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مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل
دوره بیستم ،شمارة  ،1دی  ،1169صفحه 7-11

ارزیابی اثربخشی آب ،شیر و آب لیموی طبیعی درترشح کبدی-صفراوی
رادیوداروی  99mTc-MIBIدراسکن پرفیوژن قلب
*1

سید حسین موسوی انیجدان ( ،1)PhDامیر غالمی ()MD

-1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
 -1مرکز تحقیقات سرطان ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
دريافت ،69/1/11:اصالح ،69/9/15 :پذيرش69/8/13 :

خالصه
سابقه و هدف :پیدايش پرتوزايی خارج قلبی در کبد ،مجاری صفراوی و رودهها از دشواریهای تصويربرداری اسکن پرفیوژن میوکارد در تشخیص بیماریهای عررو کرونرر
قلب بهشمار میآيد .هدف از اين مطالعه ،مقايسه میزان اثربخشی آب ،شیر و آب لیموی طبیعی بر روی ترشح کبدی و پیرو آن کاهش پرتوزايی مزاحم زيرقلبری راديروداروی
99mTc- sestamibiدر اين نوع از اسکنها میباشد.
مواد و روشها :اين مطالعه کارآزمايی بالینی بر روی  133بیمار زن مراجعه کننده برای انجام اسکن پرفیوژن قلب به روش SPECTبه بیمارستان شهید بهشتی بابل ،انجرام
شد .اين بیماران در مرحله استرس (با دارو) ،به صورت تصادفی به  4گروه :بیماران بدون دريافت نوشیدنی (گرروه ،)1بیمراران دريافرت کننرده  153میلریلیترر آب (گرروه،)1
بیماران دريافت کننده 153میلیلیتر شیر پرچرب (گروه ،)1بیمارن دريافت کننده  153میلیلیتر آب لیموی رقیق شده (گروه )4تقسیم شدند .با بدست آوردن انردازههای جرذب
قلب و کبد ،نسبت آنها ( )Heart/Liverبرآورد گرديد .میزان کاهش پرتوزايی مزاحم خارج قلبری پرا از دريافرت نوشریدنیهای مزبرور در گروههرای گونراگون براسراس
ارزيابیهای چشمی و نیمهکمی مورد ارزيابی قرار گرفتند.
يافته ها :گروههای چهارگانه مورد مطالعه ،از نظر سن ،وزن و شاخص توده بدنی تفاوت معنیداری با هم نداشتند .نسبت  H/Lدر گروه يک  ،3/11±3/318در گروه دو
 ،3/15±3/316در گروه سه  3/17±3/355و در گروه چهار  3/15±3/316بود که در بررسیهای آماری مشخص شد ،تنها در گروه 1نسبت به گروه 1میزان کاهش پرتوزايی
مزاحم زيرقلبی معنیدار بود ( .)p=3/317همچنین طبق ارزيابی چشمی و نیمهکمی دادههای خام تصاوير ،تنها در گروه  ،1تعداد  18نفر از  15بیمار ،پرتوزايی مزاحم زيرقلبی
کمتری نسبت به پرتوزايی قلبی داشتند که نسبت به گروه  1معنی دار بوده است (.)p=3/331
نتیجه گیری :نتايج مطالعه نشان داد که نوشیدن حداقل  153میلیلیتر شیر پرچرب میتواند پرتوزايی مزاحم زيرقلبی را کاهش دهد.
واژه های کلیدی :اسکن پرفیوژن میوکارد ،عرو کرونر ،راديودارو ،تکنزيم.

مقدمه
بیماری عرو کرونر قلب ()CAD=Coronary Artery Disease

عضله قلب و همچنین انفارکتوس يا سکته قلبی را تشخیص داد .مرحله استرس به

نوعی بیماری فراگیر قلبی است که در جوامع امروزی و بخصوص در سنین باال

دو طريق(استرس دارويی يا با ورزش)صورت می گیرد .برای انجام تصويربرداری

قربانیان زيادی میگیرد .بطور معمول برای تشخیص  CADاز نوار قلبی ،تست

در هر دو مرحله از مواد راديواکتیو(راديودارو) استفاده میشود .در حال حاضر از

ورزش ،تصويربرداری هستهای به روش Single-photon ( SPECT

شايعترين راديوداروهايی که در اين نوع اسکنها بکار میروند میتوان از مشتقات
99m

99m

) همانند Tc-sestamibi

99m

و Tc-tetrofosmin

 )emission computed tomographyو آنژيوگرافی قلبی استفاده

تکنزيوم (Tc

میشود .در پزشکی هستهای از تصويربرداری (اسکن) پرفیوژن میوکارد

نام برد .تکنزيم به علت دارا بودن انرژی بهینه فوتون ،سبب افزايش کنتراست

(( )Myocardial perfusion imaging)MPIبه عنوان يک روش

می شود و در نتیجه تصاوير تشخیصی با کیفیت باال را فراهم میکند (4و .)1اين

غیرتهاجمی و ارزشمند برای تشخیص و تعیین پیشآگهی بیماریهای عرو

راديوداروها توسط کبد پاک میشوند و از طريق سیستم کبدی-صفراوی دفع

کرونر قلب استفاده میشود (1و MPI .)1اغلب در دو حالت استرس و استراحت

می شوند و سبب پیدايش پرتوزايی خارج قلبی در کبد ،مجاری صفراوی و رودهها

به طور جداگانه انجام میشود و با مقايسه دو اسکن می توان ضايعات خونرسانی

میشوند (9و .)5بنابراين پیدايش اين پرتوزايی در ناحیه زير ديافراگم ممکن است

اين مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره  6416811دانشگاه علوم پزشکی بابل می باشد.
* مسئول مقاله :دکتر امیر غالمی
آدرس:گروه راديولوژی و پرتودرمانی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل .تلفن311-11151371 :

E mail: amir_gholami_4@yahoo.com
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ارزيابی اثربخشی آب ،شیر و آب لیموی طبیعی...؛ سید حسین موسوی انیجدان و همکاران

سبب نتايج منفی و مثبت کاذب در مطالعات اسکن پرفیوژن میوکارد شود (8و .)7با

بهشتی بابل ،به طور معمول نخست فاز استرس اسکن قلب انجام میشود .با وجود

توجه به نزديکی کبد و روده با ديواره تحتانی عضله قلب ،قضاوت قابل اعتماد در

پرفیوژن میوکارد طبیعی در فاز استرس ،می توان از انجام مرحله بعدی مطالعه (فاز

مورد  CADدر اين منطقه میتواند مشکل باشد ( .)6پیدايش پرتوزايی قابل توجه

استراحت) صرف نظر کرد که باعث کاهش پرتوگیری بیماران میشود .بنابراين

زيرقلبی در اسکن پرفیوژن میوکارد غیرقابل پیشبینی است .بنابراين برای به

برای انجام چنین استراتژی ،دريافت تصوير با کیفیت باال در فاز استرس بسیار

دست آوردن تصاوير با کیفیت باال برای تفسیر ،کلیرانا کافی کبدی-صفراوی و

مهم میباشد.

گوارشی ضروری است ( .)1تفسیر قابل اعتماد از اسکن قلب به علت وجود

بر اين اساس اين مطالعه تنها در مرحله استرس با روش دارويی (تجويز دی

پرتوزايی مزاحم در ناحیه زير ديافراگم به ويژه در کبد ،مجاری صفراوی و رودهها

پیريدامول) انجام شد.با توجه به اينکه اکثر بیماران مراجعهکننده برای انجام اسکن

میتواند مشکلساز باشد .از راهکارهای موجود استفاده از برخی غذاها و مايعات

قلب زن بودهاند و نیز در اين مطالعه تالش بر اين بود که بیماران مورد بررسی

برای کاهش يا رفع مشکل فو از طريق افزايش ترانزيت کبدی-صفراوی و

دارای ويژگی های مشابه از نظر جنا ،سن و شاخص توده بدنی باشند ،به همین

رودهای راديودارو میباشد که شامل خوردن غذای پرچرب ،نوشیدن شیر ،نوشیدن

داليل و برای سهولت کار ،همه بیماران زن انتخاب شدند .بیماران مراجعهکننده

شیر و آب ،تزريق کله سیستوکنین و تجويز متوکلوپرامید میباشند .غذاهای

برای انجام اسکن پرفیوژن قلب به روش  SPECTدر مرحله استرس (با دارو)،

پرچرب موجب آزاد شدن کوله سیستوکینین ( )CCKو پیرو آن افزايش ترشح

به صورت تصادفی به  4گروه گروه ،1عدم دريافت؛ گروه 153 ،1میلی لیتر آب؛

صفراوی و تخلیه کیسه صفرا میشوند که در نتیجه سبب افزايش کلیرانا

گروه 153 ،1میلی لیتر شیر پرچرب؛ گروه 153 ،4میلی لیتر آب لیموی رقیق شده

کبدی-صفراوی و کاهش پرتوزايی مزاحم زيرقلبی میشوند (.)13-11

( 133میلی لیتر آب لیمو در  153میلی لیتر آب) تقسیم شدند .بیماران  13دقیقه

در مطالعه  Hofmanو همکاران ،گروهی که شیر دريافت کرده بودند

پا از تزريق راديودارو بسته به گروه مورد نظر ،نوشیدنی خود را دريافت کردند.

نسبت به گروهی که آب دريافت کرده بودند ،کاهش قابل مالحظه پرتوزايی

تصويری دو بعدی( 13 )planarدقیقه پا از دريافت نوشیدنی مورد نظر در

زيرقلبی داشتند ولی منجر به بهبود در تفسیر تصاوير نشد ( .)11همچنین

نمای قدامی به مدت  63ثانیه از بیماران دريافت شد .سپا با

 Purbhooو همکاران نشان دادند که آبلیموی رقیق شده و شیر سبب کاهش

کشیدن ) ROIs(regions of interestبر روی قلب و لوب راست کبد،

قابل مالحظه پرتوزايی مزاحم کبدی و زيرقلبی در اسکن پرفیوژن قلب با

نسبت جذب قلب به کبد ( )H/L ratioبرای همه بیماران برآورد گرديد.

میشود که اين کاهش در گروهی که شیر

همچنین پا از دريافت تصاوير مزبور ،ارزيابی چشمی و نیمه کمی از میزان

دريافت کرده بودند بارزتر بوده است ( .)14در مطالعه  Malekو همکاران گروه

پرتوزايی زيرقلبی انجام شد .سپا تصويربرداری  SPECTبا گاما کمرای

دريافت کننده شیر نسبت به گروههای دريافت کننده آب لیمو و آب ،کاهش قابل

تکسر ) (Orbiter Siemensمجهز به باريکهساز

Low-Energy,

مالحظه پرتوزايی مزاحم زيرقلبی داشتند که سبب کیفیت باالتر تصاوير شد (.)15

 High-Resolutionبه روش روتین بخش (ماتريکا  11 ،94×94پروجکشن

در انجام مرحله استرس ،دو روش؛ ورزش (با تردمیل) يا دارو بکار میرود .برای

 15ثانیهای با فاکتور زوم  1/1در يک شعاع گردش  183درجهای دور بیمار) انجام

استرس دارويی ،معموال از داروهای گشادکننده عرو همانند دی پیريدامول يا

شد .در ادامه ،وجود پرتوزايی راديودارو در کبد ،مجاری صفراوی و روده ها در تمام

آدنوزين برای ايجاد هايپرامی عرو کرونر استفاده میشود .پرتوزايی احشايی

بیماران بعد از پردازش تصاوير  SPECTمورد قضاوت قرار گرفت .ارزيابی

مزاحم در روش استرس دارويی با توجه به اثرات وازوديالتاسیون احشايی آنها

چشمی و نیمه کمی داده های خام تصاوير ،همانند مطالعه  Hofmanو همکاران

نسبت به روش انجام ورزش برجستهتر است .بر اساس اطالعات موجود،

انجام شد(.)11

99m

راديوداروی Tc-sestamibi

نوشیدنیهای اسیدی سبب افزايش ترشح کبدی و حرکات مجاری صفراوی

وجود پرتوزايی مزاحم زيرقلبی بصورت زير تقسیم بندی شد :صفر :عدم وجود

میشوند ( .)11بنابر اين در اين مطالعه آب ،شیر و آب لیموی رقیق شده به عنوان

پرتوزايی زيرقلبی و يک :پرتوزايی زيرقلبی کمتر از پرتوزايی قلبی ،دو :پرتوزايی

نوشیدنی مورد استفاده قرار گرفت تا اثر آن بر روی ترشح کبدی-صفراوی

زيرقلبی برابر پرتوزايی قلبی و سه :پرتوزايی زيرقلبی بیشتر از پرتوزايی قلبی.

که منجر به کاهش پرتوزايی زيرقلبی مزاحم

ويژگیهای بیماران و نسبت  H/Lبه صورت میانگین±انحراف معیار ،بیان شده

99m

راديوداروی Tc-sestamibi

است .تفاوت میانگین نسبت  H/Lدر میان گروهها توسط آنالیز واريانا يک

میشود ،بررسی شود.

طرفه ( )One-Way ANOVAبررسی شد .مقايسه بین گروه ها نیز توسط
آزمون تعقیبی  Tukeyانجام شد .آزمون مجذور کای به منظور تعیین اثر

مواد و روش ها

نوشیدنیهای مختلف بر پرتوزايی مزاحم زيرقلبی استفاده شد و  p<3/35از نظر

اين مطالعه کارآزمايی بالینی پا از تصويب در کمیته اخال دانشگاه علوم
پزشکی بابل با کد اخال

آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

 MUBABOL.REC.1164.19و با شماره

 IRCT:1315383111441N1بر روی  133بیمار زن مراجعه کننده برای انجام
اسکن پرفیوژن قلب به روش SPECTدر بخش پزشکی هستهای بیمارستان

يافتهها

شهید بهشتی بابل انجام شد .در بیمارانی که سابقه کله سیستکتومی قبلی ،بیماری

میانگین سن در گروه يک (بدون دريافت)  ،54/71±6/98در گروه دو (آب)

های کبدی-صفراوی ،زخم پپتیک ،ديابت ،سابقه انفارکتوس میوکارد و بیماری

 ،55/44±6/68در گروه سه (شیر پرچرب)  51/14±13/78و در گروه چهار (آب

دريچهای قلب و نارسايی قلبی نداشتند ،وارد مطالعه شدند .بیمارستان شهید

لیمو)  46/59±13/11سال بود .نتايج آزمونهای آماری نشان داد که متغیرهای
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J Babol Univ Med Sci; 20(1); Jan 2018
An evaluation of the Effectiveness of Water, Milk and Natural...; S.H. Mousavi Anijdan, et al

سن ( ،)p=3/67وزن( )p=3/61و شاخص توده بدنی( )p=3/65اختالف

پرتوزايی مزاحم زيرقلبی 14 ،نفر ( )%59پرتوزايی قلبی برابر با پرتوزايی مزاحم

معنیداری بین گروهها ندارند .نسبت  H/Lدر گروه دو  3/15±3/316يا گروه

زيرقلبی و  8نفر ( )%11پرتوزايی قلبی پايینتر نسبت به پرتوزايی مزاحم زيرقلبی

چهار  3/15±3/316بود .در مقايسه میانگین نسبت  H/Lگروههای مختلف از

داشتند که اين مقادير در گروه دو به ترتیب )%51( 11 ،)%19( 4 ،)%3(3 :و 8

نظر آماری اختالف معنیداری مشاهده شد( )p=3/31و در ادامه آزمون تعقیبی

( )%11و در گروه سه به ترتیب )%13( 5 ،)%59( 14 ،)%19( 4 :و  )%8( 1و در

توکی نشان داد که اين اختالف ،بین گروهی که  153میلیلیتر شیر پرچرب

گروه چهار به ترتیب )%43( 13 ،)%19( 4 ،)%8( 1 :و  )%19( 6بوده است.
نتیجه آزمون کایدو نشان داد که ارتباط معنیداری بین گروههای مورد

دريافت کرده بودند (گروه  )1نسبت به گروه بدون دريافت نوشیدنی (گروه) 1معنی

مطالعه و شدت پرتوزايی مزاحم زيرقلبی وجود دارد( .)p=3/331جدول  1در

دار میباشد (( )p=3/31نمودار .)1
همان طور که نمودار  1نشان میدهد ،میانگین نسبت  H/Lدر بیمارانی که

ارزيابی کمی چشمی ،وجود پرتوزايی مزاحم زيرقلبی اکثر بیماران گروه های 1 ،1

در آنها هرگونه مداخلهای انجام گرفته بود در مقايسه با گروه بدون دريافت باالتر

و  4جذب قلبی تقريباً برابر با جذب زيرقلبی داشتهاند و فقط در بیماران گروه،1

بوده است ولی از نظر آماری اين افزايش تنها در گروه دريافت کننده شیر پرچرب

اکثر بیماران ،جذب قلبی باالتری نسبت به جذب زيرقلبی داشتند.

(گروه  )1معنیدار بود ( .)p=3/31يافتههای ارزيابی چشمی شدت پرتوزايی مزاحم

همچنین درحالیکه يک سوم بیماران گروه های  1 ،1و  4جذب زيرقلبی

زيرقلبی در جدول  1نشان داده شده است .در گروه يک تعداد صفر نفر (صفر

مزاحم باالتری نسبت به قلب داشتهاند ،در بیماران گروه  ،1اين تعداد به طور

درصد) فاقد پرتوزايی مزاحم زيرقلبی 1 ،نفر ( )%11پرتوزايی قلبی باالتر نسبت به

بارزی کاهش پیدا کرد.

جدول  .1ويژگیهای دموگرافیک بیماران مورد مطالعه
متغییر
سن(سال)
وزن(کیلوگرم)

گروه 1

گروه 1

گروه 1

گروه 4

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

Mean±SD

54/71±6/98

55/44±6/68

51/14±13/78

46/59±13/11

3/67

74/11±11/1

74/1±11/8

71/79±11/54

75/48±15/16

3/61

13±4/98

16/35±4/91

16/74±9/41

16/46±5/5

3/65

)BMI(kg.m2

P-value

نمودار  .1اندازههای نسبت  H/Lگروههای مختلف بیماران
جدول  .1مقايسه ارزيابی چشمی شدت پرتوزايی مزاحم زيرقلبی در گروه های مختلف
شدت پرتوزايی

عدم پرتوزايی مزاحم

جذب قلبی>پرتوزايی زيرقلبی

جذب قلبی =پرتوزايی زيرقلبی

جذب قلبی<پرتوزايی زيرقلبی

گروه

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

عدم دريافت(گروه )1

(3)3

(1)11

(14)59

(8)11

آب(گروه )1

(3)3

(4)19

(11)51

(8)11

شیر(گروه )1

(4)19

(14)59

(5)13

(1)8

آبلیمو(گروه )4

(1)8

(4)19

(13)43

(6)19

p=3/331

بحث و نتیجه گیری

منجر به افزايش کیفیت تصاوير میشود .در برخی مطالعات ،از شیر به عنوان يک

در اين بررسی نشان داده شد ،برای کاهش موثر پرتوزايی مزاحم زيرقلبی در

نوشیدنی غنی از چربی ،برای اين منظور استفاده شده است که تاکنون نتايج

اسکن پرفیوژن قلب به روش  ،SPECTمیتوان از شیر پرچرب استفاده نمود که

متناقضی منتشر شده است ( .)11-17در برخی مطالعات ديگر ،از آب لیمو به
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عنوان يک نوشیدنی موثر در ترشح صفرا از طريق تحريک آزاد شدن سکرتین از

معده با توجه به تاخیر در تخلیه معده مربوط به وعده غذايی پرچرب ،و همچنین

روده نام برده شده است .افزايش ترشح سکرتین ،ترشح صفرا را بهبود میبخشد،

تحريک انقباض کیسه صفرا توسط شیر و پیرو آن حرکت راديودارو از کبد به

در حالی که بر خالف  ،CCKاثر قابل توجهی در تخلیه کیسه صفرا ندارد.

دوازدهه باشد ( .)11يافتههای مطالعه فو از نظر اثر شیر در کاهش پرتوزايی

بنابراين کلیرانا کبدی راديوداروهای با جزء  99mTcافزايش میيابد ،اما به دلیل

مزاحم زيرقلبی میتواند شبیه به مطالعه ما در نظر گرفته شود .ولی در در مطالعه

اثر کم بر تخلیه کیسه صفرا ،پرتوزايی مزاحم زيرقلبی افزايش نمیيابد (17و.)14

 ،Peaceنوشیدن  153میلی لیتر شیر پرچرب و  453میلی لیتر آب با هم ،سبب

در اين مطالعه ،آب لیمو بر افزايش کلیرانا کبدی  -صفراوی راديودارو و کاهش

افزايش ترشح کبدی-صفراوی راديودارو و کاهش پرتوزايی مزاحم زيرقلبی نشد

پرتوزايی مزاحم زيرقلبی تاثیر قابل توجه ای نداشت .اين يافته ما در تضاد با

( .)19همچنین نتايج مشابه با اين مطالعه ،در مطالعه  Malekو همکاران گزارش

تعدادی از تحقیقات مرتبط در اين زمینه میباشد که در آنها تاکید بر اثرات بالقوه

شد .در مطالعه مزبور بین گروههای آب و شیر ( 115میلی لیتر آب و  115میلی

آب لیمو برای تسهیل کلیرانا کبدی-صفراوی صفرا با افزايش ترشح سکرتین و

لیتر شیر کامل) ،آب لیمو ( 153میلی لیتر آب لیمو رقیق شده ) ،شیر ( 153میلی

کاهش پرتوزايی مزاحم زيرقلبی همرا بوده است (17و )14شايد علت اين اختالف

لیتر شیر کامل) ،آب ( 153میلی لیتر) و گروه بدون دريافت نوشیدنی ،فقط بیمارانی
99m

مرتبط با عدم تاثیر آب لیمو بر تخلیه کیسه صفرا همزمان با افزايش کلیرانا

که  153میلی لیتر شیر 13 ،دقیقه پا از تزريقTc sestamibi

کبدی  -صفراوی صفرا باشد ،چرا که تخلیه فیزيولوژيکی کیسه صفرا میتواند

کرده بودند کاهش پرتوزايی مزاحم زيرقلبی و افزايش بهبود در کیفیت تصاوير را

همزمان با تصويربرداری اتفا افتد که اين رويداد میتواند منجر به افزايش

نشان دادند (.)15

پرتوزايی مزاحم زبرقلبی شود.

دريافت

در اين مطالعه ،تنها بیمارانی که شیر پرچرب دريافت کرده بودند ،نسبت

در پژوهش  Cherngو همکاران نشان داده شد که آب ،شیر و آب لیمو

 H/Lباالتری در مقايسه با ديگر گروهها داشتند و اين کاهش پرتوزايی مزاحم

برای بهبود کیفیت اسکن قلب مفید میباشند ،چرا که میانگین نسبت  H/Lدر

زيرقلبی ،به دلیل کاهش آرتیفکت در تصاوير ،سبب افزايش قدرت تشخیصی

گروههای آب ،شیر و آب لیموی رقیق شده باالتر از گروه بدون دريافت بود .در

مطالعه شد .بنابراين میتوان نتیجه گرفت ،نوشیدن  153میلی لیتر شیر پرچرب،
99m

ضمن گروهی که آب لیمو دريافت کرده بودند ،به طور معنیداری پرتوزايی کبدی

 13دقیقه پا از تزريق Tc-MIBI

و زيرقلبی کمتری نسبت به ساير گروهها داشتند و پیرو آن کیفیت تصاوير

زيرقلبی را کاهش میدهد و کیفیت تصوير را بهبود میبخشد.

در مرحله استرس اسکن قلب ،پرتوزايی

 SPECTدر اين بیماران بیشتر بوده است ( .)17اما در مطالعه ما ،تنها بیمارانی
که شیر دريافت کرده بودند افزايش میانگین نسبت  H/Lرا نشان دادند که باعث
کاهش در میزان پرتوزايی زيرقلبی و افزايش کیفیت تصاوير گرديد .در صورتی که

تقدير و تشکر

در گروه آب لیمو ،افزايش معنی داری در میانگین نسبت  H/Lدر مقايسه با گروه

بدينوسیله از معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی بابل بدلیل

آب و گروه بدون دريافت مشاهده نشد .در مطالعه ديگری Ho fma n ،و

حمايت مالی از اين پژوهش و نیز از آقای ابراهیم کیاگنجی ،خانمها الهام احمدی

همکاران نشان دادند که شیر در مقايسه با آب ،منجر به کاهش قابل توجهی در

آغوزی و فاطمه رمضانی همکاران بخش پزشکی هستهای بیمارستان شهیدبهشتی

میزان پرتوزايی زيرقلبی میشود .سازوکار اين اقدام میتواند به دلیل افزايش حجم

و از مشاور آمار آقای همت قلینیا تقدير و تشکر میگردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Interfering sub-diaphragmatic activity in the liver, bile ducts and intestines is
one of the complications of myocardial perfusion imaging in the diagnosis of coronary artery disease. The aim of this
study was to compare the effectiveness of water, milk and natural lemon juice on liver secretion and reduction of
99m

Tc-sestamibi radiopharmaceutical radiation in this type of imaging.

METHODS:This clinical study was performed on 100 female patients referred to the Shahid Beheshti Hospital in
Babol for myocardial perfusion imaging using SPECT method. These patients were randomly divided into 4 groups:
patients receiving no drink (group 1), patients receiving 250 ml water (group 2), patients receiving 250 ml high-fat milk
(group 3), and patients receiving 250 ml diluted lemon juice was (group 4). After measuring heart and liver absorption,
their ratio was calculated (heart/liver). The rate of reduction of interfering sub-diaphragmatic activity after the use of
these drinks in different groups was evaluated based on visual and semi-quantitative assessments.
FINDING:The four studied groups did not differ significantly in terms of age, weight, and body mass index. The H/L
ratio in group 1 was 0.13±0.038, in the group 2 was 0.15±0.039, in the group 3 was 0.17±0.055 and in the group 4 was
0.15 ± 0.039. Statistical analysis showed that interfering sub-diaphragmatic activity was only significant in group 3 in
comparison with group 1 (p=0.027). In addition, based on visual and semi-quantitative assessments of raw data, only in
group 3, 18 out of 25 patients had less interfering sub-diaphragmatic activity, which was significant compared to group
1 (p=0.001).
CONCLUSION: The results of the study showed that drinking at least 250 ml high-fat milk can reduce the interfering
sub-diaphragmatic activity.
KEY WORDS: Myocardial perfusion imaging, Coronary arteries, Radiopharmaceutical Technetium.
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