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 .1مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات ،مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران
 .1مرکز تحقیقات بیماریهای نای ،مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .1دانشجوی دکتری ( ،)PhDمرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی ،مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4متخصص داخلی ،بیمارستان بناب ،آذربایجان شرقی ،ایران

چکيده
سابقه و هدف :سطح پپتید ناتریورتیک مغزی ( )NT-ProBNPدر بیماران مبتال به هایپرتانسیون ایدیوپاتیک شریان ریوی ،متناسب
با میزان کاهش عملکرد بطن راست ،افزایش مییابد .این مطالعه ،با هدف بررسی تعیین روند درمان در بیماران مبتال ببه هایپرتانسبیون
ایدیوپاتیک شریان ریوی ( )IPAHبر سطح سرمی  NT-ProBNPانجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع پیگیری طولی روندی ،در فاصلهی سالهای  1191-1191روی  11بیمبار مببتال ببه هیپرتانسبیون
شریان ریوی که به مدت  11هفته تحت درمان با داروی ایلوپرست ( )Iloprostبه صورت وریبدی قبرار داشبتند ،انجبام شبد .در زمبان
شروع ،حین و پس از اتمام دورهی درمان ،کالس عملکردی ،تست پیادهروی  6دقیقه ،فشار شریان ریبوی ،فشبار بطبن راسبت و سبطح
سرمی  NT-ProBNPاندازهگیری شد.
يافتهها :یافتهها نشان داد درمان با ایلوپروست وریدی به همراه درمانهای رایج در این بیماران ،باعث کاهش کبالس عملکبردی ،فشبار
شریان ریوی ،فشار بطن راست و سطح  NT-ProBNPو همچنبین ،افبزایش مسبافت پیمبوده شبده در تسبت پیبادهروی  6دقیقبهای،
میشود .سطح سرمی  NT-ProBNPنسبت به ابتدای مطالعه ،در  %57بیماران به صورت معنیداری کاهش پیدا کرد (.)P=1/119
نتيجهگيری :به نظر میرسد درمان با ایلوپروست وریدی ،یک درمان مؤثر برای بیماران مبتال ببه  IPAHباشبد و سبطح سبرمی NT-

 ProBNPبه نسبت افزایش کالس عملکردی ،افزایش تست پیادهروی  6دقیقهای ،کاهش فشار شریان ریوی و فشار بطن راست ،کاهش
مییاببد .بنبابراین اسبتفاده از  NT-ProBNPببه عنبوان شاخصبی ببرای پیگیبری و بعیت بیمباران و نیبز موفقیبت درمبان در کنبار
اکوکاردیوگرافی و تست پیادهروی  6دقیقهای ،توصیه میشود.
واژگان کليدی :هیپرتانسیون شریان ریوی ،ظرفیت عملکردی ،سطح NT-Pro BNP

لطفاً به این مقاله به صورت زیر استناد نمایید:
Sharif-Kashani B, Malek Mohammad M, Monjazebi F, Khosravi K. Effect of therapy in patients with idiopathic
pulmonary artery hypertension on NT-Pro BNP level: A longitudinal study. Pejouhandeh 2015;19(6):335-340.

مقدمه

0

هایپرتانسیون شریان ریوی یا Pulmonary artery ( PAH
*نويسنده مسؤول مکاتبات :دکتر مجيد ملک محمد؛ تهبران ،خیاببان شبهید
باهنر ،دارآباد ،بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ،مرکز تحقیقات بیمباریهبای نبای؛
کدپستی19778-41471 :؛ تلفن)111( 15111499 :؛ نمابر)111( 16116111 :؛
پست الکترونيکmmalekmohammad@yahoo.com :

 ،)hypertensionبه افزایش فشار متوسط شریان ریوی بیشتر
یا مساوی  17میلیمتر جیوه در حالت استراحت و یبا بباتتر از
 11میلیمتر جیبوه در حالبت فعالیبت ،ببر اسباس یافتبههبای
کاتتریزاسیون قل راست گفته میشود .این معیار ،مهب تبرین
شاخص تشخیصی در این بیماران اسبت ( .)1،1هیپرتانسبیون
ایدیوپاتیک یا اولیهی شبریان ریبوی یبا Idiopathic ( IPAH
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اطالعاتی است که تستهای مربو به ارزیابی پیامد درمان ،در
اختیار آنهبا قبرار مبیدهنبد ،لباا یبافتن یبک تسبت ببا ارز
تشخیصی ،صحت و حساسیت بات ،ارزان قیمت و در دسبترس،
برای بررسی این بیماران ،بسیار ارزشمند میباشد .از آنجبا کبه
تاکنون مطالعهای در مورد اندازهگیبری  NT-ProBNPجهبت
پیگیری و عیت بیماران و ارزیابی پیامد درمان ببا ایلوپروسبت
وریدی انجام نشده است ،مطالعهی حا ر با هدف تعیین رونبد
درمان در بیماران مبتال به هایپرتانسبیون ایبدیوپاتیک شبریان
ریوی بر سطح سرمی  NT-ProBNPانجام شد.

مواد و روشها
این مطالعبه ،از نبوع پیگیبری طبولی رونبدی ،در فاصبلهی
سالهای  1191-1191انجام گرفت .جمعیبت مبورد مطالعبه،
بیماران مراجعهکننده به درمانگاه پرفشاری شبریان ریبه ،واقبع
در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ببود .ببا توجبه ببه اینکبه
بیماران نیازمند ببه درمبان ببا ایلوپروسبت وریبدی ،در ببازهی
زمانی انجام مطالعه 11 ،بیمار بود ،بنابراین رو نمونبهگیبری
در این مطالعه ،به صورت سرشماری بود .معیبار ورود ببه ایبن
مطالعبببه ،تشبببخیص قطعبببی بیمببباری  IPAHببببر اسببباس
کاتتریزاسیون بطن راست و نظبر متخصصبین قلب و ریبه در
بیمارستان دکتبر مسبیح دانشبوری و نیباز ببه دریافبت داروی
ایلوپروست وریدی و داشتن تمایبل ببرای شبرکت در پبژوهش
بود .ابزار جمعآوری اطالعات ،یک پرسشنامهی محقق -ساخته
بود .ایبن پرسشبنامه ،متشبکل از بخبشهبای مختلبش شبامل
اطالعات دموگرافیک (سن ،جنس ،قد و وزن بیمار ،مدت اببتال
بببه بیمبباری) ،ترفیببت عملکببردی بیمببار بببر اسبباس کببالس
عملکردی  ،WHOیافتههای تست پیادهروی  6دقیقه در ابتبدا
و انتهای مطالعه (مسافت پیموده شده و میبزان افبت ،)O2sat
یافتههای اکوکاردیوگرافی (فشار شبریان ریبوی و فشبار بطبن
راست) ،پارامترهای همودینامیک کاتتریزاسبیون بطبن راسبت
(فشار شریان ریوی ،فشار دهلیز راست) ،میزان NT-ProBNP
در ابتببدای مطالعببه ،کببالس عملکببردی  ،WHOیافتببههببای
اکوکاردیوگرافی (فشار شبریان ریبوی و فشبار بطبن راسبت) و
میزان  NT-ProBNPدر شروع درمان و مباههبای اول ،دوم و
سوم مطالعه بود .قسمت مربو ببه اطالعبات دموگرافیبک ،ببا
انجام مصاحبه و قسمتهای مربو به تسبتهبای کلینیکبی و
پاراکلینیکی ،توسط محقق و با نظر متخصصین قلب و ریبهی
بیمارستان دکتر مسیح دانشوری ،تکمیل شد .روایبی و پایبایی
این تستهای کلینیکی و پاراکلینیکی ،در مطالعبات متعبددی
سنجیده شده و تست پیادهروی  6دقیقهای به عنوان استاندارد
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 ،)pulmonary artery hypertensionیک اخبتالل نبادر ببا
علت ناشناخته است که در آن انسداد شریانهای کوچک ریوی
باعث افزایش فشار شریان ریوی و به طور ثانویه ،نارسایی بطن
راست میگردد ( .)1این بیماری ،نادر بوده و پیشآگهی خبوبی
ندارد .مطالعات نشان دادهاند که متوسبط طبول عمبر بیمباران
مبتال به  IPAHپس از تشخیص 1/8 ،سبال مبیباشبد (.)7،4
شیوع  PAHدر آمریکا 1 ،در یک میلیون نفر و نسبت ابتال ببه
بیماری در زنان به مردان 1/5 ،ببه  1مبیباشبد ( .)6در اروپبا،
شیوع این بیماری  17تا  71نفر در هر یک میلیون نفبر اسبت
( .)1بر این اساس ،میتوان تخمین زد در جمعیت  55میلیونی
ایران ،هر سال حدود  171نفر به این بیماری مبتال میشوند و
با توجه به طول عمر  1-1ساله ی بیماران (ببدون درمبان) ،در
حدود  411تا  471بیمار در ایران ،به پرفشباری اولیبهی ریبه،
مبتال میباشند .آمار بیمباران ثببت شبده در مراکبز اصبلی ببا
احتساب عوامل جنبی ،به این عدد نزدیک است.
شایعترین شکایت در بین بیماران مببتال ببه  ،PAHتنگبی
نفس حین فعالیت است .سایر عالی شبامل خسبتگی ،فقبدان
انرژی ،درد قفسه سینه ،سنکوپ ،تپش قلب و ادم انبدامهبای
تحتانی هستند که همگی غیر اختصاصی بوده و تشخیص را ببا
مشکل مواجه میکننبد ( .)5اخیبراً جهبت پیگیبری و بررسبی
شببدت بیمبباری و پیامببد درمببان در ایببن بیمبباران ،بررسببی
پپتیدهای ناتریورتیک ( ،)natriuretic peptidesمبورد توجبه
قرار گرفته است ( ،Pro-BNP .)9،8یک پرو-هورمون است که
بهوسیلهی سلولهای بطنی تولیبد شبده و ببه دو قسبمت N-
 terminalغیر فعبال ببه نبام  NT-ProBNPو قسبمت فعبال
 BNPشکسته میشود و در نهایت هر دوی ایبن مبواد توسبط
کاردیومیوسبیتهببا بببه داخببل خببون ترشببح م بیشببوند (.)11
مطالعات نشان میدهنبد در بیمباران مببتال ببه هیپرتانسبیون
ریبوی ،سببطح  NT-ProBNPبببا و ببعیت عملکببردی ( )11و
همودینامیک بیماران ( )11مرتبط بوده و میتوانبد ببه عنبوان
یک شاخص پیشگوییکننده ی میزان بقای بیمباران ،مبد نظبر
قرار گیرد (.)14،11
نتایج تحقیقاتی کبه ببه همبین منظبور انجبام شبده نشبان
میدهد که در بیماران مببتال ببه هیپرتانسبیون ریبوی ،سبطح
پپتید ناتریورتیک مغزی ( )BNPهمبستگی معکوس و بباتیی
با میزان اختالل بطن راست دارد .همچنین ،سبطح پالسبمایی
پایهی  ،BNPیک عامل پیشگوییکنندهی مرگ و میر در ایبن
بیماران است .نتایج ایبن مطالعبات همچنبین نشبان مبیدهبد
بیماران با  ،BNP171pg/mlمیزان بقای پبایینتبری دارنبد
( .)14از آنجا که تصمی های درمبانی متخصصبین ،منبو ببه
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دکتر بابک شریشکاشانی و همکاران 115 /

شماره  ،6پیدرپی  ،111بهمن و اسفند 1191

يافتهها
یافتهها نشان داد تمبام واحبدهای تحبت مطالعبه ،زن و در
سنین  14±14سال بودند .قد بیماران  161±7سانتیمتر ،وزن
بیماران  61±14کیلوگرم و طول مدت بیماری  1±1سال ببود.
بر طبق نتایج کاتتریزاسیون قلبی ،فشار شریان ریبوی قببل از
شروع درمان در این بیماران 87±11 ،میلیمتر جیبوه و فشبار
دهلیز راست  14±1میلیمتر جیوه بود .قببل از شبروع درمبان
وریدی ایلوپروست %57 ،بیماران بر اساس طبقهبنبدی کبالس
عملکببردی  ،WHOدر کببالس  IIIو  %17آنهببا در کببالس IV
قرار داشتند .اما پبس از درمبان وریبدی ببا ایلوپروسبت%11 ،
بیمبباران در کببالس  IIIو تنهببا  %11آنهببا در کببالس  IVقببرار
گرفتند .تغییرات کالس عملکردی بیماران نسببت ببه ابتبدای
مطالعه ،در نمبودار  1نشبان داده شبده اسبت .آزمبون آمباری
فریدمن نشان داد ،کالس عملکردی بیماران نسبت ببه ابتبدای
درمببان ،بببه طببور معنببیداری کبباهش پیببدا کببرده اسببت
(.)P<1/111
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تعداد بيماران

سطح IV

5
0
ماه سوم
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ابتدای مطالعه

نمودار  .0تغييرات کالس عملکردی  WHOبيماران به دنبال درمان.

جدول شماره  ،1تغییبرات فشبار شبریان ریبوی و فشبار بطبن
راست بیمباران را در اکوکباردیوگرافی نشبان مبیدهبد .آنبالیز
آزمون  Repeaded measure ANOVAنشان داد که فشبار

شریان ریوی و فشار بطن راست بیمباران در اکوکباردیوگرافی،
به طور معنیداری کاهش پیبدا کبرده اسبت .نتبایج همچنبین
نشبان داد بیشترین مسافت پیمبوده شده در تسبت پیبادهروی
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طالیی در ارزیابی بیماران مبتال به  IPAHشناخته شده اسبت
( .)17-15این تستها ،به عنوان رو هایی جهت ارزیابی روند
درمان ،در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری برای بیماران مبتال
به  ،IPAHبه طور معمول مورد استفاده قرار میگیرند .بعبد از
تو یح عنوان و اهداف پژوهش ،ر ایتنامهی کتبی مبنبی ببر
شرکت در پژوهش از بیماران اخا و به ایشان تو یح داده شبد
که هر زمان که تمایل داشته باشند ،میتوانند از مطالعه خبار
شده و عدم همکاری آنها با پزشک معالج و بیمارستان ،درمبان
آنها را تحت تأثیر قرار نمیدهد .همچنین ،اطمینان کامبل ببه
بیماران داده شد که تمامی اطالعات مربو به بیمار ،به صورت
محرمانه نگهداری خواهد شبد .هبر بیمباری کبه ببه درمانگباه
پرفشاری شبریان ریبه در بیمارسبتان دکتبر مسبیح دانشبوری
مراجعه مینمود ،طبق روال معاینه شده و تحبت درمبان قبرار
میگرفت .قبل از شروع درمان ،پرسشنامهی پژوهش ،برای هبر
بیماری که با توجه به شرایط و وخامت بیماری ،نیاز به دریافت
ایلوپروسببت وریببدی داشببت و ر ببایت خببود را در خصببو
همکاری با این مطالعه به صورت کتبی اعالم مینمود ،تکمیبل
میشد .سپس بیماران تحت درمان با ایلوپروست وریدی طببق
پروتوکببل تأییببد شببده ( 1-1میکروگببرم در سبباعت تببا 71
میکروگرم هر  4هفته) ،به مبدت  11هفتبه قبرار مبیگرفتنبد.
سایر درمبانهبای دریبافتی در ایبن بیمباران شبامل دو داروی
( Sildenafilروزانه  71میلیگرم) و ( Bosentanروزانبه 117
میلیگرم) بود که در طول زمان مطالعه ،ادامه داشت .در طبول
دورهی درمبان بهصورت ماهبانه ،سطح سرمی NT-ProBNP

اندازهگیری شبد .همچنبین ،اکوکباردیوگرافی انجبام گرفبت و
ترفیببت عملک ببردی بیم بباران بببر اسبباس کببالس عملکببردی
 ،WHOبررسی شبد .در انتهبای دورهی درمببان نیببز تسبت
پیادهروی  6دقیقهای برای بیماران انجام شد.
دادهها با کمبک نبرمافبزار آمباری ( SPSSنسبخه  )11و ببا
کمک آزمونهای آمباری  Repeated measure ANOVAو
 Friedmanو ری همبستگی پیرسون آنالیز شد.

اثربخشی درمان در  IPAHبر سطح سرمی NT-ProBNP
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میدهد .همانطور که مشباهده مبیشبود ،تغییبری در میبزان
کاهش اشباع اکسیژن در حین انجام تست مشاهده نمیشبود،
اما مسافت پیموده شده در انتهای مطالعبه نسببت ببه ابتبدای
مطالعه ،به میزان معنیداری افزایش یافته است.

 6دقیقهای 718 ،متر و کمترین آن 61 ،متر بوده است .جدول
 ،1میانگین و انحراف معیبار مسبافت پیمبوده شبده در تسبت
پیادهروی  6دقیقهای و میزان کاهش اشباع اکسبیژن در حبین
انجام تست را در انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه ،نشان

زمان متغییر

ابتدای مطالعه
میانگین

91
فشار شریان ریوی در اکو
88
فشار بطن راست در اکو
* Repeaded measure ANOVA

ماه اول

ماه سوم

ماه دوم

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

17
16

91
88

11
11

87
84

11
11

81
81

11
11

نتیجه آزمون

آماری*

P<1/111
P=1/171

جدول  .2مقايسه نتايج تست پيادهروی  6دقيقه در ابتدا و انتهای مطالعه.
زمان

متغيير
مسافت پیموده شده (متر)
میزان کاهش اشباع اکسیژن حین انجام تست (درصد)

بیشترین میبزان سبطح  NT-ProBNPدر ابتبدای مطالعبه
 5411 pg/mlو کمتبببرین آن  118 pg/mlببببا میبببانگین و
انحراف معیار  1561±1964 pg/mlبود .در انتهای مطالعبه در
 7بیمار ( ،)%17سطح  NT-ProBNPنسبت به ابتدای مطالعه
افزایش یافته ببود و در  17بیمبار ( ،)%57کباهش یافتبه ببود.

ابتدای مطالعه

انتهای مطالعه

نتیجه آزمون تست  tزوجی

185±117
5±8

171±114
6±4

P>1/111
P=1/144

نمودار شماره  ،1تغییرات  NT-ProBNPرا در طبول مطالعبه
نشان میدهد .آنالیز  Repeaded measure ANOVAنشان
داد کببه  NT-ProBNPدر بیمبباران ،بببه میببزان معنببیداری
کاهش پیدا کرده است (.)P=1/119

8000

6000
5000
4000
3000
2000
1000

ميانگين )pg/mL( NT-ProBNP

7000

0
ماه سوم

ماه دوم

ماه اول

ابتدای مطالعه

نمودار  .2تغييرات ميانگين  NT-ProBNPبه دنبال درمان.

بحث
مطالعات مختلش در مورد اندازهگیری سطح NT-ProBNP

در بیماران مبتال به هیپرتانسیون شریان ریوی نشان داده است
کببه  NT-ProBNPقببادر بببه افتببرا کببالسهببای مختلببش
عملکردی بیماران مبتال به هیپرتانسیون ریوی بوده و با نتبایج
مربو به تست پیادهروی ،میزان برداشبت اکسبیژن ،اخبتالف

اکسیژن آلوئولی -شریانی ،تهویهی فضای مردهی عملکردی در
حین فعالیت و میانگین فشار شریان ریوی مرتبط اسبت (.)18
عالوه بر این نشان داده شده است که  NT-ProBNPمیتواند
در پیشگویی میزان بقای این بیماران ،دارای نقش باشبد ()19
بهنحویکبه بیمباران دارای سبطح ببیش از  ،1411 pg/mlدر
معرض عوارض کشندهی بیمباری قبرار دارنبد ( .)11از ایبنرو،
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جدول  .0تغييرات فشار شريان ريوی و فشار بطن راست.
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مسافت پیموده شده در تست پیادهروی  6دقیقهای مبیشبود،
اما تنها در سه چهارم بیماران ،سطح  NT-ProBNPنسبت به
ابتدای مطالعه ،کاهش یافته بود .باید توجه داشبت کبه حجب
ک نمونه در این مطالعه و نیز مدت ک پیگیری ،ممکن اسبت
زمببان تزم را بببرای کبباهش معنببیداری  NT-ProBNPدر
مطالعببه ،فببراه نکببرده باشببد .از ای بنرو ممکببن اسببت انجببام
مطالعات دیگبر ببا حجب نمونبهی بیشبتر و نیبز مبدت زمبان
طوتنیتر ،نتیجهی متفاوتی نشان دهد.
درمببان بببا ایلوپروسببت وریببدی در بیمبباران مبببتال بببه
هیپرتانسیون شریان ریوی ،باعبث کباهش کبالس عملکبردی،
فشار شریان ریوی ،فشار بطن راست و سطح  NT-ProBNPو
افزایش مسافت پیموده شبده در تسبت پیبادهروی  6دقیقبهای
گردید .اگرچه در سه چهبارم بیمباران ،سبطح NT-ProBNP
نسبت به ابتدای مطالعه ،کاهش یافته بود ،اما همبستگی کمی
با کاهش در کالس عملکردی بیماران ،فشبار شبریان ریبوی و
فشار بطن راست در اکوکاردیوگرافی و نیز افبزایش در مسبافت
پیموده شده در تست پیادهروی  6دقیقبهای داشبت .از ایبنرو،
توصیه میشود برای ارزیابی و عیت بیماران و موفقیت درمان
در بیماران مبتال به هیپرتانسیون شریان ریوی ،بهتبر اسبت از
اندازهگیری سطح  NT-ProBNPدر کنبار اکوکباردیوگرافی و
تسببت پیبادهروی  6دقیقببهای اسببتفاده شببود .بببا ایبن وجببود،
مطالعات دیگری با حج نمونبهی بیشبتر و مبدت طبوتنیتبر
درمان و پیگیری بیماران ،توصیه میگردد.

تشکر و قدرداني
این مقاله ،نتیجهی طرح تحقیقاتی مصوب مرکبز آموزشبی،
پژوهشی ،درمانی سل و بیماریهبای ریبوی بیمارسبتان دکتبر
مسیح دانشوری در سال  1191میباشد .بدینوسیله از معاونت
محترم پژوهشبی بیمارسبتان و همکباران ایبن بیمارسبتان در
بخش مراقببتهبای ویبژه کبه تسبهیالت انجبام آن را فبراه
نمودند و همچنین تمامی بیماران و خانوادههای آنان که حا ر
به همکاری شدند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.

REFERENCES
1. Galiè N, Hoeper MM, Humbert M, Torbicki A, Vachiery JL, Barbera JA, et al. Guidelines for the diagnosis and
treatment of pulmonary hypertension. The task force for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension of the
European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the International
Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J 2009; 30(20): 2493-537.
2. Thomson JR, Machado RD, Pauciulo MW, Morgan NV, Humbert M, Elliott GC, et al. Sporadic primary pulmonary
hypertension is associated with germline mutations of the gene encoding BMPR-II, a receptor member of the TGF-β
family. J Med Genet 2000; 37(10): 741-5.

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 3:35 +0430 on Tuesday July 7th 2020

سطح  NT-ProBNPبه طور وا حی با اختالل عملکبردی در
بیماران مبتال به هیپرتانسیون ریوی مرتبط ببوده و ببه عنبوان
بخشی از سیست فیزیولوژیک در بیمارانی است که ببه سبمت
نارسایی قلبی پیشرفت میکنند (.)9،8
به طور معمبول ،کاتتریزاسبیون قلب راسبت و تسبتهبای
ورزشی برای ارزیابی سیر بیماری در مبتالیان به هیپرتانسیون
ایدیوپاتیک شریان ریوی ،بهکار میرود .با این وجود ،مطالعبات
نشان دادهاند که سطح  BNPدر این بیماران بهطور مثببت ببا
مقاومت عرو ریوی و بهطور منفی با نتبایج تسبت پیبادهروی
مبرتبط مبیباشببد ،امبا رابطببهای ببین سببطح  BNPو  PAPو
بببرونده قلب بی یافببت نشببده اسببت ( .)11همچنببین ،در یببک
مطالعهی دیگر ،به منظور تعیبین پروگنبوز بیمباران مببتال ببه
هیپرتانسیون شریان ریوی ،مشخص گردیبد کبه انبدازهگیبری
سریال  NT-ProBNPدر مقایسه با یک بار اندازهگیری آن در
زمان تشخیص ،امکان بهتری را برای افترا بین بیمبارانی کبه
زنده ماندهاند در مقاببل بیمبارانی کبه فبوت کبردهانبد ،فبراه
میآورد .در واقع ،کباهش  NT-ProBNPببه میبزان ببیش از
 %17در سال ،با میزان بقا مرتبط ببوده اسبت ( .)11عبالوه ببر
این ،در یک مطالعه در کودکان مبتال به هیپرتانسبیون شبریان
ریبوی ،بررسبیهببای مکببرر سببطح  BNPنشببان داد کببه ببین
دادههای همودینامیبک و اکوکاردیوگرافیبک معمبول و ،BNP
رابطهی قوی وجود نداشت ،اما تغییر در  BNPدر طول زمبان،
به طور معنبیداری ببا تغییبر در پارامترهبای همودینامیبک و
اکوکاردیوگرافیک مرتبط بوده است .در مطالعه ی  Caravitaو
همکاران نیز که روی بیماران مببتال ببه هیپرتانسبیون شبریان
ریبوی در اثببر بیمبباری بافببت همبنببد انجببام شببد ،همبسببتگی
مستقی معنیداری بین فشار شریان ریوی و  NT-ProBNPو
همبسببتگی معن بیدار معکوسبی ب بین  NT-ProBNPو فشببار
شریبان ریبوی ببا مسبافت پیمبوده شبده در تست پیبادهروی
 6دقیقهای ،گزار شده است ( .)11با این وجود ،اگرچه نتایج
مطالعه ی حا ر حباکی از آن ببود کبه درمبان ببا ایلوپروسبت
وریدی باعث کاهش کبالس عملکبردی ،فشبار شبریان ریبوی،
فشار بطن راست و سطح  NT-ProBNPو همچنین ،افبزایش

دکتر بابک شریشکاشانی و همکاران 119 /

NT-ProBNP  بر سطح سرمیIPAH اثربخشی درمان در

 دوماهنامه پژوهنده/ 141

3. Humbert M, Sitbon O, Simonneau G. Treatment of pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med 2004; 351(14):
1425-36.
4. Galiè N, Rubin LJ. Introduction: new insights into a challenging disease: A review of the third world symposium on
pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol 2004; 43(12s1): S1-S1.

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 3:35 +0430 on Tuesday July 7th 2020

5. Simonneau G, Galie N, Rubin LJ, Langleben D, Seeger W, Domenighetti G, et al. Clinical classification of
pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2004; 43(12s1): S5-S12.
6. Abela GS. Peripheral vascular disease: Basic diagnostic and therapeutic approaches. Lippincott Williams & Wilkins;
2004.
7. Barst RJ, Gibbs JSR, Ghofrani HA, Hoeper MM, McLaughlin VV, Rubin LJ, et al. Updated evidence-based
treatment algorithm in pulmonary arterial hypertension. J Am Coll Cardiol 2009; 54(1s1): S78-S84.
8. Maisel AS, Krishnaswamy P, Nowak RM, McCord J, Hollander JE, Duc P, et al. Rapid measurement of B-type
natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure. N Engl J Med 2002; 347(3): 161-7.
9. Stein BC, Levin RI. Natriuretic peptides: physiology, therapeutic potential, and risk stratification in ischemic heart
disease. Am Heart J 1998; 135(5): 914-23.
10. Yap LB, Mukerjee D, Timms PM, Ashrafian H, Coghlan JG. Natriuretic peptides, respiratory disease, and the right
heart. Chest 2004; 126(4): 1330-6.
11. Leuchte HH, Holzapfel M, Baumgartner RA, Ding I, Neurohr C, Vogeser M, et al. Clinical significance of brain
natriuretic peptide in primary pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 2004; 43(5): 764-70.
12. Souza R, Bogossian HB, Humbert M, Jardim C, Rabelo R, Amato MBP, et al. N-terminal-pro-brain natriuretic
peptide as a haemodynamic marker in idiopathic pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J 2005; 25(3): 509-13.
13. Nagaya N, Nishikimi T, Okano Y, Uematsu M, Satoh T, Kyotani S, et al. Plasma brain natriuretic peptide levels
increase in proportion to the extent of right ventricular dysfunction in pulmonary hypertension. J Am Coll Cardiol 1998;
31(1): 202-8.
14. Nagaya N, Nishikimi T, Uematsu M, Satoh T, Kyotani S, Sakamaki F, et al. Plasma brain natriuretic peptide as a
prognostic indicator in patients with primary pulmonary hypertension. Circulation 2000; 102(8): 865-70.
15. Hoeper MM, Oudiz RJ, Peacock A, Tapson VF, Haworth SG, Frost AE, et al. End points and clinical trial designs
in pulmonary arterial hypertension: Clinical and regulatory perspectives. J Am Coll Cardiol 2004; 43(12s1): S48-S55.
16. Palange P, Ward SA, Carlsen KH, Casaburi R, Gallagher CG, Gosselink R, et al. Recommendations on the use of
exercise testing in clinical practice. Eur Respir J 2007; 29(1): 185-209.
17. American Thoracic Society. ATS/ACCP Statement on cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit Care
Med 2003; 167(2): 211.
18. Schwaiblmair M, Reichenspurner H, Muller C, Briegel J, Furst H, Groh J, et al. Cardiopulmonary exercise testing
before and after lung and heart–lung transplantation. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159(4): 1277-83.
19. Souza R, Jardim C, Julio Cesar Fernandes C, Silveira Lapa M, Rabelo R, Humbert M. NT-proBNP as a tool to
stratify disease severity in pulmonary arterial hypertension. Respir Med 2007; 101(1): 69-75.
20. Fijalkowska A, Kurzyna M, Torbicki A, Szewczyk G, Pruszczyk P, Szturmowicz M. Serum N-terminal brain
natriuretic peptide as a prognostic parameter in patients with pulmonary hypertension. Chest 2006; 129(5): 1313-21.
21. Greig D, Castro P, Ferrada M, Lim J, López C, Braun S, et al. Brain natriuretic peptide in primary pulmonary
hypertension. Rev Med Chil 2006; 134(3): 299-304.
22. Mauritz GJ, Rizopoulos D, Groepenhoff H, Tiede H, Felix J, Eilers P, et al. Usefulness of serial N-terminal pro-Btype natriuretic peptide measurements for determining prognosis in patients with pulmonary arterial hypertension. Am J
Cardiol 2011; 108(11): 1645-50.
23. Caravita S, Wu SC, Secchi MB, Dadone V, Bencini C, Pierini S. Long-term effects of intermittent iloprost infusion
on pulmonary arterial pressure in connective tissue disease. Eur J Intern Med 2011; 22(5): 518-21.

