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اولین کنگره آزمبیطگبه پسضکی هیرکبنیب
آزمبیطگبه و بیمبری هبی قلب و عروق

نقص
)N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide(NT-proBNP
در تطخیص کبردیومیوپبتی تبکوتسوبو
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چکیذه

زمینه و هذف :عٌذرم تالًَی شذى اپیکال یا کاردیَهیَپاتی تاکَتغَتَ ،یک ٍضؼیت حاد ّوزاُ تا کاّش گذرا در ػولکزد
عیغتَلیک اعت ٍ غالثا ،تِ دًثال یک تیواری حاد یا تٌش ػاطفی یا پششکی شذیذ شزٍع هی شَد کِ هغتقل اس تیواری کزًٍزی ثاتت یا
پاتَصًش اعپاعتیک کزًٍزی هی تاشذ .ػالئن تالیٌی آى شثیِ تِ اًفارکتَط هیَکارد تَدُ ،الثتِ تذٍى ٍجَد تٌگی تارس شزیاى کزًٍزی در
آًضیَگزافی هی تاشذ .تشخیص سٍد ٌّگام ایي تیواری هْن تَدُ ٍ پششکاى را قادر هی عاسد کِ اس اًجام درهاى ّای غیز ضزٍری ٍ
خطزاتی کِ هوکي اعت تِ دًثال آى ایجاد شَد ،جلَگیزی کٌٌذ .اس ایي تیي تیَهارکزّا ًتایج اهیذتخشی را تزای هشخص کزدى تیواراى
کن خطز ٍ پزخطز هثتال تِ کاردیَهیَپاتی تاکَتغَتَ ًشاى دادُ اًذ .لذا هطالؼِ هزٍری حاضز تا ّذف تؼییي ًقشNT-ٍ BNP
) N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide)proBNPدر تشخیص کاردیَهیَپاتی تاکَتغَتَ اًجام شذُ اعت.
روش بررسی :ایي پضٍّش هزٍری تا هحذٍدیت سهاًی در فاصلِ 4002تا  ٍ 4002تا کلیذٍاصُ ّایی ّوچَى عٌذرم تالًَی شذى
اپیکال ،Apical ballooning syndrome (ABS( ،کاردیَهیَپاتی تاکَتغَتَ ،Takotsubo cardiomyopathy ،پپتیذّای
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ًاتزیَرتیک ،natriuretic peptides ،در پایگاُّای اطالػاتی  Google scholar ، Web of science ،PubMedاًجام شذُ
اعت .در هجوَع  04هقالِ یافت شذ ٍ ّز  04هقالِ هؼیارّای ٍرٍد تِ هطالؼِ را داشتٌذ.
یبفته هب :پپتیذّای ًاتزیَرتیک ،کارتزد گغتزدُ ای در کوک تِ تشخیص ٍ هذیزیت تیواریّای قلثیػزٍقی دارد .تیواراى
هثتال تِ کاردیَهیَپاتی تاکَتغَتَ ،هؼوَال افشایش قاتلتَجِ در  BNPیا ً NT-proBNPشاى هیدٌّذ .عطَح NT-ٍ BNP
 proBNPتا غلظت کتکَالهیيّای پالعوا ٍ هیشاى اختالل ػولکزد عیغتَلیک تطي چپّ ،وثغتگی دارًذ ٍ هی تَاًٌذ شاخصی تزای
تقای طَالًی هذت تیواراى قلثی تاشٌذ .تٌاتزایي عطَح تاالی  BNPدر هؼیارّای تشخیصی جذیذ پیشٌْاد شذُ تزای ایي عٌذرم تَعط
اًجوي ًارعایی قلة هجوغ کاردیَلَصی ارٍپا قزارگزفتِاعت.
ّوچٌیي التْاب هیَکارد هیتَاًذ تاػث آساد شذى  NT-Pro-BNPٍ BNPشَد ٍ اس آىجا کِ التْاب در کاردیَهیَپاتی
تاکَتغَتَ تَعط تیَپغی ٍ تصاٍیز رسًٍاًظ هغٌاطیغی قلثی ،اثثاتشذُاعت ،ایي ًکتِ هیتَاًذ اعاعی تزای ایي یافتِّا تاشذ .تِطَر
گغتزدُای تزاعاط شَاّذ شیویایی تالیٌی ،فزض تز ایي اعت کِ افشایش تیش اس حذ کتکَالهیيّا در شزٍع ایي عٌذرم ًقش دارًذ؛ در
شزایط التْاتی حاد ًاشی اس کتکَالهیي در کاردیَهیَپاتی تاکَتغَتَ ،افشایش عطَح  ٍ BNPپیشعاس (NT-Pro-BNP) BNP
قاتل تَجِ اعت ٍ ػلیرغن ػذم ٍجَد ادم ریَی ،تزای حذاقل عِ هاُ ،تاال تاقی هیهاًذ؛ ّن فؼالعاسی فزایٌذّای التْاتی ٍ ّن آساد
شذى سیاد کتکَالهیي ّا هی تَاًٌذ تشکیل  BNPرا افشایش دٌّذّ .وچٌیي  BNPتِ ًَتِ خَد تاػث آسادعاسی کتکَالهیيّا اس قلة
ٍ پایاًِّای ػصثی هیشَد کِ هٌجز تِ یک چزخِ هؼیَب هیشَد .تٌاتزایي NT-Pro-BNP ٍ BNP؛ ػالٍُ تز یک ًشاىگز ،تِ
ػٌَاى یک اتشار تشخیصی کوکی ًیش در کاردیَهیَپاتی تاکَتغَتَ تِ کار هیرًٍذ.
نتیجه گیری :تزّویي اعاط تَصیِ هی شَد تزای شٌاعایی سٍد ٌّگام ایي تیواری ٍ پیشگیزی اس ػَارض آى عٌجش عطَح
پپتیذّای ًاتزیَرتیک در دعتَر کار تخشّای هزاقثت ٍیضُ قلثی ٍ اٍرصاًظّای قلة قزار گیزد.

واشه هبی کلیذی :پپتیذّای ًاتزیَرتیک ،کاردیَهیَپاتی تاکَتغَتَ ،عٌذرم تالًَی شذى اپیکال.
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