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  سینه و  ی رادیوگرافی قفسه، فیزیکی ی معاینه، شرح حال یقدرت تشخیصی مجموعه
  سیستولیک بطن چپییتخمین کارا وار قلب درـن

 

1دکتر سید امیر کسایی  
 

 خالصه
نظر از آنجا که به      .  در بسیاری از موارد به منظور بررسی کسر جهشی بطن چپ از اکوکاردیوگرافی استفاده می شود                    :سابقه و هدف  

می رسد معاینه ی بالینی دقیق و نتایج بررسی های پاراکلینیکی ساده تر بتواند با اطمینان کافی کارایی سیستولیک بطن چپ را تخمین بزند،                       
 . انجام گرفت1380مطالعه ی حاضر بر روی بیماران مراجعه کننده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان امام خمینی تهران در سال 

 در این مطالعه ی تحلیلی از نوع مقایسه ی روش های تشخیصی، کلیه ی بیمارانی که جهت تعیین کسر جهشی به بخش                      : هامواد و روش  
از تمامی بیماران شرح حال گرفته شد و برای         . به صورت مستمر مورد بررسی قرار گرفتند      )  نفر 157(اکوکاردیوگرافی ارجاع شده بودند     

سپس بر اساس اطالعات حاصل و تخمین کسر جهشی بر اساس            . و رادیوگرافی قفسه ی سینه انجام شد     آنان معاینه ی فیزیکی، نوار قلب      
تقسیم بندی شدند و نتایج با         » احتماال پایین «و  » پایین« ،  »طبیعی«الگوی معین، نمونه های پژوهشی به سه گروه کسر جهشی                

 . ی حساسیت، ویژگی، ارزش پیش بینی مثبت و منفی استفاده شدبرای بررسی قدرت تشخیصی از محاسبه . اکوکاردیوگرافی مقایسه شد
از این تعداد کسر    .  نفر مورد بررسی قرار گرفتند      128 بیمار مورد بررسی در نهایت به دلیل عدم تکمیل اطالعات،              157 از بین    :یافته ها

 درصد افراد گروه اول،     90نتایج فوق در    .  زده شد   نفر احتماالً پایین تخمین    15 نفر پایین و در      52 نفر طبیعی، در     61جهشی بطن چپ در     
شرح حال،  ( در مجموع روش نیمه بالینی      .  درصد افراد گروه سوم به وسیله اکوکاردیوگرافی تایید شد          13 درصد افراد گروه دوم و        63

 درصد و ارزش    63 مثبت    درصد، ارزش پیش بینی    75 درصد، ویژگی    91از حساسیت   ) معاینه ی فیزیکی، نوار قلب و رادیوگرافی سینه       
 . درصد برای کشف موارد با کسر جهشی پایین در مقایسه با اکوکاردیوگرافی بر خوردار بود95پیش بینی منفی 

به نظر می رسد چنان چه در بررسی های بالینی، گرفتن نوار قلب و رادیوگرافی قفسه ی سینه، کسر جهشی بیمار                   : نتیجه گیری و توصیه ها   
 .د به ویژه زمانی که نوار قلب بیمار طبیعی باشد، نیازی به انجام اکوکاردیوگرافی نخواهد بودطبیعی برآورد شو
 کسر جهشی، شرح حال، معاینه ی فیزیکی، نوار قلب، رادیوگرافی قفسه ی سینه، اکوکاردیوگرافی: واژ گان کلیدی

 
 

 مقدمه
در بررسی بیماران دارای مشکالت قلبی، دانستن کسر            

نوان نشان گر کارایی سیستولیک قلب اهمیت          به ع   1جهشی
این اهمیت ناشی از نقش کلیدی کسر          . بسیار زیادی دارد   

جهشی در تعیین پیش آگهی بیماری هایی مانند بیماری عروق          
کرونر، انتخاب روش های درمانی و نوع مراقبت از بیماران            

نیازمند استفاده از روش های     کسر جهشی  تعیین دقیق . می باشد
لینیکی متعددی نظیر کاتتریسم، اسکن رادیو ایزوتوپ و          پاراک

 کشور    فعلی    شرایط   در). 1 (    است     اکوکاردیوگرافی
 

                                                 
١ 

 
اکوکاردیوگرافی بیش از سایر روش ها برای بررسی کسر          

استفاده از این روش ها      . جهشی بیماران استفاده می شود       
مشکالت خاصی را نظیر هزینه های به نسبت سنگین مالی،            

. لق یا نسبی به آن ها در برخی از مناطق دارد         عدم دسترسی مط  
از آنجا که در بسیاری اوقات دانستن تخمینی از کسر جهشی            
 برای تصمیم گیری پزشک کفایت می کند، دانستن                   

مواردی که در صورت وجود آن ها بتوان کسر جهشی را با              
اطمینان قابل توجهی طبیعی یا به طور کامل پایین تخمین زد،            

 ماری توسط پزشک بسیار مفید               در تشخیص بی       

Ejection Fraction1                      متخصص قلب و عروق، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان1
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مطالعاتی در مورد استفاده از متغیر های بالینی برای        .خواهد بود 
پیش گویی عمل سیستولیک بطن چپ بعد از انفارکتوس              

 و نیز کارایی نوار قلب در تخمین اختالل              ) 2(میوکارد  

 این بررسی با هدف     ). 4،3(عمل کرد بطن انجام شده است        

مجموعه ی شرح حال و معاینه ی        تعیین دقت استفاده از        
فیزیکی، تست های پاراکلینیکی ساده مثل نوار قلب و                 
رادیو گرافی قفسه ی سینه در تخمین کسر جهشی و کارایی            
 سیستولیک بطن چپ در مراجعه کنندگان به                        

 بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان امام خمینی تهران                

 . انجام گرفت1380در سال 
 
 

 مواد و روش ها
 بیماری که به منظور تعیین کسر           157ن مطالعه    در ای 
به ) به عنوان یک جزء بررسی یا تنها جزء درخواستی        (جهشی  

بخش اکوکاردیو گرافی بیمارستان ارجاع شده بودند به طور           
 . مستمر وارد مطالعه شده و مورد بررسی قرار گرفتند

 »بالینینیمه  بررسی  «ابتدا  برای تمامی نمونه های پژوهش        
ررسی ب ، فیزیکی   یمعاینه  شرح حال و       رفتنگشامل   
فرم اطالعاتی  در  و نتایج   گرافی سینه و نوار قلب انجام        رادیو

 .ثبت شد

ـ تنگی نفس   1: شاملشرح حال بالینی دارای اجزای اصلی         
ـ سابقه ی  2فعالیتی یا اورتوپنه وتنگی نفس حمله ای شبانه           

 بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی یا سکته ی قلبی              
ـ سابقه ی  4ـ سابقه ی مشخص نارسایی قلبی          3مشخص  

ـ وجود  6ـ پر فشاری خون شریانی         5مصرف دیگوکسین    
در صورت وجود دو عامل از عوامل فوق،        . آنژین صدری بود  

 . شرح  حال مثبت تلقی می شد

 در کلیه ی بیماران، معاینه ی فیزیکی با تاکید                         

 ن فشار نبض   ـ اندازه گیری فشار شریانی و تعیی        1بیشتر بر   

 ـ سمع قلب جهت تشخیص صدای سوم یا کاهش شدت             2
ـ بررسی نقطه      3  سمعی  صدای اول و سایر موارد          

 حداکثرایمپالس نوک قلب از نظر محل آن و وسعت                  
 

 آن در حالت معمولی و خوابیده متمایل به چپ                       

 ـ تورم اندام ها     5ـ اندازه گیری فشار ورید ژوگولر               4

در صورت وجود یک اختالل در       . ـ رال ریوی، انجام شد     6
 . بررسی های فوق، معاینه  مثبت تلقی می شد

  درصد بزرگ   40در مرحله ی بعدی نوار قلب بیماران بعد از          

ـ طول مدت    1: نمایی از نظر شاخص های زیر بررسی شد         
QRS 2  امتیاز بندی     ـ3   وجود بلوک شاخه چپ    ـ QRS    

)QRS Score (4    با الگوی   2ـ وجود اکسترا سیستول های بطنی 
 40 اکسترا سیستول بطنی یا دندانه ای با زمان         2نوع  ( مشخص

 )  میلی ثانیه    140میلی ثانیه و یا زمان کلی بیش از                   

)  در هشت لید نوار قلب     Rجمع جبری ارتفاع موج      (ΣRـ  5
ـ نبودن نوار قلبی، چنان چه یکی از اختالالت ذکر شده               6

 . وجود داشت، نوار قلب مثبت تلقی می شد

 نهایت رادیوگرافی قفسه ی صدری بیماران  از نظرشاخص          در
معیار غیر طبیعی   . کاردیوتوراسیک و احتقان ریوی بررسی شد     

بودن شاخص کاردیوتوراسیک، اندازه ی سایه ی قلب بیش از         
 درصد عرض کل قفسه ی سینه بود و شاخص احتقان               55

 میلی متر یا رویت     17ریوی وجود قطر ناف ریتین بیش از           
 یا کدورت قاعده ی ریه ها دال بر احتقان دو          B کرلی   خطوط

 طرفه یا سفالیزاسیون عروق ثلث فوقانی ریه ها،                     

 .در نظر گرفته شد

) تحت عنوان روش نیمه بالینی     (از مجموع بررسی های فوق      
برای هر یک از    ابتدا  . برای هر بیمار یک امتیاز کلی تعیین شد       

داد یافته های مثبت    بر اساس تع  بررسی های چهار گانه ی فوق     
 امتیازات   یجموعهمهایت از جمع    نن شد و در     ییک امتیاز تعی  

 اساس  بیماران بر .  شد حاصل امتیاز کلی     ،هر چهار قسمت  
بیمارانی که مجموع   . نهایی به سه گروه تقسیم شدند       امتیاز  

امتیازات آن ها صفر بود و یا نوار قلبی طبیعی داشتند در گروه             
ارانی که مجموع امتیاز آن ها برابر یک       کسر جهشی طبیعی، بیم   

بود در گروه کسر جهشی احتماالً کاهش یافته، و افرادی که             
 یا بیشتر بود در گروه با کسر جهشی         2مجموع امتیازات آن ها    

 .پایین قرار گرفتند

                                                 
Premature Ventricular Contraction ٢ 
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سپس نتایج حاصل از مجموعه ی شرح حال، معاینه ی فیزیکی،     
نتایج حاصل از تعیین    رادیوگرافی قفسه ی سینه و نوار قلب با        

 استاندارد  عنوان  به کسر جهشی به وسیله ی اکوکاردیو گرافی      
 مقایسه شد و حساسیت، ویژگی، ارزش پیش بینی             3طالیی
.  هر یک از اجزای روش نیمه بالینی تعیین شد         5 و منفی  4مثبت

معیار کسرجهشی طبیعی در اکوکاردیوگرافی، کسر جهشی           
  و موارد کمتر از         درصد در نظر گرفته شد         45بیش از    

.  درصد به عنوان کسر جهشی کاهش یافته تلقی شدند             45
  توسط   »بالینینیمه   روش   «تکمیل اطالعات الزم در           

د و     شانجام می   یک نفر پزشک متخصص قلب                 
 بیماران در    اکوکاردیوگرافی بیماران توسط پزشکان مسئول      

  خودشان    یکه جدا از طرح فعالیت روزمره           بیمارستان   

 اطالع   بی  »بالینینیمه   روش   « اند و از نتایج            را داشته  

 . انجام می شد،بودند

برای آنالیز آماری اطالعات در این تحقیق از آزمون کای دو             
 برای  (Phi)برای مقایسه ی متغیرهای کیفی و از شاخص فی          

جهت بررسی  . بررسی شدت همبستگی متغیرها استفاده شد       
 ه یا ب  بر حسب درصد   (چگونگی پیش بینی کسر جهشی         

 زبا در نظر گرفتن همه ی چهار جزء بررسی شده ا          ) طور کمی 
  .استفاده شد6آنالیز رگرسیون چند گانه و پله ای 

 
 

 یافته ها
 56 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که            128در مجموع    

) درصد8/32( نفر   42.  درصد زن بودند   44درصد آن ها مرد و     
دارای کسر جهشی   از بیماران پس از انجام اکوکاردیوگرافی         

 .بودند)  درصد45کمتر از (پایین 

 تمامی متغیرهای بررسی شده در شرح حال به           :شرح حال   
 جز تنگی نفس کوششی و سابقه ی پر فشاری خون با                  

وجود ). >05/0P(بیماران مرتبط بوده اند    کسر جهشی پایین در   
دو نکته ی مثبت در بین نکات مورد بررسی در قسمت شرح             

                                                 
 Gold standard٣ 
 

 Positive perdictive value ٤ 
 
 

 ن که به عنوان شرح حال مثبت                       حال بیمارا   

  درصد   90در نظر گرفته می شد، دارای حساسیت                  

  درصد در تعیین کسر جهشی در مقایسه با              60و ویژگی    

 . اکوکاردیوگرافی بود

با وضعیت  ) مختل( معاینه ی فیزیکی مثبت      :معاینه ی فیزیکی 
 ). >P 05/0(کسر جهشی بیماران ارتباط مستقیم داشت            

 و ویژگی این جزء را در مقایسه با             حساسیت) 1(جدول  
 همان گونه      . اکوکاردیوگرافی مشخص می کند          

 که مالحظه می شود این عامل از ویژگی به نسبت باالیی                

 برای شناسایی موارد با نقصان                 )  درصد    90(

 .کسر جهشی برخوردار بود

 بررسی نوار قلب بیماران نیز از نظر             :الکتروکاردیوگرام  
 با کسر جهشی پایین هستند، حکایت        شاخص هایی که مرتبط  

. کسر جهشی پایین داشت از ارتباط به نسبت قوی این عامل با
نتایج نشان داد که نوار قلب طبیعی تقریباً همیشه هم راه با               

نوار قلبی در صورت وجود         . کسر جهشی طبیعی بود      
 درصد برای    70شاخص های کسر جهشی پایین، ویژگی          

 ).1جدول (داشت کشف موارد کسر جهشی پایین 

 بررسی رادیوگرافی سینه ی بیماران         : رادیوگرافی سینه  

از نظر شاخص های هم راه با حالت کسر جهشی پایین یعنی            
 درصد و احتقاق ریوی،     55شاخص کاردیوتوراسیک بیش از     

 نشان دادکه ارتباط مستقیمی بین وجود یک یا هر                     

). >P 05/0(دو عالمت فوق با کسر جهشی پایین وجود دارد          
 حساسیت رادیوگرافی قفسه سینه در تعیین کسر جهشی              

 .  درصد بود71 درصد و ویژگی آن 60

  جزء مورد بررسی      4نتایج نشان داد که در نظر گرفتن              

 ) اصطالحاً روش نیمه بالینی     ( به عنوان یک معیار واحد         

 در مقایسه با اکوکاردیوگرافی به عنوان استاندارد،                   

  درصد می باشد    75و ویژگی    7 درصد 91دارای حساسیت    

 ).1جــدول ( 

                                                 
Negative perdictive value  ٥  
Stepwise regression analysis  ٦  
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با» روش نیمه بالینی«  ـ مقایسه ی حساسیت، ویژگی، ارزش پیش بینی مثبت و منفی هر یک از اجزای چهارگانه ی 1جدول   
1380 اکوکاردیوگرافی در تخمین کارایی سیستولیک بطن چپ، بیمارستان امام خمینی تهران،   

Phi  یتحساس ارزش پیش بینی مثبت  ارزش پیش بینی منفی  عوامل مورد بررسی ویژگی 
51/0  95%  50%  90%  61%  *شرح حال  

40/0  82%  63%  65%  90%  *معاینه فیزیکی  

35/0  86%  46%  67%  71%  *نوار قلب  

28/0  79%  49%  60%  71%  **گرافی سینه  

61/0  95%  63%  91%  75%  * مجموعه ی روش نیمه بالینی 
                  

 
 
 

 بحث
نتایج حاصل از بررسی نشان داد که هر یک از روش های            
شرح حال، معاینه ی فیزیکی، نوار قلبی و رادیوگرافی قفسه ی          

 90سینه نسبت به اکوکاردیوگرافی به ترتیب دارای حساسیت          
 61 درصد و دارای ویژگی      60 درصد و    67 درصد،   65درصد،  

 درصد می باشند و      71 درصد و      71 درصد،    90درصد،  
مجموعه ی روش نیمه بالینی در مقایسه با اکوکاردیوگرافی            

 درصد، ارزش پیش     75 درصد، ویژگی     91دارای حساسیت   
 درصد  63 درصد و ارزش پیش بینی مثبت           95بینی منفی    

 . می باشد

 :دو نکته ی حایز اهمیت در این بررسی عبارتند از                     

گر شکایات ساده ای نظیر تنگی       در حین بررسی بیماران ا    ) 1
نفس کوششی به تنهایی یا سابقه ی یک مرتبه بستری در بخش           
مراقبت ویژه ی قلبی یا سابقه ی پرفشاری خون شریانی و یا             
حتی سابقه ی بای پس عروق کرونری و آنژیوپالستی عروق           

ی سایر اجزا کرونری وجود داشته باشد ولی در بررسی بالینی          
 ی فیزیکی و آزمایشات ساده تر پاراکلینیک      شرح حال یا معاینه   

مانند نوار قلب و رادیوگرافی قفسه ی صدری نکته ای به نفع            
 حالت کسر جهشی پایین نداشته باشد، اغلب                       

بررسی های پیشرفته تری مانند اکوکاردیوگرافی نیز حکایت از        
در . خواهد داشت    )  درصد 45باالی  (کسر جهشی طبیعی     

که تنها جهت کنترل دوره ای یا قبل از        ضمن در موارد دیگری     
 اعمال جراحی بزرگ بدون هیچ شاهد بالینی اختالل در کسر 

 
 

جهشی، اکوکاردیوگرافی انجام شود، نتایج تقریباً همواره            
 .طبیعی به دست خواهد آمد

در میان عوامل ذکر شده  در این تحقیق، اهمیت بررسی             ) 2
 جهشی پایین   نوار قلب بیماران برای وجود شاخص های کسر      

به طوری که تنها بررسی وجود یا عدم وجود . بسیار بارز است
شاخص های کسر جهشی پایین در نوار قلب با قدرتی                
کما بیش مشابه بررسی رادیوگرافی قفسه ی سینه به تشخیص          

اگر اطالعات اضافی دال بر طبیعی بودن       .صحیح کمک می کند   
ب را نیز   قطعی کسر جهشی در صورت طبیعی بودن نوار قل          

 . این تست ساده بیشتر نمودار خواهد شد ارزشمیاضافه کن

همان گونه که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد حاصل بررسی         
عوامل مختلف تا حدی نقایص یک دیگر را جبران کرده است           

 نتیجه ای که از بررسی مجموع عوامل به دست می آید نسبت           و
زش بیشتری در   به بررسی جداگانه ی تک تک عوامل، از ار         

ما در این مطالعه سعی      . تخمین کسر جهشی برخوردار است     
کردیم از اجزایی استفاده کنیم که اهمیت آن ها در مطالعات             

به عنوان مثال از بررسی      . پیشین مورد تاکید قرار گرفته بود       
نقطه حداکثر ایمپالس نوک قلب در معاینات فیزیکی که در             

زرگی قلب و کسر جهشی      مطالعات قبلی بر ارتباط آن با ب         
هم چنین در بررسی های   . استفاده شد ) 5(پایین تاکید شده بود     

نوار قلب بیماران بر وجود بلوک شاخه چپ که در مطالعات            
متعددی بر اهمیت آن در پیش گویی کسر جهشی پایین در              

از . استفاده شد ) 6،4(بیماری عروق کرونر تاکید شده بود          
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وکاردیوگرام مورد تاکید قرار     شاخص های دیگر که در الکتر     
 بود که روشی است که بر مبنای ولتاژ         QRSگرفت امتیاز بندی   

 و برخی شاخص های دیگر امتیاز خاصی بعد         Qو زمان موج    
از انفارکتوس میوکارد برای بیمار تعیین می شود که در برخی           
مطالعات اهمیت آن به عنوان پیش گویی کننده ی عمل                

). 7( تاکید قرار گرفته است          سیستولیک بطن چپ مورد     
 در  Rهم چنین اکستراسیستول های بطنی و جمع جبری موج         

هشت لید از شاخص های دیگری بود که با توجه به مطالعات            
رابطه ی خوبی با عمل کرد بطن چپ دارد، و از          ) 8 ،   9(قبلی  

این رو در مطالعه ی حاضر، به عنوان شاخص مورد بررسی             
رفتن همه ی چهار جزء مورد بررسی      با در نظر گ   . قرار گرفت 

با توجه  . کمی پیش گویی کرد  لحاظ  می توان کسر جهشی را به      
به قدرت پیش گویی هر یک از عوامل چهار گانه، فرمول زیر            

 : جهت پیش گویی مقدار کسر جهشی پیشنهاد می شود
 

 

 کـــسر جهشی بطن =  9) نوار قلب نرمال)+(-5/6) (شرح حال(
 )درصد(                     چپ )+  -3/4) (گرافی سینه+(49
 

این فرمول مشخص کننده ی بیشترین اهمیت برای نوار قلب           
به هر علت    چنان چه  . است) در صورت وجود آن    (طبیعی  

 فرمول به شکل زیر خواهد نداشته باشدطبیعی بیمار نوار قلب 
 :شد

 

 کسر جهشی بطن = ) -1/6) (شرح حال) + (ـ9/6) (گرافی سینه(
 )درصد(                        چپ )+  -5/6) (نوار قلب+ (55
 

به بیان ساده تر اگر نوار قلب بیماران طبیعی نباشد، در بررسی            
بیماران اهمیت بررسی شرح حال و رادیوگرافی سینه و نوار            
قلب تقریباً به یک اندازه است و اگر عوامل فوق به خوبی                

لحاظ آماری قابل    بررسی شوند اطالعات اضافی تر که به           
 .ه باشد از معاینه ی بیماران به دست نیامده استجتو

انجام مطالعات مشابه به دلیل کم تر بودن انگیزه انجام آن در             
در در مطالعه ای   . کشورهای پیشرفته کم تر گزارش شده است      

که به لحاظ محدودیت منابع تا حدی به        ) 2( کشور هندوستان 
مورد  بعد از انفاکتوس میوکارد       بیماران ،داردشباهت  کشور ما   

از ی از بیماران تنها      یدرصد باال آن ها در   . بررسی قرار گرفتند  
عمل  فیزیکی متوجه نقص شدید در           یمعاینهطریق انجام    
در مطالعه ی ما     . شدند بطن چپ در بیماران     سیستولیک  

مناسب، حساسیت   معاینه ی فیزیکی علی رغم داشتن ویژگی      
 ناشی از این موضوع   شت، که شاید    زیادی برای تشخیص ندا   

ا ملعه ی  اطبا م هندوستان    یت هدف در مطالعه    یتفاوت جمع 
 زیرا در مطالعه ی هندوستان بیماران با انفارکتوس               .باشد

میوکارد مورد بررسی قرار گرفتند در حالی که در مطالعه ما              
  یبینی کننده  در مورد نقش پیش   . بیماران اغلب سرپایی بودند   

یوگرافی در تعیین نقص کسر جهشی نیز مقاالت           الکتروکارد
 دیده شده وجود    تحقیقچه در این     متعددی با نتایج مشابه آن    

نکته قابل تذکر که در مطالعه ی ما نیز اهمیت آن تایید              .دارد
شد، وجود زمینه ی خاص در هر مورد است، مثالً وجود بلوک           

تباط ار) 4(شاخه چپ صرفاً در زمینه ی بیماری عروق کرونر          
تنگاتنگ با نقصان کسر جهشی دارد و یا وجود زمان طوالنی            

QRS          در زمینه ای غیر از انواع بلوک شاخه ای یا همی بلوک ها 
درمورد ارزش   ). 3(نشانه ی کسر جهشی پایین است             

 خصوصه  سینه ب قفسه ی  گرافی  رادیوموجود در   شاخص های  
مطالعات وجود قلب بزرگ برای پیش گویی کسرجهشی در           

در مطالعه ای در   . بیان شده است  های متناقضی    ارزشختلف  م
این زمینه که در ژاپن صورت گرفته ارزش بزرگی سایه ی              
قلب در تشخیص بزرگی قلب مورد تردید قرار گرفته که در             
بررسی بیشتر مشخص شد در آن مطالعه فقط اشخاصی               
بررسی شده اند که اکوکاردیوگرافی نرمال داشته اند و در واقع          

دف نویسنده صرفاًگوشزد کردن موارد مثبت کاذب است به          ه
بزرگی قلب در رادیوگرافی را      ،در برخی مطالعات  طوری که   

وجود قلب بزرگ در     . )10( اند واجد ارزش زیادی ندانسته    
که البته نظر غالب     از مطالعات    ریگدر برخی د  رادیوگرافی را   

ه ی ما  مطالع .)11(شده است نیز می باشد واجد ارزش دانسته        
 مناسبی برای این منظور       ی کمک کننده  گرافی سینه را عامل    

 . نشان داده است

 همه  بررسی اغلب اوقات امکان     ،که در عمل     مهم این   ینکته
فوق برای پزشکان بالینی میسر است بررسی نیمه بالینی  یاجزا
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مورد برای پیش گویی کارایی سیستولیک بطن        ص هر   یو نقا 
جزاء تا حدی پوشانده می شود، به        چپ به وسیله ی سایر ا      

 مناسبی با تطابق  روش ها   طوری که نتیجه ی بررسی مجموع     
 .اکوکاردیوگرافی دارد

یافته های این مطالعه نشان داد که می توان با اتکا به یافته های             
حاصل از شرح حال و معاینه ی فیزیکی بیماران و نیز                  

 رادیوگرافی  بررسی های پاراکلینکی ساده ای مثل نوار قلب و        
قفسه ی سینه، پزشک را از کاربرد آزمون های گران تر و گاه             
کمیاب به خصوص در زمان هایی که موارد فوق وجود کسر            

. جهشی طبیعی را پیش گویی می کنند، تا حد زیادی بی نیاز کرد         
این موضوع به خصوص در کشورهای فقیر که صرفه جویی            

ت زیادی برخوردار    در بودجه برای درمان بیماران از اولوی         
 . است حایز اهمیت بوده و بایستی مورد توجه قرار گیرد

 
 تشکر و قدردانی 

 بدین وسیله از راهنمایی های ارزنده ی سرکار                   

خانم دکتر شریفی و سرکار خانم نمدیان در تهیه و تنظیم این             
 .مقاله تشکر و قدردانی می شود
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