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ت

تشکر و قدردانی 

آقاي دکتر سرائیان معاون وري معاونت محترم بیمه و درمان وآقاي دکتر مشا،هاي مدیر کل محترم آقاي دکتر بانکاز حمایت

یرایش گزارش را کار که زحمت تایپ و وسرکار خانم نیک تالشم از یدانالزم میبرخود .پزشکی قدردانی می گردد محترم اداره اسناد 

. م یاري نمایمتحمل شدند سپاسگز

179081شمارهبه حاصل مطالعه کاربردي مصوب دفتر مطالعات و محاسبات بیمه اي سازمان بیمه سالمت ایرانگزارشاین 

در همکاران آنها، معاون محترم مرکز مطالعات و محاسبات بیمه اي سازمانخانم دکتر حسینیباشد که از زحماتمی 27/5/95مورخ 

که با نظرات ارزشمند خود موجب ارتقاء گزارش شدندو آقاي مراد نصري ناظر محترم طرحبه ویژه سرکار خانم درخشان دفتر مطالعات 

.تشکر می کنیم 



ث

: چکیده مطالعه 

:مقدمه

در این . باشدآنژیوگرافی عروق کرونري تشخیصی به عنوان یک ابزار مهم در شناسایی بیماران داراي انسداد عروق قلبی می

.قلب شهر اصفهان جمع آوري گردیداصلیمطالعه اطالعات آنژیوگرافی از جمعیت وسیعی از بیماران مراجعه کننده به چهار مرکز

: هاروشمواد و 

تحت عمل آنژیوگرافی قرار 1394که در زمستان کلیه بیماران تحت پوشش بیمه سالمت یافته هاي آنژیوگرافی عروق کرونري

شاخص توده زمایشات غیر تهاجمی قلبی ، آنتایج ،بیمار 1100اطالعات دموگرافیک . گرفته بودند به صورت سرشماري جمع آوري گردید

اطالعات در نرم افزار . . در پرسشنامه ثبت گردیدبیماري ایسکمی قلبسابقه فامیلیفشار خون باال، دیابت ملیتوس و، مصرف سیگار، بدنی 

SPSS_19و در انتها شدندارائه) درصد(تعداد بصورتکیفیمتغیرهايومعیارانحراف±میانگینبصورتکمیمتغیرهايو وارد شد

0.05ازکمترآزمونهادرکلیهداريمعنیسطح.کاي اسکوئر وآنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفتند هاي ها با استفاده از آزمونداده

.شدگرفتهدرنظر

: نتایج

را نشان دادند و نتایج آنژیوگرافی نرمال در زنان دو نتیجه نرمال یا تنگی خفیف کرونر بیماران % 40براساس نتایج آنژیوگرافی، 

سابقه بیماران % 19.داشتندافراد به ترتیب سابقه دیابت ملیتوس و فشار خون باال را % 44و % 26در مطالعه ما . ر مردان بوده استبراب

. مصرف کننده سیگار بودند%  21قلب و بیماري ایسکمیفامیلی 

: بحث

و بیش از نیمی از بیماران تست غیر تهاجمی قابل توجه نداشتنددر مطالعه ما، بیش از یک سوم بیماران بیماري عروق کرونري

.انجام آزمونهاي غیر تهاجمی میتواند در کاهش آنژیوگرافی نرمال نقش داشته باشد . قبل از آنژیوگرافی انجام نداده بودند 



ج

یت انجام آن ملی  تحمیل می کند و از سوي دیگر اهمدر نهایت با توجه به هزینه هایی که انجام آنژیوگرافی بر نظام سالمت

مطالعات گسترده جهت بررسی تناسب انجام آنژیو با نیاز . در تشخیص بیماریهاي عروق کرونر، انتخاب مناسب بیماران ضروري می باشد

.بیماران توصیه می شود

:واژگان کلیدي

، عروق کرونر،عوامل خطر قلبیآنژیوگرافی



ح
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کلیات:فصل  اول 

مقدمه

هاي عفونی و سوء تغذیه شایعمیالدي بیماري1900تا قبل از سال . دنترین علت مرگ و میر در جهان می باشهاي قلبی عروقی شایعبیماري

CVD(Cardiovascularموارد عامل مرگ و میر بود ولی امروزه % 10هاي قلبی و عروقی کمتر از ترین علت مرگ و میر در دنیا بود و بیماري

Disease) ً28و در کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه یافته % 40می باشد که این میزان در کشورهاي توسعه یافته مرگ و میر% 30عامل تقریبا %

.)1(می باشد

.)2(چاقی ، دیابت تیپ دو ، سندرم متابولیک اشاره نمودتوان به افزایش بروزمیCVDاز فاکتور هاي دخیل در شیوع 

بیلیون دالر تخمین زده شده که 7/1حدود 1999هزینه انجام شده توسط سیستم سالمت ملی انگلستان براي بیماریهاي عروق کرونر در سال 

.)3(بیلیون برآورد شده است7همراه با هزینه هاي جنبی و ناتوانیهاي ایجاد شده حدود 

و بعنوان یک وسیله تشخیصی توسعه یافت کورنارد و ریچاردبوسیله1956ابداع گردید و در سال فورسمنبوسیله1929آنژیوگرافی ابتدا در سال 

.)4(کار برده بانتخابی کرونر رابراي اولین بار آنژیوگرافی 1963در سال سونز

.)5(آنژیوگرافی عروق کرونر به معنی مشاهده رادیوگرافیک عروق کرونر پس از تزریق ماده حاجب می باشد

.)6(آنژیوگرافی کرونر بررسی حفرات قلبی و ارزیابی همودینامیک نیز انجام میشوددربررسی کامل تهاجمی از وضعیت قلبی عروقی بیمار عالوه بر 

هدف از انجام آنژیوگرافی، بررسی آناتومی عروق کرونر . دقیق ترین روشی است که شدت بیماري عروق کرونر را نشان می دهدآنژیوگرافی کرونر 

کرونر باقی و میزان انسداد لومن داخل شریانهاي کرونر می باشد و آنژیوگرافی عروق کرونر بعنوان تست استاندارد طالیی بررسی میزان تنگی داخل عروق

.)7(هاي دیگر هنوز نتوانسته اند به دقت آنژیوگرافی میزان انسداد عروق را نشان دهندزیرا تکنیکمانده است

ورزش ، استرس اکوکاردیوگرافی ، سی تی آنژیوگرافی ، هاي غیر تهاجمی مانند تستعلیرغم اینکه آنژیوگرافی یک تست تهاجمی است و تست

و سایر تستPETو آنژیوگرافی نسبت به اسکن استرس اکوکاردیوگرافی ، ،براي بررسی تنگی عروق کرونر نیز  وجود دارندPETو (spect)اسکن قلب 

.)8, 3(هاي تشخیصی هزینه اثر بخشی بیشتري داشته اند



٢

درصد بوده 7/1درصد و میزان کل عوارض ماژور حدود 1/0بیمار میزان مرگ و میر به دنبال آنژیوگرافی 598792در مطالعه انجام شده بر روي 

.)7(است

بیان مساله

هاي قلبی و عروقی در ایران همانند بسیاري از کشورها فراوانی عوامل خطرساز و همچنین ابتال به بیماري غیر واگیر که فراوان ترین آنها بیماري

با توجه به این موضوع اسـتفاده  .بیماري قلب و عروق گزارش شده است1370از موارد مرگ و میر در ایران طی سال % 40به افزایش است و علت هستند رو

فزایش ا% 163میزان آنژیوگرافی عروق کرونر 1992تا 1980از اقدامات مداخله اي تشخیصی قلب روبه افزایش است به طوریکه در آمریکا در فاصله سالهاي 

.)8(نفر درصد هزار رسیده است2/15یافته است و به 

دارند هاي غیر تهاجمی به جز در افرادي که احتمال باالي خطر بیماري شدید کرونراستفاده روتین از آنژیوگرافی کرونر بدون انجام اولیه تست

.)9, 5(توصیه نمی شود ، این توصیه نه تنها به خاطر هزینه باالي آنژیوگرافی بلکه به خاطر عوارض آن نیز می باشد

دي در سوق دادن بیماران به سمت آنژیوگرافی بدون انجام تست هاي غیر تهاجمی وجود دارد ازجمله در تعهد نبودن برخی از آنها عوامل متعد

بیمار مانند سی تی آنژیوگرافی و هزینه تحمیلی بر بیمار ، عدم اعتماد پزشکان به روش صحیح انجام تست ها ، عدم مشخص نمودن میزان دقیق ریسک 

.بیماران بر خالف نیاز واقعی و نیاز القایی انجام دهنده تست هاي غیر تهاجمی توسط مراکز

میزان انجام تست هاي غیر تهاجمی قبل از آنژیوگرافی که در این مطالعه صورت می گیرد می تواند درمشخص با عنایت به عوامل فوق بررسی 

نماید زیرا طبق منابع علمی، بیماران با احتمال باالي درگیري عروق کرونر توصیه به انجام کمک ن به تست تهاجمی آنژیوگرافی انمودن نیاز واقعی بیمار

می بایست تست هاي غیر تهاجمی انجام دهند و در صورت قرار گرفتن بیمار در گروه پرخطر ن با احتمال متوسط یا کم اآنژیوگرافی می شوند ولی بیمار

.توصیه به انجام آنژیوگرافی می شود 

نرمال به طوریکه باال بودن میزان بیمار باشدبا نیاز واقعی تناسب انجام آنژیوگرافینشان دهنده آنژیوگرافی می تواند میزان نرمال بودنطرفی از 

می دسترس نیست ولی در مورد میزان استاندارد نرمال بودن نتایج آنژیوگرافی اطالعاتی در. نتایج آنژیوگرافی یک پزشک می تواند به علت نیاز القایی باشد 

بیمار که آنژیوگرافی انجام داده بودند 40000از حدود 2011-2004در اولین گزارش مرکز قلب تهران در سالهاي.توان از نتایج سایر مطالعات استفاده نمود 

در مطالعه اي که عبدالهی و همکارانش در .درصد زنان مشاهده شده است60در صد مردان و 81در حدود ) درصد50تنگی بیش از (درگیري عروق کرونر 

.درصد افراد داراي آنژیوگرافی نرمال بوده اند که این میزان در زنان بیش از مردان بوده است 2/42بیمار انجام داده اند 5444در گرگان بر روي 1388سال 
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بر این اساس می توان بر طبق اصول ممیزي بالینی زمانی که استانداردي وجود ندارد میانگین مطالعه را به عنوان شاخصی جهت بررسی عملکرد

نژیوگرافی در این مطالعه، نتایج آ. از اهداف این مطالعه بررسی نتایج آنژیوگرافی و به دست آوردن میزان نرمال بودن آن است .)9(پزشکان در نظر گرفت 

قرارگرفتهبررسیموردغیرتهاجمیهايتستانجاموسابقهعروقی–عروق کرونر، اطالعات دموگرافیک بیماران، ریسک فاکتورهاي بیماري هاي قلبی 

.است

ضرورت مطالعه

وال مطرح است آیا افرادي که براي انجام آنژیوگرافی انتخاب شده اند تستهاي و افزایش انجام آنژیوگرافی این سبا توجه به شیوع بیماریهاي کرونر 

با توجه به مطالعات انجام شده ؟گایدالینهاي علمی می باشدو غیر تهاجمی را قبالً انجام داده اند و آیا انجام آنژیوگرافی عروق کرونر مطابق با استاندارد 

وین گایدالین علمی احساس می شود ، و این مطالعه به بررسی وضعیت موجود انجام آنژیوگرافی رد و تدضرورت بررسی وضعیت موجود ، تدوین استاندا

.پرداخته است 

و فرضیاتاهداف

:کلیهدف

نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر بیماران تحت پوشش بیمه سالمت بستري در مراکز قلب شهر اصفهان تعیین

:اختصاصیاهداف

توزیع فراوانی آنژیوگرافی نرمال و غیر نرمال در جمعیت مورد مطالعه تعیین.1

تعیین توزیع فراوانی نتایج آنژیوگرافی به تفکیک جنس در جمعیت مورد مطالعه .2

تعیین توزیع فراوانی نتایج آنژیوگرافی به تفکیک سن در جمعیت مورد مطالعه .3

در جمعیت مورد مطالعه میزان تحصیالتتعیین توزیع فراوانی نتایج آنژیوگرافی به تفکیک .4

غیر نرمال به تفکیک تعداد رگ درگیر وزیع فراوانی نتایج آنژیوگرافیتعیین ت.5

تعیین ارتباط نتایج آنژیوگرافی با بیماري فشار خون باال در جمعیت مورد مطالعه.6



۴

تعیین ارتباط نتایج آنژیوگرافی با بیماري دیابت در جمعیت مورد مطالعه.7

در جمعیت مورد مطالعه) شاخص توده بدنی(BMIارتباط نتایج آنژیوگرافی با تعیین .8

تعیین ارتباط نتایج آنژیوگرافی با استعمال دخانیات در جمعیت مورد مطالعه.9

در جمعیت مورد مطالعه بیمه تکمیلیتعیین توزیع فراوانی .10

در جمعیت مورد مطالعه ی انجام شده به تفکیک بیمارستان توزیع فراوانی تعداد آنژیوگرافتعیین .11

در جمعیت مورد مطالعهتستهاي غیر تهاجمی توزیع فراوانیتعیین .12

جمعیت مورد مطالعهدر توزیع فراوانی کسر جهشی تعیین .13

تعیین توزیع فراوانی توصیه درمانی پزشک انجام دهنده آنژیوگرافی در جمعیت مورد مطالعه.14

:پژوهشیسواالت

توزیع فراوانی آنژیوگرافی نرمال و غیر نرمال در جمعیت مورد مطالعه چقدر است؟.1

نتایج آنژیوگرافی به تفکیک جنس در جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟ .2

نتایج آنژیوگرافی به تفکیک سن در جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟.3

در جمعیت مورد مطالعه چگونه است؟میزان تحصیالتنتایج آنژیوگرافی به تفکیک .4

غیر نرمال به تفکیک تعداد رگ درگیر چگونه است؟نتایج آنژیوگرافی.5

آیا نتایج آنژیوگرافی با بیماري فشار خون باال در جمعیت مورد مطالعه ارتباط دارد؟.6

آیا نتایج آنژیوگرافی با بیماري دیابت در جمعیت مورد مطالعه ارتباط دارد؟.7

در جمعیت مورد مطالعه ارتباط دارد؟) شاخص توده بدنی(BMIآیا نتایج آنژیوگرافی با .8

آیا نتایج آنژیوگرافی با استعمال دخانیات در جمعیت مورد مطالعه ارتباط دارد؟.9

است؟چگونهدر جمعیت مورد مطالعه بیمه تکمیلیتوزیع فراوانی .10
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است؟چگونهدر جمعیت مورد مطالعه ی انجام شده به تفکیک بیمارستان توزیع فراوانی تعداد آنژیوگراف.11

است؟چگونهدر جمعیت مورد مطالعهتستهاي غیر تهاجمی توزیع فراوانی.12

است؟چگونهجمعیت مورد مطالعهدر توزیع فراوانی کسر جهشی .13

است؟چگونه لعهتوزیع فراوانی توصیه درمانی پزشک انجام دهنده آنژیوگرافی در جمعیت مورد مطا.14

:واژه ها و اصطالحات 

:آنژیوگرافی

از طریق خون مشاهده جریان می باشد که با تزریق ماده حاجب داخل عروق وعروق خونی جهت بررسیآنژیوگرافی یک آزمون تشخیصی 

.صورت می گیرد و به کمک آن می توان میزان تنگی داخل عروق را بررسی کردفلوروسکوپی 

:عروق کرونر

رگ هاي تغذیه کننده عضالت قلب که از ابتداي شریان آئورت منشا می گیرند

:بیماري ایسکمی قلب 

تصلب (آترواسکلروزیساغلب ناشی از انسداد عروق کرونر در اثري بیماراین . است )میوکارد(ناشی از کاهش خونرسانی به عضله قلبیماريب

.باشندمی) شرایین 

:کسر جهشی 

.بطنی که با انقباض قلب از بطن چپ خارج می شود ) انبساط(شده در انتهاي دیاستول درصدي از خون جمع 

:تست غیر تهاجمی قلبی 

...سی تی آنژیوگرافی و د مانند تست ورزش ، نتستهاي تشخیص قلبی که نیاز به ورود کاتتر به داخل قلب را ندار
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:تست تهاجمی قلبی 

.کاتتر به داخل قلب دارند مانند آنژیوگرافی عروق کرونر تستهاي تشخیص قلبی که نیاز به ورود 

:آنژیوپالستی 

اقدام درمانی تهاجمی قلب که با ورود به محل تنگی عروق کرونر ضمن برطرف کردن تنگی رگ با بالن جهت جلوگیري از بسته شدن مجدد رگ 

.استنت تعبیه می کنند 

:عمل باي پس عروق کرونر 

ه با استفاده از عروق جایگزین و آناستوموز آن به قبل و بعد از محل تنگی خونرسانی را از طریق رگ جایگزین انجام می عمل جراحی قلب باز ک

.دهند 

:محدودیت هاي مطالعه

محدودیت در با عنایت به اینکه قسمتی از اطالعات این مطالعه از پرونده هاي پزشکی بیماران تکمیل می شود تکمیل ناقص پرونده ها موجب 

.گردید جمع آوري اطالعات
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ادبیات مطالعه:فصل دوم 

:مبانی نظري 

مرگعاملترینعمدهاین بیماريبهداشت،جهانیسازمانگزارشطبق.استجهانسراسردرعمدهمشکالتازیکیکرونرعروقبیماري

سالدربلکهشد،نخواهدکاستهبیمارياینشیوعازتنهانهآتیهايسالدرجهانیبهداشتسازمانبینیپیشباشد مطابقمیجهاندرمیرو

وشدنصنعتیوجامعهساختاردرتغییردلیلبهنیزایرانکشوردر. رسیدخواهدسالدرمیلیون نفر25بهبیماريایناثردرمیرومرگمیزان2020

بهنزدیکمسئولبیماريباشند و اینمیمیرومرگدلیلمهمترینودارواگیرغیربیماریهايشایعترینجملهازکرونرعروقبیماریهايجمعیت،تراکم؛

.استسالیانهمیرومرگدرصد50

ازکهنمایندمیاختاللدچاررانهاآکاروگذارندمیتأثیر) قلبکنندهتغذیهاصلیعروق(کرونري طبیعی عروقعملکردبرمختلفیعوامل

خون،سیگار، پرفشاريمصرفباال،خونچربیباال،همچون کلسترولموارديبهتوانمیهابیمارياینبرايشدهشناختهخطرعواملترینجمله مهم

کنند میمختلراقلبعضلهبهخونرسانیوشوندمیهاشریانایندرتنگیایجادباعثزمانگذشتباکهکرداشارهتحرکیبیوچاقیشیرین،دیابت

.بکاهدبیماراندربیماریهااینعوارضومیرومرگاز میزانتواندمیکرونرعروقهايبیماريموقعبهدرمانوتشخیصلذا. 

آنژیوپالستی(مداخله ايدرماندوم،)درمانیدارو(طبیدرماناولسه روش انتخاب می گردد،قلب،درمان انسداد یا تنگی عروق کرونريبراي 

درمان دارویی براي دو گروه در اولویت می .)قلبکرونريعروقپسباي(کرونريعروقیا پیوند)پس کرونريباي (باز جراحیسومو) استنتگذاشتنو

آنژیوگرافی و سپس بالون زدن و تعبیه نها بهتر از قبول ریسک و خطر جراحی قلب باز یا حتی آگروه اول بیماران کم خطر تر که درمان طبی دارویی در باشد، 

نامناسب می جراحیعملنیزوستنت اتعبیهوبیماران آنژیوپالستی این برايهستند ودسته دوم بیماران براي مداخله پر خطر.است) آنژیوپالستی(استنت 

.در این بیماران، درمان دارویی درمان مناسب خواهد بود) جراحیآنژیوپالستی یا (رغم بیماري کرونري قلب پر خطر، بدلیل ریسک باالي مداخله یو علباشد،

دربررسی کامل تهاجمی از وضعیت قلبی .آنژیوگرافی عروق کرونر به معنی مشاهده رادیوگرافیک عروق کرونر پس از تزریق ماده حاجب می باشد

.همودینامیک نیز انجام میشودعروقی بیمار عالوه بر آنژیوگرافی کرونر بررسی حفرات قلبی و ارزیابی 

، بررسی آناتومی عروق هدف از انجام آنژیوگرافی. آنژیوگرافی کرونر دقیق ترین روشی است که شدت بیماري عروق کرونر را نشان می دهد

بررسی میزان تنگی داخل عروق کرونر کرونر و میزان انسداد لومن داخل شریانهاي کرونر می باشد و آنژیوگرافی عروق کرونر بعنوان تست استاندارد طالیی

.هاي دیگر هنوز نتوانسته اند به دقت آنژیوگرافی میزان انسداد عروق را نشان دهندباقی مانده است زیرا تکنیک
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به طور میانگین در 1395در سال اصفهان شهربا توجه به افزایش شیوع بیماریهاي قلبی میزان آنژیوگرافی نیز رو به افزایش است به طوریکه در 

براي بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت انجام شده که میانگین  پرداختی بیمه سالمت حدود سیزده میلیون ریال براي هر آنژیوگرافی600هر ماه حدود 

ر هزینه نظارت بیشتر سازمانهاي بیمه گر این مقدا. هزینه می شود پرونده می باشد یعنی حدود هفت میلیارد و هشتصد میلیون ریال در ماه براي آنژیوگرافی 

.را می طلبد 

ین با عنایت به اینکه آنژیوگرافی عروق کرونر یک تست تهاجمی می باشد و هزینه زیادي نیز بر نظام سالمت تحمیل می کند انتخاب افراد جهت ا

اسکن قلب احتمال باالي بیماري وجمله تست ورزش ، استرس اکو در یافته هاي بالینی و تستهاي غیر تهاجمی ازتست مهم میباشد و باید بیمارانی که

با توجه به فیدبک آمار و نتایج آنژیوگرافی به این اداره کل ، این فرضیه مطرح است که . ایسکمی قلب براي آنها مطرح است مورد آنژیوگرافی قرار گیرند 

صورت منطقی از تستهاي تهاجمی اولیه استفاده نمی شود لذا این مطالعه به دنبال بررسی به سمت آنژیوگرافی هدایت می شوند و به مستقیم بیماران بیشتر 

.نتایج آنژیوگرافی نیز جمع آوري گردید می تواند تایید کننده این فرضیه باشد نرمال این فرضیه می باشد از طرفی چون نتایج باالي آنژیوگرافی

دیابت ، فشار خون باال ، چربی بیماریهاي عواملی مانند از نوع کیفی اسمی می باشد و غیر وابسته در این مطالعه نتیجه آنژیوگرافی به عنوان مت

تحصیالت ، بیمه تکمیلی نیز متغیرهاي زمینه اي مانند  سن ، جنس ، اطالعات . د نبر روي متغیر وابسته می باشتاثیر گذار به عنوان متغیر مستقل خون باال 

. جمع آوري گردید 

:پیشینه 

.در مورد نتایج آنژیوگرافی مطالعات محدودي در ایران انجام شده است 

درصد افراد داراي آنژیوگرافی نرمال 2/42بیمار انجام داده اند 5444در گرگان بر روي 1388در مطالعه اي که عبدالهی و همکارانش در سال 

BMIدرصد 54درصد افراد دیابت و 6/24درصد افراد داراي فشار خون باال ، 2/38در این مطالعه . بوده اند که این میزان در زنان بیش از مردان بوده است 

درصد بیماران جراحی قلب باز 28درصد درمان با بالون و گذاشتن استنت و در 29درصد افراد درمان طبی در 43توصیه پزشک در . داشته اند 25بیشتر از 

.بوده است 

درصد 5/54نرمال و در ) نفر91(درصد 5/45بیمار نتیجه آنژیوگرافی در 200شده توسط اسدي و همکارانش در سنندج بر روي در مطالعه انجام 

گزارش درصد تنگی سه رگ 26درصد تنگی دو رگ و 34درصد تنگی یک رگ ، 40در افراد مبتال به تنگی کرونر . است داشتهوجودتنگی عروق کرونر

. درصد کاهش کسر جهشی قلبی داشته اند 50درصد افراد کسر جهشی نرمال و 50مطالعه در این. شده است 
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درصد از افرادي که تست ورزش مثبت داشته اند در 2/59در رامسر انجام داده اند 1388در مطالعه اي که نصیري و همکارانش در سال 

.آنژیوگرافی نیز تنگی کرونر داشته اند 

درصد 29در این مطالعه .درصد افراد داراي آنژیوگرافی نرمال بوده اند 39حدود 1387ده توسط ثابت جو و همکارانش در سال در مطالعه انجام ش

درصد تنگی سه 20درصد تنگی دو رگ و 21درصد تنگی یک رگ ، 20درصد بیمارانی که تنگی کرونر داشتند 61در . افراد تست ورزش انجام داده بودند 

درصد افراد درمان طبی در 55توصیه پزشک در . در مردان سه برابر زنان بوده است ) انفارکتوس میوکارد(MIبر اساس نتایج مطالعه سابقه . اند داشته رگ 

.درصد عمل جراحی قلب باز بوده است 20درصد انجام آنژیوپالستی و در 25

تنگی (بیمار که آنژیوگرافی انجام داده بودند درگیري عروق کرونر 40000حدود از 2011- 2004در اولین گزارش مرکز قلب تهران در سالهاي

درصد زنان آنژیوگرافی نرمال 28درصد مردان و 11در این مطالعه .درصد زنان مشاهده شده است60در صد مردان و 81در حدود ) درصد50بیش از 

سال 40بر اساس نتایج این مطالعه میزان آنژیوگرافی نرمال در جمعیت زیر . قلب داشته اند گرفتگی جزئی رگهايدرصد زنان 12مردان و ددرص8داشته و 

.درصد بوده است 4سال حدود 70درصد و در جمعیت باالي 32حدود 

درصد انفارکتوس 21درصد آنژین نا پایدار ،30مشکل آنژین پایدار ، با درصد بیماران 42بیمار ، 40000در مطالعه مرکز قلب تهران بر روي 

درصد افردي که تست ورزش مثبت داشته اند آنژیوگرافی آنها 38در این مطالعه .درصد با سایر مشکالت جهت آنژیوگرافی مراجعه کرده اند 7میوکارد و 

درصد افرادي که 35ایج این مطالعه بر اساس نت. درصد افراد با تست ورزش مثبت درگیري عروق کرونر داشته اند 62نرمال یا تنگی جزئی داشته است و 

توصیه پزشک .درصد افراد با اسکن قلب مثبت درگیري عروق قلب را داشته اند 65اسکن قلب آنها مثبت بوده آنژیوگرافی نرمال یا تنگی خفیف داشته و 

.توصیه خاصی ذکر نشده است درصد11درصد جراحی قلب باز و 31درصد آنژیوپالستی ، 20درصد افراد درمان طبی ، 38معالج در 

همکاران الم جی ودر مطالعه . بیمار باشدبا نیاز واقعی آنژیوگرافی می تواند شاخصی جهت  متناسب بودن انجام آنژیوگرافیمیزان نرمال بودن

.درصد آنژیوگرافی نرمال داشته اند9/45بیمار، 1708برروي 

نژیوگرافی نبودند و این در حالی است که دو سوم این آدرصد بیماران کاندیداي مناسبی براي 25در مطالعه اي که در نیویورك انجام گردید ،

.بیماران تست ورزش هم نداشته اند
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روش مطالعه: فصل سوم 

روش اجراي مطالعه

در 1394سازمان بیمه سالمت که در مدت سه ماه زمستان ) سرشماري(نوع مطالعه مقطعی و توصیفی تحلیلی است که در آن کلیه بیمه شدگان 

سالمت نفر از بیمه شدگان بیمه 1100در این مدت براي . بیمارستانهاي قلب شهر اصفهان تحت آنژیوگرافی کرونر قرار گرفته بودند مورد مطالعه قرار گرفتند

اطالعات دموگرافیک ،وجود عوامل خطر قلبی شامل فشار خون باال ، دیابت ، استعمال دخانیات،سابقه فامیلی  بیماري ایسکمی . آنژیوگرافی کرونر انجام شد

پرونده پزشکی و مصاحبه با قلب و انجام تستهاي غیر تهاجمی مانند تست ورزش ، اکوکاردیوگرافی ، اسکن تالیوم و سی تی آنژیوگرافی بر اساس مستندات 

بر حسب (با استفاده از قد و وزن ثبت شده در پرونده بیمار و با فرمول وزن (BMI)شاخص توده بدنی .بیماران در پرسشنامه طراحی شده ثبت گردید

ق کرونر بر اساس گزارش نهایی و وضعیت عرو(Ejection Fraction)میزان کسر جهشی.محاسبه گردید ) بر حسب متر(تقسیم بر مجذور قد ) کیلوگرم

معیارانحراف±میانگینبصورتکمیمتغیرهاي.وارد شدSPSS_19اطالعات در نرم افزار . آنژیوگرافی تهیه شده توسط پزشک انجام دهنده ثبت گردید 

سطح.اسکوئر وآنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفتند هاي کاي و در انتها داده ها با استفاده از آزمونشدندارائه) درصد(تعداد بصورتکیفیمتغیرهايو

.شدگرفتهنظردر0.05ازکمترآزمونهادرکلیهداريمعنی

مطالعه جامعه

.تحت عمل آنژیوگرافی کرونر قرار گرفتند 1394کلیه بیمه شدگان اداره کل بیمه سالمت اصفهان که در سه ماه زمستان 

مطالعهروش نمونه گیري و نمونه 

و حجم نمونه بر اساس شدندوارد مطالعه بیمه سالمت که در مدت سه ماه تحت آنژیوگرافی قرار گرفتندکلیه مراجعین بیمه شده سازمان

بودسرشماري 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

انحراف معیار یا ±متغیرهاي کمی بصورت میانگین. شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتSPSS-19داده ها پس از گردآوري وارد نرم افزار 

استفاده آنالیز واریانس وChi-squareبه ترتیب ازو کمی کیفیبراي مقایسه متغیرهاي . ه اندارائه شد) درصد(و متغیرهاي کیفی بصورت تعداد میانه

.شده است در نظر گرفته 05/0سطح معنی داري در کلیه موارد کمتر از . دیگرد
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:فصل چهارم

یافته هاي مطالعه

داراي تحصیالت % 8ین تر و یپاتحصیالت دیپلم و % 48بی سواد افراد% 44. زن بودند % 49مرد و  % 51نفر افراد مطالعه شده ، 1100از تعداد 

. توزیع سنی افراد در جدول شماره یک نشان داده شده است . دانشگاهی بودند 

درجمعیت مورد مطالعهتوزیع فراوانی سن بیماران به تفکیک جنس : 1جدول 
درصدتعداد مرد درصدتعداد زن گروه سنی

101272سال 40کمتر از 

8271049سال 49تا 40

1831717116سال 59تا 50

1531413813سال69تا 60

1151011711سال 70بیشتر از 

5434955751جمع

)2جدول شماره (.بیمه تکمیلی نداشته اند % 58افراد داراي بیمه تکمیلی و % 42

درجمعیت مورد مطالعهتوزیع فراوانی وضعیت بیمه تکمیلی: 2جدول 

وضعیت بیمه 

تکمیلی
درصدتعداد

63858داراي بیمه تکمیلی

46242بدون بیمه تکمیلی
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3تعداد آنژیوگرافی به تفکیک بیمارستان در جدول شماره . در بیمارستان خصوصی آنژیوگرافی شده اند % 37افراد در بیمارستان دولتی و % 63

.نشان داده شده است

مورد مطالعهدر جمعیت فی انجام شده به تفکیک بیمارستانتوزیع فراوانی تعداد آنژیوگرا: 3جدول 

درصد تعداد نام بیمارستان 
38935چمران 

30528نور 
22320سینا 

18317سپاهان 

اطالعی از انجام تست ورزش %) 2(نفر 20همچنینتست ورزش انجام داده بودند %) 42(نفر 461وتست ورزش انجام نداده %) 56(نفر 619

.نداشتند 

)اسکن قلب % ) 7/2(نفر از افراد 30 spect از افراد ) درصد6/0(نفر 7. این تست را انجام نداده بودند %) 3/97(نفر 1070انجام داده بودند و (

درصد 10فی را داشته و سابقه انجام آنژیوگرا% 27افراد براي اولین بار آنژیوگرافی می کردند و % 73مورد مطالعه قبالً سی تی آنژیوگرافی انجام داده بودند 

)4جدول شماره ( . سابقه انجام آنژیوپالستی داشتند 

وضعیت انجام تستهاي غیر تهاجمی در جمعیت مورد مطالعه:  4جدول 

درصدانجام دهندهتعدادتست غیر تهاجمی

46142تست ورزش

307/2اسکن قلب

76/0تی آنژیوگرافیسی 
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نشان داده شده است6و به تفکیک بیمارستان در جدول شماره 5زشک انجام دهنده در جدول شماره نتایج آنژیوگرافی بر اساس گزارش پ

به تفکیک تعداد عروق درگیردر جمعیت مورد مطالعهفراوانی نتایج آنژیوگرافی عروق کرونر: 5جدول شماره 
درصد تعداد نتایج آنژیوگرافی 

27825نرمال 
Non Significant) 16915)درصد50تنگی کمتر از

21520تنگی یک رگ 
25824تنگی دو رگ
18016تنگی سه رگ

و تعداد عروق درگیر در جمعیت مورد مطالعهفراوانی نتایج آنژیوگرافی به تفکیک بیمارستان :6جدول شماره 

نام بیمارستان 
Nonنرمال 

Significant
جمع سه رگ دو رگ یک رگ 

درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد درصدتعداد 
ان شهید چمر

)دولتی(
1062746127921106275213389100

71235418561868235618305100) دولتی(نور 
60272511472148224319223100)خصوصی(سینا 

41224424331836202916183100)خصوصی(سپاهان 

نشان داده شده است1برابر مردان بوده است نتایج آنژیوگرافی به تفکیک جنس در نمودار شماره میزان آنژیوگرافی نرمال در زنان تقریبا دو 
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در جمعیت مورد مطالعهنتایج آنژیوگرافی به تفکیک جنس: 1نمودار شماره 

پدر ( درصد داراي سابقه بیماري قلبی در بستگان درجه یک 40درصد داراي بیماري فشار خون باال ، 44درصد جمعیت مطالعه داراي دیابت ، 26

.درصد سابقه مصرف دخانیات داشته اند 21و ) ، مادر ، خواهر ، برادر و فرزندان 

بودند) 30بیشتر از BMI(در صد داراي چاقی 44و ) 30تا 25بین BMI(درصد افراد داراي اضافه وزن28

.نشان داده شده است7آنها مشخص شده بود که نتایج آن در جدول شماره )EF(نفر بیمار کسر جهشی1002

جمعیت مورد مطالعهدر توزیع فراوانی کسر جهشی : 7جدول شماره 
EF) درصد تعداد )جهشیکسر

333درصد 25کمتر از 
4018518تا 25
6031632تا 45

46847درصد و بیشتر60
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. نشان داده شده است 8نفر از بیماران توصیه درمانی توسط پزشک معالج تعیین شده بود که نتایج در جدول شماره 1060در 

در جمعیت مورد مطالعهتوزیع فراوانی توصیه درمانی پزشک انجام دهنده آنژیوگرافی : 8جدول شماره 
درصد تعداد توصیه درمانی 

44040درمان طبی 

25527آنژیوپالستی 

13312جراحی قلب باز 

23221بدون توصیه درمانی



١۶

فصل پنجم 

:بحث و نتیجه گیري

در مطالعه اي که .)11, 10(هاي عروق کرونر قلب نشان داده شده استجنس مذکر به عنوان ریسک فاکتور بیماريدر مطالعات مختلف 

درصد 8/58بیمار جهت بررسی نتایج آنژیوگرافی انجام دادند بیماري عروق کرونر قلب در مردان 5444بر روي 1387-88عبداالهی و همکارانش در سالهاي 

بیمار که آنژیوگرافی انجام داده 40000از حدود 2011-2004ن گزارش مرکز قلب تهران در سالهايدر اولی.)9(درصد گزارش شده است2/41در زنان و

در مطالعه  ما میزان بیماري. )12(درصد زنان مشاهده شده است60در صد مردان و 81در حدود ) درصد50تنگی بیش از (بودند درگیري عروق کرونر 

.درصد می باشد 49درصد و در زنان 70عروق کرونر در مردان 

همکاران الم جی ودر مطالعه . بیمار باشدقعیبا نیاز وامتناسب بودن انجام آنژیوگرافیآنژیوگرافی می تواند شاخصی جهتمیزان نرمال بودن

انددرصد گزارش شده 5/45تا 25میزان بین ما ایندر مطالعات انجام شده در کشور )13(درصد آنژیوگرافی نرمال داشته اند9/45بیمار، 1708برروي 

.ندنداشتد درگیري قابل توجه عروق کرونرافرا% 40ر مطالعه ما د)9،12،14(

درصد بیماران کاندیداي مناسبی براي انژیوگرافی نبودند و این در حالی است که دو سوم این 25در مطالعه اي که در نیویورك انجام گردید ، 

از دالیل باال بودن میزان نرمال آنژیوگرافی در مطالعه حاضر، میتوان به عدم انجام تست هاي غیر تهاجمی قبل از .)15(بیماران تست ورزش هم نداشته اند

اده بودند و سایر تست ها شامل اسکن قلب و سی تی درصد جمعیت تست ورزش انجام د42آنژیوگرافی اشاره نمود بطوریکه براساس مطالعه ما تنها 

. درصد از بیماران انجام شده بود6/0و 7/2آنژیوگرافی به ترتیب در 

بر 1386در مطالعه نیشابوري و همکاران که در سال .)17, 16(افزایش وزن و چاقی از فاکتورهاي خطر ابتال به بیماریهاي عروق کرونر قلب است 

در مطالعه صادقی و همکاران که )18(داشته اند) 25بیش از (درصد افراد نمایه توده بدنی غیر نرمال 50بیمار آنژیوگرافی انجام شده است بیش از 130روي 

ی داشته اند ولی بین شاخص غیر طبیعBMIدرصد افراد 5/55زن جهت بررسی ارتباط چاقی و بیماري عروق کرونر انجام شد،113برروي 1384در سال 

درصد بوده 7/70مکاران شاخص توده بدنی غیر طبیعیدر مطالعه عبدالهی و ه)19(توده بدنی و شدت درگیري عروق کرونر ارتباط معنی دار مشاهده نشد

در مطالعه ما ارتباط معنی دار BMIر و ولی بین بیماري عروق کرون)BMI<25(درصد افراد داراي اضافه وزن و چاقی بودند 72در مطالعه ما )9(است

.عدم وجود داده قد و وزن در همه افراد باشدکه می تواند به علت )P value>0.05( وجود نداشت

بیمار قلبی، فشار خون 190همکاران برروي وجایاکاندرا در مطالعه. )20(عوامل خطر بیماریهاي قلبی محسوب می گرددفشار خون باال از دیگر

در مطالعه عبدالهی و همکاران شیوع فشار خون باال در بیمارانی که آنژیوگرافی )21(درصد بوده است 20هاي قلبی با شیوع باال جزو عوامل خطر بیماري
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درصد و بین فشارخون باال و درگیري عروق کرونر ارتباط معنی دار وجود 44شیوع فشار خون باال در مطالعه ما)9(درصد گزارش شده است2/38شده اند 

P(داشت  value<0.05 (، استکه این ارتباط معنی دار در مطالعات دیگر نیز نشان داده شده)23, 22(.

همکارانش نشان دادند که دیابت یکی از ریسک فاکتورهاي بیماري عروق کرونر است و کنترل دیابت می تواند خطر بیماریهاي قلبی را بیکمن و 

درصد جمعیت مورد 26در مطالعه ما .)25(در صد گزارش شده است31ت در بیماران قلیی و همکارانش شیوع دیابماتگورازاتادر مطالعه )24(کم کند 

.مطالعه داراي دیابت بوده اند

در مطالعه اي که عبدالهی و همکارانش جهت بررسی نتایج . )27, 26(استعمال دخانیات یکی از عوامل خطر ساز بیماري عروق کرونر است 

بین استعمال دخانیات و درصد بیماران استعمال دخانیات داشته اند  و 21در  مطالعه ما .)9(درصد بوده است4/7آنژیوگرافی انجام دادند مصرف دخانیات 

.)29, 28(نیز معنی دار بوده استآمبروس و کلیر،که این ارتباط در مطالعات )P value<0.001( وجود داشت بیماري عروق کرونر ارتباط معنی دار قوي

:پیشنهاد ها

ممکن است موجب گزارش هاي بیمه گر گزارش پزشک معالج استخراج شده است که رویکرد نظارتی سازماندر این مطالعه نتایج آنژیوگرافی بر اساس -1

ایج نتيشود لذا پیشنهاد می گردد در مطالعه دیگر)non-significant(و شیفت گزارش به سمت تغییرات جزئی غیر واقعی از آنژیوگرافی نرمال 

.بازنگري و میزان انطباق گزارش پزشک با نتیجه واقعی بررسی شود توسط یک تیم تخصصی قلب ) گرافیفیلم وگزارش آنژیو(یآنژیوگراف

عدم ارائه گزارش استاندارد توسط موسسات انجام دهنده می باشد لذا پیشنهاد می گردد سازمان ، یکی از دالیل درخواست کم تست هاي غیر تهاجمی -2

.و الزام موسسات به تکمیل کامل آنها اقدام نماید ها تستگزارش اینگونه نسبت به ارائه قالب استاندارد 

نژیوگرافی احساس می شود که تدوین گایدالین بومی آنژیوگرافی توسط جهت استاندارد نمودن نسبی عملکرد پزشکان در این رابطه نیاز به گایدالین آ-3

. وزارت بهداشت راهگشا خواهد بود 
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:نتایج کاربردي 

 پزشکان به پزشکان نتایج آنژیوگرافی به صورت محرمانه باز خوراند داده شد که این امر می تواند نشانگر نظارت سازمان بیمه گر و اصالح عملکرد

ضمن دعوت به مذاکره براي آنژیوگرافی آن ) درصد60(یکی از پزشکان که میزان آنژیوگرافی نرمال آن نسبت به میانگین خیلی باال بودشود ضمنا

.سقف قرار داده شد 

که نیاز استواهد با عنایت به اینکه عملکرد بالینی پزشکان نیاز به ممیزي بالینی مداوم دارد و ممیزي بالینی نیز اطالعات دقیق  و مداوم می خ

. توسط سازمان حمایت و از داده هاي آن جهت ممیزي استفاده شود شده وکلیه اطالعات بیماران ، آنژیوگرافی  و آنژیوپالستی در نرم افزار وارد 

ر حال مذاکره با الزم به ذکر است  طرح رجیستري مداخله عروق کرونر کشوري در اصفهان در حال پایلوت است واداره کل بیمه سالمت نیز د

. مجري جهت همکاري در طرح و استفاده از اطالعات آن می باشد 
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:برخی از جداول آنالیز داده ها

Crosstab

Count

Natije Angio

Totalنرمال یک رگ دو رگ سھ رگ Non Sig

فشار 
خون

ندارد 169 119 138 103 90 619

دارد 79 57 80 60 44 320

درمان داروئي 30 39 40 17 35 161

Total 278 215 258 180 169 1100

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-

sided)

Pearson Chi-Square 16.534a 8 .035

Likelihood Ratio 16.641 8 .034

Linear-by-Linear Association 2.818 1 .093

N of Valid Cases 1100

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.74.

Smoking * Natije Angio
Crosstab

Count

Natije Angio

Totalنرمال یک رگ دو رگ سھ رگ Non Sig

مصرف 
دخانیات

ندارد 246 152 195 134 139 866

دارد 32 63 63 46 30 234

Total 278 215 258 180 169 1100



٢٢

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 28.843a 4 .000

Likelihood Ratio 30.517 4 .000

Linear-by-Linear Association 3.024 1 .082

N of Valid Cases 1100

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.95.

گروھبندي BMI * Natije Angio
Crosstab

Count

Natije Angio

Totalنرمال یک رگ دو رگ سھ رگ Non Sig

گروھبندي بي ام آي خیلي الغر 58 52 51 35 35 231

الغر 8 10 9 8 5 40

متوسط 41 23 25 32 26 147

چاق 51 31 48 31 27 188

خیلي چاق 78 57 72 39 44 290

Total 236 173 205 145 137 896

Chi-Square Tests

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 13.574a 16 .630

Likelihood Ratio 13.576 16 .630

Linear-by-Linear Association .082 1 .775

N of Valid Cases 896

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.12.
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