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چکيده
انفارکتوس میوکارد ( )MIبه علت نرسیدن خون و اکسیژن کافي به یک منطقه از قلب است .نشانههاي  MIممکن است متفاوت باشد و
اکتروکاردیوگرافي نیز در حدود  05درصد از موارد غیرتشخیصي است و احتمال خطر تشخیص اشتباه وجود دارد .از این رو سنجش
بیومارکرهاي قلبي ضرورت دارد .در این پژوهش سطح تروپونین  )TnI( Iسرم در تشخیص وقوع انفارکتوس قلبي با  CK-MBسرم ،در 95
بیمار  MIو  95بیمار قلبي فاقد  MIمراجعه کننده به بیمارستان قلب سیدالشهدا ارومیه بررسي و مقایسه شده است .تروپونین  Iبا روش
ایمونوآنزیمومتریک و با استفاده از کیت  AccuBindو  CK-MBبه روش ( DGKCاستاندارد انجمن بیوشیمیایي آلمان) و IFCC
(فدراسیون بین المللي شیمي بالیني و طب آزمایشگاهي) با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون با روش فتومتریک اندازهگیري شد .سپس
تحلیل آماري نتایج با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  12و آزمون  tمستقل انجام گرفت .نتایج حاصل از مقایسه  TnIو  CK-MBبیماران
داراي  MIو فاقد  MIنشان داد که بین  TnIو  CK-MBبیماران فاقد  MIو داراي  MIتفاوت معنيداري در سطح ( )P<5/552وجود
دارد .بنابراین در تشخیص و درمان به موقع انفارکتوس میوکارد استفاده از آنها ضروري ميباشد .در این پژوهش  TnIو  CK-MBاز لحاظ
حساسیت و اختصاصیت با هم مقایسه شدند که با توجه به نتایج حساسیت و اختصاصیت  TnIبه ترتیب با  255و  49/0درصد بیشتر از
حساسیت و اختصاصیت  CK-MBبا  42و  90درصد بود.
كلمات كليدی :انفارکتوس میوکارد ،تروپونین.CK-MB ،(cTnI) I

مقدمه
در اصطالح پزشکي انفارکتوس میوکارد ( )MIعبارت از

زیر واحد پروتئیني است که زیر واحد تروپونین  Iبه اکتین

تخریب دائمي و غیرقابل برگشت قسمتي از میوکارد است

باند شده و تعامل اکتین و میوزین را مهار ميکند [.]9

که به علت از بین رفتن جریان خون و وقوع یک ایسکمي

تروپونین Iبا وزن مولکولي  19555دالتون ،بزرگتر و

شدید در آن قسمت از قلب روي ميدهد [ .]2این توقف

اختصاصيتر از  1جزء دیگر ميباشد [ .]3این زیر واحد در

گردش خون ميتواند بطور ناگهاني بدون هیچ عالئم قبلي

Nترمینال خود داراي  32اسید آمینه اضافي ميباشد که این

نمایان گردد یا پس از تعدادي از حمالت آنژیني (درد قفسه

توالي با  91و  90درصد عدم مشابهت با توالي سایر

سینه) نمود یابد [ .]1بیماران قلبي که افزایش بیومارکرهاي

ایزوفرمها امکان ساخت آنتيبادي مونوکلنال بسیار

نکروز از قبیل تروپونین Iو  CK-MBدارند ،احتمال خطر

اختصاصي بدون واکنش متقاطع با دیگر فرمهاي غیرقلبي را

باالتري براي  MIدارند [ .]24تروپونین مجموعهاي از سه

بوجود آورده است در نتیجه این مارکر را به یک مارکر
91
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اختصاصي سکتههاي قلبي تبدیل کرده است [ .]9حدود 49

سال  2341به بیمارستان مراجعه کرده بودند ،از لحاظ سطح

درصد از تروپونینهاي  Iبه میوفیبریل متصل است و تنها 3

سرمي تروپونین Iو  CK-MBو میزان وقوع  MIمورد

درصد از  cTnIدر سیتوپالسم آزاد است [ .]23غلظت

مقایسه و تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند .از این تعداد

تروپونین در سرم بیماراني که فاقد بیماري قلبي ميباشند

بیمار کال  93نفر معادل  03/90درصد را مردان و  39نفر

بسیار اندک یا غیرقابل تشخیص است .تروپونین Iپس از

معادل  96/10درصد را زنان تشکیل دادند .نمونههاي خون

مرگ سلول میوکارد بر اثر ایسکمي ،طي  3-9ساعت ،ابتدا

بیماراني که به  MIمشکوک بودند ،گرفته شده و به

از سیتوزول و سپس از میوفیبریلهاي قلب جهت ترمیم،

آزمایشگاه بیمارستان ارجاع داده شد و سپس سرم جداسازي

آزاد ميگردند و بعد از  25-19ساعت به حداکثر میزان خود

شده و در آزمایشگاه بوسیله دستگاههاي مخصوص غلظت

ميرسد .سطح آن بعد از انفارکتوس میوکارد براي هفت تاده

تروپونین Iو  CK-MBاندازهگیري شد.

روز هم چنان باال باقي ميماند [ .]4کراتینکیناز ()CK

اندازهگیري تروپونین  Iبر مبناي سنجش ایمونوآنزیمومتریک

آنزیمي است که زنجیره متابولیسمي کراتین کراتینین را در

به روش االیزا و با استفاده از کیتهاي شرکت AccuBind

سلولهاي عضالني و بافت مغز تسریع ميکند ،بدلیل اثر

به طور کیفي (مثبت یا منفي) و یا کمي اندازهگیري ميشوند.

اولیه آن بر تولید انرژي CK ،نشاندهنده کاتابولیسم بافت-

میزان تروپونین  Iدر افراد بالغ نرمال ،کمتر و مساوي 2/3

هاي طبیعي است و افزایش سطوح سرمي نشانگر آسیب به

نانوگرم بر میليلیتر است [ .]0اندازهگیري  CK-MBبه

سلولها است [ .]22کراتین کیناز داراي سه ایزوآنزیم شامل

روش کینتیک فتومتري (استاندارد انجمن بیوشیمیایي آلمان)

کراتین کیناز ( MMدر عضالت مخطط)( MB ،در عضله

و ( IFCCفدراسیون بینالمللي شیمي بالیني و طب

قلب و دیافراگم) و ( BBدر بافت مغز) ميباشد [.]20

آزمایشگاهي) به وسیله کیت تشخیص کمي شرکت پارس

MBـ CKدر عضله قلب و دیافراگم وجود دارد که

آزمون و با روش فتومتریک انجام گرفت [.]21

ایزوآنزیم قلبي نیز نامیده ميشود زیرا  25تا  15درصد از

نتایج

فعالیت کلي  CKدر قلب ناشي از MBـ CKاست ،در

تروپونین به صورت کمي و کیفي در هر دو دسته از بیماران

حالي که در عضله اسکلتي ،این نسبت از  1تا  0درصد تغییر

 MIو بیماران فاقد  MIاندازهگیري شد .نتایج حاصل از

ميکند [ .]21در مبتالیان به انفارکتوس حاد قلبي

مقایسه  cTnIبیماران بیمارستان قلب و عروق سیدالشهدا

ایزوآنزیم  CK-MBدر طي  3-0ساعت افزایش ميیابد

ارومیه با توجه به بیماران فاقد  MIو داراي  MIنشان داد

[ CK-MB .]6معموالً بین  21-19ساعت پس از شروع

که بین  cTnIبیماران فاقد  MIو داراي  MIتفاوت معني

انفارکتوس میوکارد به پیک رسیده و در عرض  91تا 91

داري وجود دارد و  cTnIبیماران داراي  MIبیشتر از

ساعت به حد پایه باز ميگردد [ .]29هدف از این مطالعه،

بیماران فاقد  IMاست ( ( )P< 5/552جدول 2و نمودار.)2
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نتایج حاصل از مقایسه  CK - MBبیماران بیمارستان قلب

سرم در تشخیص وقوع انفارکتوس قلبي ميباشد.

و عروق سیدالشهدا ارومیه با توجه به بیماران فاقد  MIو

مواد و روش كار

داراي  MIنشان داد که بین  CK -MBبیماران فاقد  MIو

در این مطالعه ،چهل بیمار مبتال به انفارکتوس میوکارد قلبي

داراي  MIدر سطح  P< 5/552تفاوت معنيداري وجود

در مقایسه با  95فرد سالم که در فاصلهي مهر تا بهمن ماه

دارد و  CK - MBبیماران داراي  MIبیشتر از بیماران
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فاقد  IMاست (جدول 1و نمودار  .)1کلیه بیماران MI

بصورت کیفي  1مورد غلظت تروپونین  Iرا به صورت

هنگام سنجش تروپونین  Iبه صورت کمي ،غلطتي باالتر از

نادرست مثبت نشان دادند .با توجه به نتایج اختصاصیت

حد نرمال ( 5/30نانوگرم بر میليلیتر) و حتي باالتر از آستانه

تروپونین  Iدر سنجش کمي و کیفي به ترتیب  49/0و 40

تشخیص  )2/3 ng/ml( MIداشتند .اما در اندازهگیري به

درصد بود .مقدار غلظت نرمال  CK-MBبرابر 19 U/L

صورت کیفي  9مورد از بیماران  MIافزایش غلظت

است CK-MB .در بیماران مشکوک به  MIدر سه نوبت

تروپونین  Iرا صحیح نشان ندادند .که با توجه به این نتایج

اندازهگیري شده و با توجه به نتایج حاصل از سنجش CK-

حساسیت تروپونین در سنجش کمي و کیفي به ترتیب 255

 ،MBبه طور میانگین حساسیت آن  42درصد بودCK- .

و  45درصد خواهد بود .در بیماران فاقد  MIهنگام سنجش

 MBدر بیماران فاقد  MIدر طي سه نوبت سنجش به

ترو پونین  Iبه صورت کمي ،تعدادي از بیماران غلطتي

ترتیب در نوبت اول ،دوم و سوم در  4 ،29و  9نفر افزایش

باالتر از حد نرمال ( )5/30 ng/mlولي پایینتر از آستانه

مثبت باالتر از حد نرمال را نشان داد .که با توجه به نتایج

تشخیص  )2/3 ng/ml( MIداشتند که ميتواند گروهي از

حاصل از سنجش  ،CK-MBاختصاصیت آن به طور

بیماران با درجاتي از  Microinfractionرا مشخص نماید

میانگین  90درصد بود .مقایسه کلي تروپونین  Iو CK-

که احتماال پیش آگهي بدتري دارند و مراقبتهاي جدیتر و

 MBاز لحاظ حساسیت و اختصاصیت در تشخیص

درمانهاي موثرتر نیاز دارند .البته یکي از بیماران غلظتي

انفارکتوس میوکارد در جدول و نمودار  3نشان داده شده

باالتر از آستانه تشخیص  MIداشت که توسط متخصص

است.

قلب تشخیص نهایي ادم ریه داده شد .در اندازهگیري
جدول 2ـ نتایج حاصل از مقایسه  cTnIبیماران به تفکیک بیماران فاقد  MIو داراي MI
متغير
cTnI

تعداد

ميانگين

خطای انحراف معيار

فاقد MI

95

5/196

5/5924

داراي MI

95

1/545

5/164

جدول 1ـ نتایج حاصل از مقایسه  CK-MBبیماران به تفکیک بیماران فاقد  MIو داراي MI
متغير
CK-MB

تعداد

ميانگين

خطای انحراف معيار

فاقد MI

95

10/066

2/649

داراي MI

95

44/666

22/512
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جدول 3ـ مقایسه درصد حساسیت و اختصاصیت تروپونین  Iو  CK-MBدر تشخیص MI
بيوماركر قلبی

درصد اختصاصيت

درصد حساسيت

تروپونين I

49/0

255

CK-MB

90

42

2.5

1.5
1

میانگین )(ng/ml

***

2

0.5
0

MI

MI

مقایسه  cTniبیماران  MIو فاقد MI

نمودار 2ـ نتایج حاصل از مقایسه  cTnIبیماران به تفکیک بیماران فاقد  MIو داراي  cTnI ***. MIبیماران فاقد  MIو داراي  MIدر
سطح  P< 5/552معنيدار است.
120
***

100
80
40
20

میانگین)(U/l

60

0
MI

MI

مقایسه  CK-MB totalبیماران  MIو فاقد MI

نمودار 1ـ نتایج حاصل از مقایسه  CK-MBبیماران به تفکیک بیماران فاقد  MIو داراي .MI
***  CK-MBبیماران فاقد  MIو داراي  MIدر سطح  P< 5/552معنيدار است.
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نمودار 3ـ مقایسه درصد حساسيت و اختصاصیت تروپونین  Iو  CK-MBدر تشخیص MI

بحث
بیماري شریان کرونر ،به ویژه عارضه کرونري حاد نه تنها

پژوهش حاضر متفاوت هستند و در پژوهش حاضر بیشتر

یک عامل مرگ و میر در کشورهاي غربي است بلکه

گزارش شده است و نشاندهنده این است که در این تحقیق

فراوانترین دلیل براي بستري شدن بیماران در بیمارستانها

حساسیت و اختصاصیت تروپونین  Iباالتر بوده است.

است .در این مسیر ،سنجش مارکرهاي قلبي سرم راهگشاي

رائوپیال و همکاران در سال  1525گزارش دادند که

مناسبي بوده است .در مطالعه ما جهت تعیین بهترین مارکر

حساسیت و اختصاصیت تروپونین Iبه ترتیب  255و 46/3

ایدهال براي تشخیص دقیقتر انفارکتوس میوکارد ،تروپونین

درصد است و در مقابل حساسیت و اختصاصیت CK-

 Iو  CK-MBاز لحاظ حساسیت و اختصاصیت در

 MBبه ترتیب  11/1و  43/1درصد است [ ]29که این

بیماران  95( MIنفر) و بیماران سالم از نظر  95( MIنفر)

نتایج با نتایج تحقیق حاضر بسیار نزدیک بوده و در یک

با هم مقایسه شدند .با توجه به نتایج به دست آمده تروپونین

راستا قرار دارند .همچنین در مطالعه دیگري از شارکي و

 Iهم از لحاظ حساسیت و هم از لحاظ اختصاصیت بهتر

فالحتي در سال  2444از بین بیومارکرهاي قلبي ،تروپونین I

جلوه ميکرد و جهت تشخیص انفارکتوس میوکارد از هر

در تشخیص انفارکتوس میوکارد برتر از  CK-MBنشان

لحاظ بهتر به نظر ميرسد .حساسیت تروپونین  Iو CK-

داده شده است که تجربیات ما نیز موید این مطلب است

 MBبه ترتیب  255و  42درصد بود و اختصاصیت آنها به

[ .]29در مطالعهاي برانوالد و همکارانش در سال  1552بیان

ترتیب  49/0و  90درصد بود به این معنا که تروپونین  Iدر

کردند که مقادیر افزایش یافته تروپونین به علت آزادسازي

تشخیص انفارکتوس میوکارد هم حساستر و هم

آرام و تخریب ساختمان حوضچه ،مدت طوالني در خون

اختصاصيتر از  CK-MBعمل ميکند .در مطالعهاي مشابه

باقي ميماند [ .]1نیمه عمر تروپونین و کمپلکسهاي آن

در سال  1559که روي  96بیمار با تشخیص سندرم حاد

تقریباً دو ساعت است .باال ماندن مقدار تروپونین به مدت

کرونري جهت مقایسه تروپونین  Iو تروپونین Tانجام شد

طوالني ،تشخیص بالیني مشکالت قلبي و همچنین بصورت

حساسیت و اختصاصیت تروپونین  Iبه ترتیب  96و 96/1

عملکردي حساسیت بالیني آن را افزایش ميدهد .با روش-

درصد گزارش شدند [ ]25که با توجه به نتایج این دو

هاي اولیه اندازهگیري تروپونین مشخص شده بود که تقریباً

مطالعه نیز حساسیت و اختصاصیت با مقدار گزارش شده در

 33درصد از بیماران با عالئم حمله حاد قلبي تروپونین
02
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افزایش یافته دارند ،در حالي که میزان  CK-MBدر آنها

عنوان یک شاخص پیشبیني کننده خوب جهت طبقهبندي

طبیعي است .با باال رفتن میزان حساسیت روشهاي اندازه-

میزان خطر براي  MIعمل ميکند.

گیري ،افزایش سطح تروپونین  Iدر تعداد بیشتري از بیماران
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