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اولین کنگره آزمایشگاه پسشکی هیرکانیا
آزمایشگاه و بیماری های قلب و عروق

بررسی و مقایسه ی دو تکنیک توموگرافی انسجام نوری و تکنیک توموگرافی کامپیوتری در آنصیوگرافی عروق
کرونری
ػیذُ ػاسا حؼٌی ،ػیذ وشین حؼٌی

چکیده

زمینه و هدف :تَهَگشافی اًؼجام ًَسی )(OCTیه سٍؽ تصَیشبشداسی با سصٍلَؿي باال بَدُ وِ اهىاى اسصیابی پالن ّای
آػیب پزیش آتشٍاػىلشٍتیه سا فشاّن هی ًوایذ .ایي تىٌیه لابل اجشا دس اًفاسوتَع حاد للب AMIاػت ٍ ایي اهىاى سا هی دّذ تا
جضئیات پالن ّای آتشٍاػىلشٍتیه دس ؿشایط vivo inبِ صَست دلیك تشی دس همایؼِ با تىٌیه ّای تصَیشبشداسی سایج بشسػی
ؿَدّ .ذف اص ایي هطالعِ بشسػ ی تَاًایی ّای تىٌیه تَهَگشافی اًؼجام ًَسی بشای آًظیَگشافی عشٍق وشًٍشی دس همایؼِ با
آًظیَگشافی تَهَگشافی واهپیَتشی اػت.
روش بررسی :ایي هطالعِ بِ سٍؽ هشٍس ػیؼتواتیه اًجام ؿذ .ایي همالِ بِ هشٍس پظٍّؾ ّایی دس هَسد تىٌیه  ٍOCTػی
تی آًظیَگشافی دس باًه ّای اطالعاتی Google scholar ٍScience direct ٍ Embase ٍ Pubmedبا جؼتجَی ولیذ
ٍاطُ ّا Optical coherence tomography ,Coronary Angiography, CT Angiographyاًجام ؿذ .بعذ اص اًجام
جؼتجَ ،اص هیاى هماالت بِ دػت آهذُ25 ،همالِ بشگضیذُ ؿذُ وِ بش اػاع آى ّا ایي همالِ بِ ًگاسؽ دس آهذُ اػت.
یافته ها:تَهَگشافی اًؼجام ًَسی )(OCTهی تَاًذ هٌطمِ ٍػیعی اص بافت سا (> 5هیلی هتش) با ٍضَحی دس همیاع هیىشٍهتش ٍ
با حؼاػیت باال بِ ٍیظگی ّای هیىشٍػاختاسی ضایعِ ،بِ صَست ػِ بعذی تصَیشبشداسی ًوایذ. OCTتَاًایی افتشاق ٍیظگی ّای بافتی
پالن (فیبشٍصی ،ولؼیفیِ یا پالن غٌی اص چشبی) سا داؿتِ ٍ هی تَاًذ TCFAسا هَسد ؿٌاػایی لشاس دّذ ّ.ن چٌیي اهىاى اسصیابی
ٍضعیت اػتٌت پغ اص جایگزاسی ٍ تـخیص تشٍهبَص عشٍلی دس تىٌیه OCTفشاّن هی ؿَد . OCTاص ًَس دس هحذٍدُ طَل هَج
فشٍػشخ بِ جای اؿعِ  Xاػتفادُ هی ؿَد دس ًتیجِ خطش ووتشی داؿتِ اها عوك ًفَر ووی ًؼبت بِ سٍؽ ( IVUSفشاصَتی دسٍى
عشٍلی) داسد .ػی تی آًظیَگشافی سٍؿی غیشتْاجوی با حؼاػیت ٍ ٍیظگی باال ٍ ًیض با اسصؽ پیؾ بیٌی هٌفی ) (NPVباال بشای
تـخیص بیواسی ّای عشٍق وشًٍشی )(CADهی باؿذ .ایي تىٌیه ًیض اهىاى بشسػی تٌگی عشٍق ٍ پالن آتشٍاػىلشٍتیه با
سصٍلَؿي بؼیاس پاییي تش اص ً ٍ OCTیض بشسػی تٌگی هجذد عشٍق بعذ اص اػتٌت گزاسی سا فشاّن هی آٍسد .بشای بیواساًی وِ اسصیابی
بالیٌی احتوال باالیی بشای گشفتگی عشٍق وشًٍشی سا ًوی دّذ اػتفادُ اص ایي سٍؽ غیش تْاجوی ػَدهٌذ خَاّذ بَد.
نتیجه گیریً :ؼبت بِ CTآًظٍگشافی بِ لحاظ سصٍلَؿي باال ،لذست باالی اسصیابی جضئیات پالن ّای آتشٍاػىلشٍتیه،
صشف صهاى ٍ ّضیٌِ بِ هشاتب ووتش ،عذم ًیاص بِ صهاى سیىاٍسی بشای بیواس ،ایوٌی بیـتش ٍ عَاسض ووتش ٍ جاهعیت تصاٍیش ػاختاسی اص
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بافت تصَیش بشداسی ؿذُ ،هضیت داسد .با تَجِ بِ ایي ٍیظگی ّای هٌحصش بِ فشد ًOCTؼبت بِ CTآًظیَگشافی ٍ آًظیَگشافی ٍ
هحذٍدیت ّای سٍؽ  CTآًظیَگشافی هی تَاى اػتفادُ اص ایي تىٌیه سا بشای تـخیص بیواسی ّای عشٍق وشًٍشی اص جولِ پالن
ّای آتشٍاػىلشٍتیه بِ عٌَاى جایگضیي هٌاػبی بشای آًظیَگشافی ٍ ًیض CTآًظٍگشافی دس ًظش گشفت.
واشه های کلیدی :تَهَگشافی اًؼجام ًَسی ،ػی تی آًظیَگشافی للبی ،آتشٍاػىلشٍص ،آًظیَگشافی
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