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  انو همکار                         دکتر هاشم دانش ثانی             يال شريان کاروتيد در بيماران با درد قفسه صدری          اکستراکران ۱۲۳
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  خالصه 
 بيماری عروق كاروتيد شيوعهدف از اين مطالعه بررسي . شود دار  سير طبيعي بيماري عروق کرونری مي تواند توسط حوادث مغزي ـ عروقي عارضه:مقدمه

  .کرونری بوده استشريان  و ارتباط آن با بيماری توسط اولتراسونوگرافي داپلر در بيماران مراجعه كننده به علت درد قفسه صدري با منشا قلبی

 بيمار با درد قلبی و تست ۱۰۷. انجام گرديد) ع(در بيمارستان امام رضا  ۱۳۸۴ اين مطالعه توصيفی در بيماران مبتال به بيماری عروق کرونر در سال: کار روش

مشخصات . لز کليه بيماران قبل از مطالعه ويزيت و شرح حال تهيه گرديد. ر گرفتندورزش مختل که جهت آنژيوگرافی مراجعه کرده بودند مورد مطالعه قراتحمل 

اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش . فردی، نتايج آزمايشگاهی و آنژيوگرافی در پرسشنامه جمع آوری گرديد

  . آمار توصيفی و جداول توزيع فراوانی پردازش گرديد اطالعات جمع آوری شده با استفاده از.گرديد

هر سه رگ تنه اصلي کرونر چپ و يا بيمار  %) ۶/۳۴ (۳۷بيمار دو رگ و %) ۱/۱۳ (۱۴تنگي در يک رگ کرونر داشته اند و در  %) ۶/۱۹( بيمار ۲۱: نتايج

در شريان % ۶۰ بيمار استنوز مساوي يا بيشتر از۸و % ۶۰استنوز کمتر از   %)۰/۴۳( نفر۴۶ند که همزمان کاروتيد داشت بيمار درگيري ۵۴. کرونر مبتال بوده است

 با بيماري عروق کرونري بيماران % ۷/۶۶. يک ارتباط قوي بين وجود و گسترش بيماري عروق کرونر و بيماري کاروتيد وجود داشته است. اند کاروتيد داشته

 در شريانهاي کاروتيد شواهد آترواسکلروز را در اولتراسونوگرافي نشان  بيماري عروق کرونريبيماران بدون%  ۱/۱۷در حاليکه تنها ,  کاروتيد داشته انددرگيري

 با درگيري هر سه رگ موارد% ۳/۷۰ و  درگيري دو رگ کرونرموارد % ۶/۷۸و  درگيري يک رگ کرونر موارد % ۴/۵۲ بيماري کاروتيد در )p=۰۰۰/۰ (داده اند

در  % ۶۰حداقل يک تنگي شديد بيشتر يا مساوي  با درگيري هر سه رگ کرونربيماران % ۵/۱۳و بيماري عروق کرونري بيماران با  % ۳/۸.  رويت شده استکرونر

  . يکي از عروق کاروتيد داشته اند

مطالعه در . ن نشان داده شده استدر بيمارابيماري شريان کاروتيد  در اين مطالعه يک ارتباط قوي بين وجود و شدت بيماري عروق کرونري و: نتيجه گيري

 باالي بيماري کاروتيد را در بيماران مبتال به بيماري عروق کرونر و يک ارتباط قوي بين بيماري شديد کرونر با بيماري قابل مالحظه کاروتيد ا فراواني نسبتحاضر

 قبل از بازسازی عروق کرونری در بيماران با درگيری گسترده وش ارزيابي به عنوان يک ربررسي اکو داپلکس کاروتيدبا توجه به اين نتايج . کند را اثبات مي

  .قابل توصيه است

  آنژيوگرافي  کاروتيد،، شريانکرونریشريان بيماري آترواسکلروز،  :هاي کليدي واژه

  
  
  
*
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۱۲۴
  ۴۹ سال ‐۹۲شماره   ‐ ۸۵تابستان                                                                 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ۱۲۴

  مقدمه
آترواسكلروز علت بيماري واسكوالر درگيركننده جريان 

هاي حياتي و همچنين  خون كرونري، سربرال و ساير اندام

اي در بيماران  همپوشاني گسترده.  استمحيطیبيماري عروقي 

 با درگيري شديد كروناري و سربروواسكوالر وجود دارد

     رسد كه تمام بيماران  منطقي به نظر ميبنابراين  ).۱،۲(

مراجعه كننده جهت درمان آترواسكلروز در هر ناحيه از بدن 

ورد  افزايش يافته ابتالي همزمان ساير نواحي نيز مخطرجهت 

ي مناسب جهت كاهش خطر ارزيابي قرار گيرند، اقدامات درمان

 هم در ضمرگ و مير و عواراحتمال   درگيري وگسترش

غربالگري قبل از عمل  .صورت گيردنواحي قلبي و هم سربرال 

جراحي با سونوگرافي داپلکس از نظر وجود بيماري کاروتيد 

 عروق کرونر پس بايهمزمان در بيماران انتخاب شده جهت 

  ).۳( سکته مغزي را نشان داده است بروزکاهش در 

 عروق پس بنابراين، انجام اندآرترکتومي کاروتيد و باي

 کرونر در يک مرحله توسط برخي محققين توصيه شده است

 طور فراينده در آسيا آترواسكلروزدر اروپا، آمريكا و به  ).۴(

 مرگ و مير هاي كروناري يا كاروتيد شايعترين علت  شريان

 در برخي كشورهاي آسيائي، حوادث كروناري .ساالنه است

   ).۵ – ۷ (باشند  مهمترين علت مرگ و مير مياكنون

 و شدت بيماري عروق فراوانیاين بررسي با هدف تعيين 

در بيماران توسط اولتراسونوگرافی داپلر کاروتيد اکستراکرانيال 

بيماری شريان مبتال به صدري و  مراجعه کننده با درد قفسه

  .انجام شده است کرونر

  
  کارروش 

ه  بيمار كه بـ    ۱۰۷بر روي    ۱۳۸۴اين مطالعه توصيفي در سال      

ت درد تيپيكال قلبي و يا تـست تحمـل ورزش مختـل جهـت               عل

ارزيابی آنژيوگرافيك به مركز آنژيوگرافي قلبی بيمارستان امام        

انجام ده بودند   مشهد مراجعه كر  دانشگاه علوم پزشکي    ) ع(رضا  

ــه مطالعــه  بيمــاران .شــده اســت توســط پزشــك قبــل از ورود ب

. شـد ينـه و شـرح حـال آنهـا گرفتـه            متخصص قلب و عروق معا    

 سـن، جـنس، سـابقه كـشيدن     :اطالعات جمع آوري شده شـامل    

، ابـتال بـه بيمـاري       )مصرف حداقل يـک سـيگار در روز       ( سيگار

 ميليگــرم در ۱۲۶ســابقه گلوکــوز خـون ناشــتا بــاالتر از  ( ديابـت 

دو سـاعت پـس از وعـده        ليتـر      ميليگرم در دسي   ۲۰۰ يا   ليتر  دسي

بيـشتر يـا    ليک  فشار خـون سيـستو     (سيون شرياني ن، هيپرتا )غذايي

 ۹۰بيـشتر يـا برابـر بـا     يـا دياسـتوليک   ميليمتـر جيـوه   ۱۴۰برابر با

مساوي يـا   کلسترول توتال سرم    ( ، هيپركلسترولمي )ميليمتر جيوه 

، سابقه انفاركتوس ميوكـارد،     )ليتر   ميليگرم در دسي   ۲۰۰بيشتر از   

 عـدم    و نيز وجـود يـا       سکته سابقه حمالت گذراي ايسکميك و    

 .در پرسـشنامه ای جمـع آوری گرديـد        ل  وجود برويي سـرويكا   

 اكوكـارديوگرافي توسـط   وضعيت هموديناميك قلبـي بيمـاران       

 و اطالعات مربوط به عملكرد بطن چپ و ريتم          بررسی شد قلبي  

  .گرديدقلبي و ضايعات احتمالي دريچه اي قلبي ثبت 

تمام بيمـاران آنژيـوگرافي کرونـری و ونتريکولـوگرافی          در  

ميـزان تنگـي    . صورت گرفت مورال  بطن چپ به روش ترانس ف     

طور جداگانه  ه  ارديال ب در هر يك از عروق اصلی کرونری اپيك       

گسترش و شدت درگيري عـروق کرونـری و         مشخص شد و به     

  . بررسی شد سيستوليك بطن چپ توجه عملکردنيز 

ه بـ % ۶۰باريك شدگي ديـامتر لومينـال مـساوي يـا بيـشتر از              

يان كرونري در نظر گرفتـه      رش قابل مالحظه  عنوان معيار بيماري  

آن توسط يکی از دو متخصص راديولـوژی عـروق          پس از    .شد

بررســــي كاروتيــــد اكــــستراكرانيال تمــــام بيمــــاران تحــــت 

  .قرارگرفتنداولتراسونوگرافي 

-HITACHI(EUB يك سيـستم سـونوگرافي داپلكـس      

كل مسير عروق . شداستفاده مگاهرتز  ۵/۷ با يك پروب (525

گـری   صـورت ه  ت در ناحيه گردن ابتدا ب     دو سم  كاروتيد در هر  

  عرضي و طولي از جهت افزايش ضخامتمقاطعدر  ١ اسکال–

مورد ارزيابي قرار   آترواسکلروتيک  پالك  مديا و وجود     ‐انتيما

 پـالک و    انـدازه  مـديا و     ‐ميزان افزايش ضخامت انتيمـا    . گرفت

  .ت اولتراسونوگرافي آن ثبت شدمكان و خصوصيا

صـورت جداگانـه    ه  رگ بـ   در هـر     سپس بررسـي كـالرداپلر    

در بررسـي   در صـورت وجـود هـر گونـه اخـتالل            . انجام گرفت 

                                           
1 Gray - Scale 
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  انو همکار                         دکتر هاشم دانش ثانی             يال شريان کاروتيد در بيماران با درد قفسه صدری          اکستراکران ۱۲۵

  داپلـر در   طيـف  تحليـل يا پـالك واضـح بررسـي و           و کالرداپلر

               در بررسـي   تنگـي  شـدت . محل مشكوك بـه تنگـي انجـام شـد         

B-Mode     حداقل لومن باقيمانده در مقايسه با       قطر با استفاده از 

هـاي رگ بـه      ارهديـستال در محلـي كـه ديـو         يعـي طب لـومن    قطر

  .گرديد محاسبه ,گيرندموازات هم قرار مي 

 داپلــر ميــزان تحليــل طيــف در تنگــيمبنــاي محاســبه ميــزان 

بــه   نــسبت ســرعت سيــستوليكوحــداكثر ســرعت سيــستوليك 

ا منظور دوري از خطاهاي ناشـي از فاكتورهـاي فيزيولوژيـك يـ           

حـداكثر سـرعت     نسبت برابر بـا   اين  . كلتراليزاسيون احتمالي بود  

 حــداكثر ســرعت  در ناحيــه اســتنوز تقــسيم بــر   سيــستوليك 

      در پروگزيمــال نــسبت بــه تنگــي در همــان ســمت سيــستوليك 

 سـانتيمتر بـر     ۱۳۰ حداکثر سرعت سـيتوليک بيـشتر از         .مي باشد 

 معدل تنگي بيـشتر  ۸/۱ثانيه و نسبت سرعت سيستوليک بيشتر از        

 از آنجا كه سـرعت داپلـر تنهـا          .ته شد در نظر گرف  % ۶۰يا مساوي 

 رگ  قطركاهش در   % ۵۰در تنگي هاي كاروتيد بيشتر يا مساوي      

لذا در تنگي هـاي كمتـر       ،  طور قابل اعتمادي افزايش مي يابد     ه  ب

 طبـق روش شـرح داده شـده در          B-Modeاز آن اندازه گيري     

باال در نظر گرفته شد و همچنين در صورت وجـود تنگـي هـاي               

معيار قـرار   حاسبه آماري   دو طرفه بيشترين تنگي در م     متعدد و يا    

  . گرفت

 گروه ۲ماران به بر اساس يافته هاي آنژيوگرافي کرونری بي

  :نداصلي تقسيم شد

   آنژيوگرافي طبيعی‐

كه گروه دوم خود به  (CAD)بيماري شريان کرونری ‐

  :  زير گروه دو

دو رگ و يا بيماري  يك رگبا بيماري  ان بيمار‐۱

   )کرونرمحدود ري بيما(

 يا درگيري تنه اصلي کرونر چپ بيماري سه رگ ‐۲

همچنين بيماران بر اساس  .ند تقسيم شد)کرونرگسترده بيماري (

   :ندوتيد به دو گروه اصلي تقسيم شديافته هاي سونوگرافي كار

  طبيعی سونوگرافي كاروتيد ‐

 زير گروه ۲د به كه گروه دوم نيز خو بيماري كاروتيد ‐

   :ند تقسيم شدديگر

شامل موارد با كاهش  قابل مالحظه بيماري كاروتيد غير‐۱

و يا پالك هاي كوچك و يا صرفا % ۶۰قطر رگ كمتر از

   مديا ‐افزايش ضخامت انتيما

شامل موارد با كاهش در مالحظه   قابل بيماري كاروتيد‐۲

  .%۶۰ بيشتر يا مساويقطر رگ

 هاي فوق با ت بدست آورده بر اساس اندازه گيريااطالع

 ۵/۱۱ ويرايش SPSSاستفاده از كامپيوتر و برنامه نرم افزاري 

  .شدپردازش 

معني دار آماري  جهت شناسايي ارتباط χ2تستهاي پيرسون 

 از لحاظ >۰۵/۰pبين متغييرها مورد استفاده قرار گرفت و 

  .آماري معني دار در نظر گرفته شد

  
  نتايج

 نفر زن ۴۴و %) ۹/۵۸ ( نفر مرد۶۳از بيماران مورد مطالعه 

 سال با انحراف معيار ۶۲/۵۶سن متوسط آنها . ندبود%) ۱/۴۱(

اطالعات مربوط به  . سال بود۳۲ ‐ ۷۸با يك دامنة  و ۲۳/۱۲

 ارائه شده ۱ در نمودار در کل بيماران مورد بررسيخطر  عوامل

  . است
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   مورد مطالعه در بيمارانامل خطرعو اطالعات مربوط به ‐ ۱نمودار 
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۱۲۶
  ۴۹ سال ‐۹۲شماره   ‐ ۸۵تابستان                                                                 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  ۱۲۶

كه , بيماري شرائين کرونر داشتند% ۳/۶۷مطالعه اين در 

% ۷/۳۲(درگيري دو رگ % ۱/۱۳درگيري يك رگ و % ۶/۱۹

درگيري تنه اصلي کرونر چپ % ۶/۳۴و ) بيماري محدود کرونر

  . داشتند) بيماري گسترده کرونر(يا هر سه رگ 

هيچ يافته پاتولوژيك % ۵/۴۹از کل بيماران مورد بررسی در 

به نوعي % ۵/۵۱و , ندسونوگرافي داپلر كاروتيد نداشتدر 

% ۴۳كه , نداروتيد داشتروتيك در عروق كلدرگيري آترواسك

تنگي دارای % ۵/۷و % ۶۰درگيري خفيف و تنگي زيردارای 

در يكي از عروق كاروتيد  %۶۰قابل مالحظه برابر يا بيشتر از 

نر آنها در آنژيوگرافي راني كه عروق كروبيما% ۹/۸۲در  .بودند

طبيعی نيزدر بررسي سونوگرافي عروق كاروتيد ,  بودطبيعی

اروتيد در عروق ك آترواسكلروز از آنان% ۱/۱۷دراما . بود

  . سونوگرافي رؤيت شد

 در دچار بيماري شريان کرونربيماراني كه در در مقابل 

 افيسي سونوگردر برر% ۳/۳۳تنها ند، بررسي آنژيوگرافيك بود

 شواهد آترواسكروز% ۷/۶۶ولي در . عروق كاروتيد طبيعي بود

  .در سونوگرافي رؤيت شد

بيماري کاروتيد در شيوع ها نشان مي دهد که  اين يافته

مورد طبيعی  و افراد مبتال به بيماري شرائين کرونربيماران 

  .)۱جدول  (دارددار اختالف  معني به طورمطالعه 

  

راوانی بيماری کاروتيد در افراد طبيعی  ف مقايسه‐۱جدول 

  بيماری شريان کرونرو بيماران مبتال به 

  

بيمازی 
 کرونر

کرونر 
 طبيعی

۷۲  )۳/۶۷( %  ۳۵  )۷/۳۲( %  

کاروتيد 
 طبيعی

  کاروتيد
 بيمار

۲۹  )۹/۸۲( %  ۶  )۱/۱۷( %  

  

 جمع  % )۵/۵۰(  ۵۴ ) % ۵/۴۹(  ۵۳ تعداد کل %۱۰۷) ۱۰۰(

  

تنگي (خفيف  درگيریطبيعی افراد با آنژيوگرافي % ۴/۱۱

 در )%۶۰برابر يا بيشتر از( آنها تنگي شديد % ۷/۵ و)%۶۰زير

بيماران با % ۳/۵۸در مقابل . يكي از عروق كاروتيد داشتند

کاروتيدها % ۶۰خفيف و تنگي زير درگيری کرونر شريان ابتالي

 در يكي )%۶۰ از برابر يا بيشتر( قابل مالحظه آنها تنگي % ۴/۸و 

  .از عروق كاروتيد داشتند

بنابراين، تنگي شديد کاروتيد در بيماران دچار بيماري 

، %۷/۵در مقابل % ۴/۸( داري طور معنيه عروق کرونر ب

۰۰۰/۰=p (شايعتر است. 

 كاروتيدهاي شريانافراد با بيماري محدود کرونر % ۱/۳۷در

شريانهاي کرونر ولي در گروه با بيماري گسترده .  بودندطبيعی

  . بودندطبيعیافراد % ۷/۲۹کاروتيد تنها در 

تنگي قابل مالحظه کاروتيد در گروه بيماران با درگيري 

گسترده کرونر از گروه بيماران با درگيري محدود کرونر 

 که در داداين يافته ها نشان %) ۹/۲در مقابل % ۵/۱۳. (شايعتر بود

نر، فراواني و شدت بيماران با افزايش شدت درگيري کرواين 

  مي يابد)p=۰۰۰/۰ (درگيري شريانهاي کاروتيد افزايش

  .)۳و  ۲ول جد(

  

 يافته هاي سونوگرافي کاروتيد در بيماران با – ۲جدول 

  نژيوگرافي کرونر طبيعیآ

  

سونوگرافي 
کاروتيد 
 طبيعی

 قطر کاهش
 <کاروتيد 
۶۰% 

کاهش 
قطرکاروتيد 

<۶۰% 

 تعداد کل
 ( % ) تعداد
۱۰۷  )۱۰۰( %  

۵۳  )۵/۴۹( %  ۴۶  )۰/۴۳( %  ۸  )۵/۷( %  

آنژيوگرافي 

  طبيعیکرونر 
۳۵ )۷/۳۲( %  ۲۹  )۹/۸۲( %  ۴  )۴/۱۱( %  ۲  )۷/۵( %  

  

يافته هاي سونوگرافي کاروتيد در بيماران با  ‐ ۳جدول 

  غير طبيعيکرونر آنژيوگرافي 

سونوگرافي 
 کاروتيد
 طبيعي

کاهش 
قطرکاروتيد 

 >۶۰% 

کاهش 
قطرکاروتيد 

<=۶۰% 

  
 تعداد کل

 ( % ) تعداد
۱۰۷  )۱۰۰( %  ۵۳  )۵/۴۹( %  ۴۶  )۰/۴۳( %  ۸  )۵/۷( %  

بيماري محدود 

 کرونر
۳۵  )۷/۳۲( %  ۱۳  )۱/۳۷( %  ۲۱  )۰/۶۰( %  ۱ )۹/۲(%  

 گستردهبيماري 

 کرونر
۳۷  )۶/۳۴( %  ۱۱  )۷/۲۹( %  ۲۱  )۸/۵۶( %  ۵ )۵/۱۳( %  
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  بحث 
      اليزه است و بيمارانريک بيماري ژن زآترواسکلرو

طور منطقي ه مراجعه کننده با يکي از جنبه هاي اين بيماري ب

  .در ساير بسترهاي عروقي دارندرا شانس باالي پاتولوژي مشابه 

که يک بيمار مبتال به بيماري عروق کرونر  احتمال آن

 استنوز شديد کاروتيد ياهمچنين درگيري عروق کاروتيد و 

: است؟ عکس اين مطلب نيز صحيح است چه ميزان ,اشته باشدد

 مبتال بهپاسخ به اين سوال اهميت دارد که آيا در بيماران 

به عروق کرونر درگيري شريان کاروتيد احتمال شديد بيماري 

 و آيا بر اساس وجود و يا شدت درگيری يکي چه ميزان است؟

يگر را پيش بيني از اين مناطق مي توان احتمال درگيري ناحيه د

  نمود؟ 

در اين مطالعه ارتباط بين بيماري کاروتيد و بيماري عروق 

کرونر را در بيماران با شکايت درد قفسه صدري که جهت 

ارزيابي آنژيوگرافيک عروق کرونر مراجعه نموده بودند، 

  .گرديدبررسي 

 نشان داد که فراواني و گسترش اين پژوهشيافته هاي 

دار مرتبط با وجود و گسترش  صورت معنيه بيماري کاروتيد ب

  . مي باشدبيماري عروق کرونر در بيماران

جاست که با افزايش سن  اهميت اصلي اين مطلب از آن

بيماراني که تحت اعمال جراحي قلبي نظير تعويض دريچه و يا 

يماری همزمان نيز تعداد بيماران با ب, بای پس قرار مي گيرند

بيماراني که تحت عمل جراحي و نيز افزايش مي يابد 

اندارترکتومي کاروتيد قرار مي گيرند يک خطر افزايش يافته 

انفارکتوس ميوکارد در محدوده زماني عمل جراحي دارند که 

دنبال جراحي ه  ب مرگ و ميروعوارض يکي از علل مهم 

  ).۸ (کاروتيد است

ه وجود بيماري شديد عالمت دار شريان کاروتيد عموما ب

ک نشانگر خطر باالتر هنگام عمل جراحي قلبي پذيرفته عنوان ي

همراه با تنگي بدون عالمت اما تعيين خطر ). ۹ (شده است

  . کاروتيد مشکل تر است

حت اساس يک مطالعه، در بيمارانی که برای درمان ت بر

قرار مي گيرند و همزمان  عمل جراحي باي پس شريان کرونر

شريان کاروتيد هستند،  بدون عالمت درداراي بيماري شديد 

در % ۲در زمان جراحي در مقايسه با کمتر از مغزی خطر سکته 

   .)۱۰ (بيماران بدون شواهد بيماري کاروتيد است

مغزی  سال، ريسک سکته ۴۵براي بيماران با سن کمتر از  

 ۶۵براي بيماران زير % ۱در مقايسه با % ۲/۰در حوالي جراحي 

 سال باالتر مي رود ۶۵مار از که سن بي اما هنگامي. سال است

 سال ۶۰ترکيب سن باالي .افزايش مي يابد% ۹خطر کلي تا 

در  مغزی خطر سکته% ۷۵همراه با يک تنگي کاروتيد بيشتر از 

در بيماران مشابه % ۶/۰در مقايسه با % ۱۵حوالي جراحي را به 

  ).۱۲،۱۱ (بدون تنگي کاروتيد افزايش مي دهد

, طالعات تصادفي کنترل شده کافيبنابراين، عليرغم فقدان م

 عالمت( شديد کاروتيد تنگیبه نظر مي رسد که داشتن يک 

بيمار قلبي را در معرض خطر افزايش يافته ) دار يا بدون عالمت

اگرچه خطر . سکته در حوالي زمان عمل جراحي قرار مي دهد

  .سکته ممکن است تنها وابسته به وجود بيماري کاروتيد نباشد

       ترومبوآمبوليک با منشاء از ساير نواحي نيز چون حوادث

ولي با توجه به اهميت آن . مي توانند باعث سکته مغزي شوند

      و تعداد باالي بيماراني که تحت عمل جراحي قلبي قرار (

تعيين شيوع واقعي درگيري همزمان بيماري کاروتيد ) مي گيرند

  . با بيماري عروق کرونر بسيار مهم است

اري از مطالعات منتشر شده شيوع درگيري سيب

آترواسکلروتيک عروق کاروتيد اکستراکرانيال را بين نژادها و 

). ۱۲ –۱۹ (مليت هاي مختلف، متفاوت گزارش کرده اند

همچنين در اين مطالعات شيوع همراهي بيماري کاروتيد و ابتال 

  .  داردبارزيهاي عروق کرونر به آترواسکلروز تفاوت

عه مجزا در بيماران سفيد پوست بيماري کاروتيد  مطال۴در 

در بيماران مبتال به % ۵۰صورت تنگي مساوي يا بيشتر ازه ب

). ۲۰– ۲۵ (يافت شده است% ۲۸تا % ۱۵بيماري عروق کرونر

 بيمار چيني دچار ۱۵۳همچنين در يک مطالعه انجام شده روي 

ين در شرائ% ۵۰استنوز مساوي يا بيشتر ازبيماري عروق کرونر 

 بيماران گزارش شده است% ۲۱کاروتيد اکستراسربرال در 

نگی بيشتر ت(مطالعه فراواني بيماری شديد کاروتيد اين در ). ۲۶(

گزارش شده کمتر مطالعات ساير در مقايسه با  )%۶۰يا مساوی
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مشابه ساير مطالعات  ، اما%)۲۸ الی ۱۵در مقابل % ۴/۸( .است

ا افزايش شدت درگيري  درگيري كاروتيد و شدت آن بفراواني

  ).۲۳ ‐۲۹ (يابد كرونر افزايش مي

  
  گيري نتيجه

 و مطالعات مشابه، سونوگرافي بررسيبا توجه به نتايج اين 

در بيماراني که مورد يک روش ارزيابي عنوان ه بکاروتيد 

گيرند  علت درد قفسه صدري قرار ميه ارزيابي آنژيوگرافيک ب

ونر در آن دسته از بيماران ويژه قبل از بازسازي عروق کره و ب

   . قابل توصيه استکه ابتالي گسترده شرائين کرونر وجود دارد،

  
  
  

********** 
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