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ايلیه کىگرٌ آزمایشگاٌ پسشکی َیرکاویا
آزمایشگاٌ ي بیماری َای قلب ي عريق

بررسی تغیرا ت سطح سرمی تريپًویه قلبی ،متعاقب آوصیًگرافی بدين عارضٍ عريق کريور
کامیار امیه :استادیار ،بیوارستاى ضْیذ بْطتی بابل بخص قلب ،داًطگاُ علَم پشضکی بابل
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چکیدٌ

زمیىٍ ي َدف :آًژیَگزافی عزٍق کزًٍز یک رٍش تطخیصی تْاجوی بزای بزرسی تٌگی عزٍق کزًٍز است .بزٍس عَارض
ضذیذ ًاضی اس آًژیَگزافی اتفاقی ًادر است کِ البتِ هیتَاًذ تْذیذ کٌٌذُ حیات باضذ .بزٍس عَارض خفیف تز ضیَع بیطتزی دارد کِ با
اًجام اقذاهات احتیاطی بِ هیشاى قابل تَجْی اهکاى کاّص آًْا ٍجَد دارد .در هطالعات اًذکی کِ ٍجَد دارد گشارضات هتٌاقضی اس
تغییزات سطح سزهی تزٍپًَیي قلبی هتعاقب آًژیَگزافی کزًٍز ٍجَد دارد .بِ ّویي دلیل احساس ًیاس هیطذ کِ با اًجام هطالعِ ای
دقیقتز ،ایي تغییزات کِ هیتَاًذ ًطاًِ ای اس آسیب هیَکارد باضذ بزرسی گزدد .بطَر هعوَل اًتظار ًویزٍد کِ هتعاقب آًژیَگزافی
تطخیصی کزًٍز ،در صَرتیکِ عارضِ ای حیي آًژیَگزافی رخ ًذادُ باضذّ ،یچگًَِ افشایطی در سطح سزهی تزٍپًَیي ضاّذ باضین .اها
در صَرت افشایص تزٍپًَیي هتعاقب آًژیَگزافی تطخیصی کزًٍز بذٍى عارضِ ،فزضیاتی در هَرد احتوال بزٍس آسیب هیَکارد هتعاقب
آًژیَگزافی تطخیصی کزًٍز هطزح هیگزدد.
ريش بررسی :در ایي هطالعِ  084بیواریکِ بیي سالْای 1392تا  6931در بیوارستاى آیت ا ...رٍحاًی بابل تحت
آًشیَگزافی عزٍق کزًٍز قزار گزفتِ ٍ عزٍق کزًٍز ًزهال داضتِ ٍیا دچار بیواری کزًٍزی خفیف بَدُ اًذ هَرد بزرسی قزار
گزفتٌذ .در ایي بیواراى سطح تزٍپًَیي قلبیI

کِ پیص اس اًجام آًشیَگزافی اًذاسُ گیزی ضذُ بَد با هیشاى تزٍپًَیي

قلبی Iدرفاصلِ 6تا 24ساعت پس اس اًجام آًشیَگزافی هقایسِ ضذ .
بیواراًی ٍارد هطالعِ ضذُ بَدًذ کِ  cardiac troponin Iاًْا پیص اس اًجام آًشیَگزافی
ًزهال بَدُ ٍ در حیي اًجام آًشیَگزافی دچار ّیچ عارضِ ای در عزٍق کزًٍز ًطذُ باضٌذ .بیواراًیکِ دچار اختالل
عولکزدٍ (LVEF<50%) LVیا RVبَدًذ ٍیا بیواری دریچِ
ای ضذیذ داضتِ اًذ ًیش ٍارد هطالعِ ًطذُ اًذ.
یافتٍ َا:افشایص تزٍپًَیي  ،تٌْا در %2.5هَارد رخ داد کِ البتِ بذٍى عالین بالیٌی ٍ بذٍى
تغییزات ًَاری بَد .گزچِ ایي افشایص در General populationاس لحاظ آهاریً Significantبَد ٍلی درسیز هجوَعِ ّا  ،آهار
بذست اهذُ قابل تَجِ بَد.
افشایص تزٍپًَیي در افزادیکِ دچار Chronic Renal Failureیا دیابت یا چاقی بَدًذ بطَر قابل تَجْی بیص اس افزاد بذٍى ایي
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بیواریْا بَد .افشایص تزٍپًَیي در هبتالیاى بِ CRFبسیار قابل تَجِ ٍ ،حذٍد
%20بَد کِ ایي بِ هعٌای بزٍس 8بزابزی افشایص تزٍپًَیي در هبتالیاى بًِ CRFسبت بِ
افزاد با عولکزد کلیَی ًزهال استً .کتِ جالب تَجِ دیگز ایي بَد کِ تواهی افزادیکِ دچار افشایص تزٍپًَیي ضذُ بَدًذ ،هبتال
بِ  Chronic Hypertentionبَدًذ.
وتیجٍ گیری :با تَجِ بِ ًتایج ایي هطالعِ کِ ًطاى هیذّذ بزٍس افشایص تزٍپًَیي در افزادیکِ  pretest probabilityآًْا
بزای بیواری عزٍق کزًٍز بیطتز است ،باالتز است ،لذا اًجام هطالعات بشرگتز بخصَظ در هَرد اّویت بالیٌی افشایص تزٍپًَیي در ایي
بیواراى ضزٍری است.
ياشٌ َای کلیدی :آًژیَگزافی کزًٍز؛ تزٍپًَیي قلبی ؛ کزًٍز ًزهال
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