  مرحله استراحت کم  در
  .استشده 

مطالعه  و  حاضریک تفاوت دیگر بین مطالعه
 60ی این است که در مطالعه ما، تنها یپژوهشگران کانادا

های  ی برعلیه بیماریی از درمان داروAدرصد بیماران 
که در مطالعه  درحالی. کردند دستگاه گوارش استفاده می

 A درصد افرادی که درگروه 100ی یپژوهشگران کانادا
دند، تحت درمان با داروهای گوارشی قرار گرفته بو

بیماران تمام مملکت ما   که دررسد به نظر می. بودند
  و داده نشدهبه درستی تشخیصسوءهاضمه مبتال به 

که اکثر این بیماران  شوند و نیز با توجه به این درمان نمی
بیماران نیز نسبت به عالئم اغلب عالئم گوارشی داشتند، 
  .)20(د بی توجه هستنداین بیماری و سالمت خو

های   تفاوتدو مطالعهاز نظر نوع عالئم هم بین این 
عالئم   اکثرحاضرمطالعه  در. ای وجود دارد قابل مالحظه
 مشابه اختالل و(ulcer-like)  مشابه زخمبه صورت 

بندی شدند و تنها   طبقه(dysmotility-like)تحرک 
ز معده  ااذغشت گ مشابه برنوع آنها از درصد اندکی از

جمعیت  عکس در بر.  بودند(GERD-Like) به مری
بخش   درGERD-likeهای  هاضمه سوءها  ییکانادا
  ). درصد4/38 (گزارش شده استتری از بیماران  بزرگ

 این بود که حاضرهای مهم مطالعه  یکی از یافته
 میوکارد در اری خون رسانیگبرش نشیوع طبیعی بودن 

  این . تر بود  بیشBز گروه قابل توجهی ا طوره  بAگروه 
  

امر حاکی از این است که بخش قابل توجهی ازبیماران 
 از دردهای با منشاء غیر قلبی در رنج هستند و Aگروه 

دوباره بر اهمیت و کاربرد این یافته این خود تاکیدی 
  .باشد می

واکتیویته در ـلف وجود رادیـات مختـدر مطالع
درگزارش . )4،5(اند محیط شکم به کرات گزارش شده

های غیرطبیعی   یافته)2005 ( و همکارانش١ شیحمفصل
ی ـه یعنــو داروی مشابـارانی که با رادیـدر شکم بیم

99mTc-Tetrofosmin اری خون رسانیگبرش ن تحت 
این . )4( بررسی شده است،میوکارد قرار گرفته بودند

 مشاهده جذب در: های غیر طبیعی عبارت بودند از یافته
برگشت غذا از دوازدهه به ، ) درصد7/39(استخوانمغز 
، عدم مشاهده ) درصد1/20( از روده به معده  ومعده

شامل (، اختالالت کلیوی ) درصد2/13(کیسه صفرا 
 3/4 (بزرگی طحال ،)درصد 1/5 و کیست کاهش اندازه

بااین ). درصد 4/3( و سیروز کبدی بزرگی کبد، )درصد
فزایش جذب در وجود، درآن گزارش توجهی به ا

رسد با توجه به عدم  به نظر می. دیواره معده نشده بود
 قبلی، بسیاری از یاه گزارش توجه به این یافته در

 برگشت غذا از دوازدهه به معدهاشتباها مواردی که 
جدار معده  جذب رادیو دارو درشده، ناشی از گزارش 

با  برگشت غذا از دوازدهه به معدهطرح . بوده است
 افزایش جذب رادیودارو در دیواره معده کامال الگوی

  حاضر،مطالعه  درالگوی توصیف شده در.تفاوت دارد
، لومن پر برگشتلومن معده خالی است در حالی که در 

 )17(ییاگرچه پژوهشگران کانادا. از رادیواکتیویته است
اولین گروهی بودند که اهمیت جذب رادیوداروی 

99mTc-MIBIپیش ،اند را گزارش کردهدیواره معده   در 
مورد افزایش جذب رادیودارو دردیواره  این هم در از

 قلب توسط رادیوداروی تالیوم برش نگاریمعده در 
 و همکارانش 2خاری. )21(ای انجام شده بود مطالعه

                                                 
1. Shih 
2. Khary 
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گیری کرده بودند که  این مطالعه نتیجه در) 1995(
 تواند باعث افزایش جذب تالیوم در التهاب معده می

 ازاین موضوع  و گرددقلب  برش نگاری یواره معده درد
افتراق دردهای با منشاء قلبی از انواع غیر   دربالینینظر 

  .اهمیت داردقلبی 
 محدوده ی که دریهنگام تصویربرداری ازقلب، فضا

تصویربرداری قراردارد عالوه برقفسه سینه، قسمت 
رسی بنابراین با بر. گیرد می نیز در بر فوقانی شکم را

توان  ، میبرش نگاریمعمولی تصاویر سینماتیک 
پژوهش ها وحتی طبق  اختالالت کبد، کیسه صفرا، کلیه

. داد  معده بیماران را تا حدودی مورد بررسی قرارحاضر
اگرچه گفته شده است که مرور تصاویر سینماتیک باید 

  قلب SPECTبه عنوان بخش مهمی از تفسیر تصاویر 
کار درطبابت روزمره   این)5(ارگیردهمواره موردتوجه قر

با . شود ای اکثرا فراموش می متخصصین پزشکی هسته
ترین  مهم این حال، باز هم باید تاکید کرد یکی از

 ، قلبخون رسانی SPECTهای تفسیر اسکن  بخش
بررسی تصاویر از نظر وجود یا عدم وجود اختالالت غیر 

 همان )4،5( استقفسه سینهداخل یا حتی خارج  قلبی در
 و همکارانش ١طورکه پیش ازاین توسط دکتر چاتزیوانو

خون  برش نگاری تفسیر ،توصیه شده است )1999(
  چرا.)22(میوکارد نباید تنها محدود به قلب باشدرسانی 

تواند اختالالت دیگر را هم  می برش نگاریکه این 
متاسفانه تاکنون حتی در مطالعاتی که بر . آشکار کند
 نیزی انجام شده است یهای احشا کتیویتهروی رادیوا

جذب رادیودارو توسط معده مورد توجه نبوده  معموال
ی ما سالمت بیماران است، یجا که هدف نها آن از. است

هرگونه اطالعاتی که دراین زمینه بتواند کمک کننده 
طور که از  همان.  مورد توجه قرار گیردستیباشند بای

 باالتر بودن شیوع  مشخص است حاضرنتایج مطالعه
داروهای گوارشی، سابقه  عالئم سوء هاضمه، استفاده از

                                                 
1. Chatziioannou 

دهنده وجود ارتباط  آندوسکوپی وسابقه جراحی نشان
اصل وجود  در.  معده استآسیب شناسیبین این یافته و 

افزایش جذب رادیودارو در دیواره معده ممکن است 
د تواند تقلی  باشد که خود مینشان دهنده التهاب معده

نظر جسمانی  سینه از درد قفسه. سینه باشد کننده درد قفسه
و روانی برای بیمار استرس و ناراحتی زیادی ایجاد می 
کند و اغلب از نظر تشخیص و درمان هم برای پزشکان 

درواقع تنها از . )23(نماید ایجاد سردرگمی و دردسر می
توان بین علل قلبی و غیرقلبی این  روی عالئم نمی

این حال افتراق در روند آتی  با. افتراق قائل شدعالمت 
  .درمان بیماران بسیار با اهمیت است

دیواره  عالوه بر این اگر میزان جذب رادیو دارو در
ل از ــه حاصــد رادیواکتیویتــد باشــده خیلی شدیــمع

تداخل برش نگـاری ر ــه تفسیــواند با نتیجــت آن می
تواند چند لیوان آب  بیمار میدر این حالت . کند
  اثر نسبی حجمرف کند تا اتساع معده از طریقــمص

(partial volume effect)18، 15( این مشکل را حل کند 
 نحوه )24(تفاوت دیگر این مطالعه با مطالعات قبلی .)19تا 

 عروقی –حذف اثر مخدوش کنندگی بیماری قلبی 
 در است که اوال بیمارانی که دچار نقص وسیع میوکارد

اند و ثانیا نسبت  بودند از مطالعه حذف شدهبرش نگاری 
 نقاطی از میوکارد که فعالیتمعده به میانگین  فعالیت
 خون رسانیو فاقد نقص (اند  طبیعی داشته فعالیتمقدار 
دیواره معده در  فعالیتعنوان مالک مقایسه ه ، ب)اند بوده

نظر گرفته شده است که به این ترتیب اثر مخدوش 
 در.  عروقی حذف شده است-ندگی بیماری قلبیکن

 حاضر در مطالعه ذکر این نکته ضروری است کهانتها 
ی عامل افزایش یهم مثل مطالعه پژوهشگران کانادا

جذب رادیو دارو در دیواره معده هنوز نا شناخته باقی 
تر درمورد  تر و دقیق مانده است و هنوز مطالعات بیش
  و دارو در دیواره معده تعیین علت افزایش جذب رادی
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با این حال بر اساس نتایج این دو مطالعه و .  استالزم

گیری  این که این یافته ممکن است در روند تصمیم
 گردد توصیه می ،باشد تشخیصی و درمانی بیماران موثر

 برش نگاری خون رسانیکه حتما تصاویر سینماتیک 
 رورقلب از لحاظ هر گونه جذب غیر طبیعی احشایی م

را مدنظر  ای آن صورت مواجهه با چنین یافته در  وگردند
  .قرار دهند

  

  سپاسگزاری
این مقاله نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه 

 درمانی تهران به -علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
. باشد  می28/12/1384 مورخ 11663/132شماره قرارداد

اده، نویسنگان مقاله از سرکار خانم جواهر عبداهللا ز
ها، هایده صمیمی، نادر احمدین و  منصوره درویش

مهدی سهرابی برای همکاری در اجرای این پروژه تشکر 
  .می نمایند
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