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ABSTRACT
Objective: To investigate the association between plasma NT-proBNP levels at admission and ST-segment
resolution (STR) after reperfusion in patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).
Methods: This study included 102 patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI), who were
admitted to coronary care unit at Aleppo University Heart Hospital between 1 Mars 2011 until 1 October 2011
were treated by lysis in less than 6 hours from symptoms onset, and randomly selected blood sample was taken on
admission to measure plasma NT-proBNP. Maximal ST-segment elevation was measured on the worst ECG lead
before and 60-90 minutes after reperfusion. Patients were categorized as STR(−) (<50% STR) or STR(+) (≥50%
STR).
Results: Of the 102 patients included, 75 (73.5%) were STR(+). The STR(−) group had higher median levels of
NT-proBNP: 413 (59-3000) vs 79 (27-2450) pg/ml, p<0.001. On multivariate analysis, none of the following factors
including age, gender, diabetes mellitus, hypertension, smoking and infarct location had a significant association
with ST-segment resolution. only NT-proBNP level and the period between symptoms onset and therapy initiation
were independent predictor factors for STR. STR(−) patients had a higher in-hospital major cardiac events (mortality,
cardiogenic shock, malignant arrhythmias) than STR(+) group, (37% vs 13%, respectively), p=0.01. Patients with
Timi flow grade (0 or 1) in coronary angiography had higher median levels of NT-proBNP: (320 vs 130 and 97)
pg/ml for Timi flow grade 2 and 3, respectively.
Conclusions: We found a strong association between high levels of NT-proBNP at admission and incomplete
STR in our study, suggesting that NT-proBNP may be useful to predict the prognosis in acute myocardial infarction
patients at the first evaluation.
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الصف األول لتلك األمراض ولعله أكثرها انتشا ارً .ولذا فقد نال هذا الداء
حي اًز واسعاً من البحث والدراسة في األسباب وطرق االستقصاء وأساليب
العالج ،كما ركزت معظم الدراسات التي تناولت المجال العالجي على
تطوير أساليب جديدة إلعادة التروية باك اًر ما أمكن وبالشكل األمثل ،بدءاً
من استخدام حاالت الخثرة والمقارنة فيما بينها من حيث الفعالية ونسبة
ال إلى التداخالت الغازية ()PTCA
االختالطات ومحاولة الحد منها ،وصو ً
ٍ
بشكل
كطريقة متقدمة في إزالة االنسداد الحاصل إو�عادة الدوران اإلكليلي
ٍ
كاف ومالئم للشرايين اإلكليلية األساسية.

ألول مرة من المقبولين في قسم العناية القلبية المشددة في مستشفى
أمراض وجراحة القلب الجامعي بحلب خالل الفترة الممتدة بين  1آذار
 2011وحتى  1تشرين األول  2011م .خضع هؤالء المرضى إلعادة
التروية بحاالت الخثرة خالل فترة أقل من  6ساعات من بدء األعراض.
أخذت عينات الدم عند القبول لقياس مستويات  NT-proBNPالمصلية،
كما تم قياس ارتفاع القطعة  STاألعظمي في المسرى األسوأ بتخطيط
القلب الكهربائي ( 12مسرى) وذلك قبل وبعد  90-60دقيقة من محاولة
إعادة التروية ،وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين :األولى هي مجموعة
عدم شفاء القطعة  STR(−) STأي ) ،(50%>STRوالثانية مجموعة
شفاء القطعة  STR(+) STأي ) ،(50%≤STRثم أجريت مقارنة بين
قيم  NT-proBNPفي كلتا المجموعتين ودراسة تأثير العوامل األخرى
على شفاء القطعة .ST
النتائج :من بين مرضى الدراسة ( 102مريضاً) نجح الشفاء في
القطعة  STلدى  75مريضاً (بنسبة  .STR(+) )%73.5كما كان
ٍ
لدى مجموعة عدم شفاء القطعة STR(−) ST
مستويات وسطية أعلى
م ـ ـ ـ ـ ــن  )3000-59( 413 :NT-proBNPبيكـ ـ ـ ـ ــوغ ـ ـ ـ ـرام/م ـ ــل مقاب ـ ــل
 )2450-27( 97بيكوغرام/مل في مجموعة مرضى شفاء القطعة ST
) .0.001≤p ،STR(+وبدراسة مجموعة من العوامل التي قد تؤثر في
شفاء القطعة  STوباستخدام التحليل متعدد المتغيرات لم يالحظ وجود
دور للعمر ،الجنس ،الداء السكري ،ارتفاع التوتر الشرياني ،التدخين أو
مكان االحتشاء كعوامل تنبؤية لشفاء القطعة  ،STفي حين شكل كل
من  NT-proBNPوالمدة المستغرقة بين بدء األعراض وبدء العالج
عوامل تنبؤية مستقلة في توقع شفاء القطعة  .STكانت نسبة الحوادث
القلبية الكبرى (الوفاة ،الصدمة القلبية واضطرابات النظم الخبيثة) أثناء
االستشفاء أعلى لدى مجموعة مرضى عدم شفاء القطعة ( STمرضى
 )STRمن مرضى شفاء القطعة ( STمرضى  %37( )STR+مقابل )%13على الترتيب مع قيمة  .0.01=pأظهر المرضى ذوي درجة
ٍ
الجريان المنخفضة ( )1-0والمقيمة بالقثطرة القلبية
مستويات مرتفعة من
القيم الوسيطة لمستويات  NT-proBNPبالمقارنة مع مرضى لديهم
درجة جريان ( 2أو .)3
االستنتاجات :لوحظ من خالل هذه الدراسة وجود عالقة ارتباط قوية
بين مستويات  NT-proBNPالمقاسة عند القبول وشفاء القطعة  STبعد
إعادة التروية لدى مرضى احتشاء العضلة القلبية مع ارتفاع القطعة ،ST
األمر الذي يعكس دور هذا الببتيد في تحديد اإلنذار والمساعدة على رسم
طريقة العالج األمثل منذ المقاربة األولى لحالة هؤالء المرضى.

إال أنه ومع تقدم األبحاث ووجود عدد ال بأس به من الحاالت التي
بقي إنذراها أو تحسنها دون المستوى المطلوب على الرغم من النجاح في
استعادة سالكية الشرايين اإلكليلية الرئيسية ،زاد التركيز على أهمية تحري
نجاعة الدوران اإلكليلي األصغري ومحاولة إيجاد طرق أكثر تقدماً في
استقصائه وعالجه لما لذلك من دور رائد في المعالجة.
إن شفاء القطعة  STعلى تخطيط القلب الكهربائي وأهميته في عكس
مدى تحسن الجريان اإلكليلي األصغري وبالتالي حجم االحتشاء النهائي
أصبح معروفاً ومدعوماً بعدد ضخم من الدراسات الحديثة 3-1،والتي بحثت
أيضاً في مجموعة من المتغيرات السريرية والكميائية الحيوية كمشعر ٍ
ات
تنبؤية تعكس مدى النجاح في شفاء القطعة  STبعد إعادة التروية لدى
4
مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد مع ارتفاع القطعة .ST
من جه ٍة أخرى فقد نُشرت في السنوات الماضية أعدا ٌد كبيرة من
الدراسات تشير إلى الدور الهام للببتيد الدماغي المدر للصوديوم عند
مرضى التناذرات اإلكليلية بشكليها الحاد 6,5والمزمن 7في تحديد اإلنذار
10,9
والمراقبة الدورية ورسم طرق العالج األفضل.
من هنا كانت دراستنا هذه من بين الدراسات المعدودة التي حاول
باحثوها الربط بين مستوى هذا الهرمون عند القبول في مرضى احتشاء
العضلة القلبية مع ارتفاع القطعة  )STEMI( STوتوقع شفاء القطعة
 STبعد إعادة التروية ،وبالتالي التأكيد مجدداً على أهمية هذا المشعر
المخبري سهل اإلجراء في تحديد إنذار المريض القلبي ورسم طريقة العالج
األكثر جدوى.

طرق البحث
 -1عينة الدراسة :أدخل في البحث  110مرضى تم انتقاؤهم عشوائياً
من مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد مع ارتفاع القطعة ST
والمشخص ألول مرة ،من المراجعين لقسم اإلسعاف في مستشفى
أمراض وجراحة القلب الجامعي بحلب والذين تم قبولهم في قسم العناية

المقدمة
تعد األمراض القلبية من أهم أسباب الوفيات والعجز الوظيفي على
المستوى العالمي ،ويحتل الداء القلبي اإلكليلي بمختلف تظاهراته السريرية
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القلبية المشددة وخضعوا إلعادة التروية.
 -2مدة الدراسة :تم البحث في الفترة الممتدة بين  1آذار  2011وحتى 1
تشرين األول  2011م.
 -3معايير االستبعاد من الدراسة :استبعد من الدخول في الدراسة مرضى
احتشاء العضلة القلبية مع ارتفاع القطعة  STعند وجود أحد العوامل
التالية:
وع ّرف هنا بوجود (سوابق احتشاء
 مرضى لديهم سوابق داء قلبي إكليلي ُعضلة قلبية ،خناق صدر غير مستقر ،سوابق إعادة تروية جراحية
 CABGأو .)PCI
 سوابق إصابة صمامية مثبتة سابقة لالحتشاء الحاد مثل (تضيق أوقصور تاجي أكثر من خفيف ،تضيق أو قصور أبهري أكثر من خفيف
.)...
 مرض قلبي خلقي مصحح أو غير مصحح. أمراض رئوية برانشيمية أو وعائية مثل (الداء الرئوي الساد المزمن ،COPDالتليف الرئوي ،االنصمام الرئوي الخثاري المزمن ،ارتفاع التوتر
الرئوي البدئي).
 قصور كلوي حاد أو مزمن (مستوى .)1.2>Crea  30≥GFRمل/د والمقدرة حسب صيغة كوكروفت(.)CocroftGault
 حادث دماغي وعائي مرافق. حالة إنتانية مرافقة لحالة االحتشاء عند القبول مثبتة شعاعياً أو مخبرياًأو سريرياً.
 من أثبت لديهم تشخيص مغاير الحقاً (التهاب تامور ،التهاب عضلةقلبية).
 من لديهم تخطيط قلب كهربائي يصعب فيه تقييم التغير في القطعة ST(مرضى  LBBBحديث أو قديم ،مرضى ناظم الخطا الدائم أو الموقت،
تشويش شديد في  ،ECGمتالزمة بروغادا .)...
 مشعر كتلة الجسم .30≥ )Body Mass Index( BMI من مضى على بدء األلم لديهم أكثر من  6ساعات قبل البدءبإعطاء حاالّت الخثرة ،أو من حدث لديهم شفاء في القطعة  STبشكلٍ
كامل بعد الوصول للعناية ،أي قبل بدء العالج بحاالّت الخثرة ،أو
مرضى عولجوا عالج محافظ ولم يخضعوا لعالج إعادة تروية ألي
سبب كان.

* قيـ ــاس مستوى  NT-proBNPبالطريق ــة السريع ـ ـ ـ ــة باستخـ ـ ـ ـ ــدام
(.)Roche cardiac assay
 -5تحليل تخطيط القلب الكهربائي :تم إجراء تخطيط قلب كهربائي ذو
 12مسرى لكل المرضى المدخلين في البحث أثناء القبول وقبل إعطاء
حاالّت الخثرة ،وبعد  90-60دقيقة من انتهاء التسريب .حللت معطيات
تخطيط القلب الكهربائي  ECGبواسطة
شخص واحد دون المعرفة
ٍ
بمعطيات  ،NT-proBNPوتم قياس االرتفاع في القطعة  STبواسطة
مسطرة مدرجة يدوية عند  80ملم ثانية بعد نقطة  Jفي المساري المتوافرة
وألقرب  0.05ميلي فولط ،واعتبرت القطعة  TPهي الخط القاعدي سوي
الكهربائية ،والقيمة المعتمدة الرتفاع القطعة  STهي أعلى ارتفاع في ذات
11
المساري الدالة على االحتشاء قبل وبعد العالج.
 -6تعاريف:
 تم تعريف الشفاء في القطعة  STاعتماداً على التغير المئوي فيوع ّرف في
انحراف القطعة  STالتراكمي قبل وبعد محاولة إعادة الترويةُ ،
دراستنا بتراجع في االرتفاع األولي المقاس للقطعة  STعند القبول بمقدار
≥  50%بعد  90-60دقيقة من إعطاء حاالّت الخثرة.
 عرف احتشاء العضلة القلبية الحاد مع ارتفاع القطعة  STوفق المعاييرالمعتمدة من قبل ( ،12 )ACC ،ESC ، AHAوهي:
 وجود ارتفاع في الخمائر القلبية يرسم منحنى مع تغيرات تخطيطية. ارتفاع في القطعة  1>STميلي فولت في اثنين من المساري الطرفيةعلى األقل.
 أو ارتفاع في القطعة  2>STميلي فولت في اثنين من المساريٍ
الصدرية أو الجانبية على األقل
بشكل مستمر مع توفر واحد مما يلي:
(ألم صدري أو أحد مكافآته ،نقص حركية حديث مثبت بإجراء تصويري
مثل اإليكو أو .).. MRI

عرفت عوامل الخطورة القلبية المدروسة كما يلي:

 الداء السكري :اعتبر المريض لديه داء سكري في حال (المريضمشخص ومعروف كمريض مصاب بالداء السكري سابقاً ،أو وجود ارتفاع
في سكر الدم العشوائي > 200ملغ/دل في عينتين عشوائيتين ،سكر الدم
الصباحي ≥  26ملغ/دل خارج فترة الساعات األولى لالحتشاء.
 ارتفاع التوتر الشرياني :اعتبر المريض مصاباً بارتفاع توتر شريانيفي حال (كان مريضاً معروفاً ومشخصاً مسبقاً بأنه مريض مصاب
بارتفاع توتر شرياني) ،أو في حال كان الضغط االنقباضي ≥  140ملم
زئبق
و/أو الضغط االنبساطي ≥  90ملم زئبق في عدة قياسات أثناء
القبول خارج فترة الساعات األولى لالحتشاء.
 التدخين :اعتبر المريض مدخناً في حال كان (مدخن حالي أو سابقأقلع عن التدخين قبل أقل من  6أشهر).
 -االختالطات القلبية الكبرىُ :ع ّرفت في الدراسة بـحدوث (الوفاة ألي

 -4التحاليل المخبرية
* تم سحب عينة دم لحظة القبول وقبل إعطاء حاالّت الخثرة ،جمعت
العينات المقطوفة في أنابيب زجاجية بسيطة ( )4.5مل وأخرى مغطاة
بالهيبارين.
* تم إجراء كل من التحاليل التالية،)CBC ,Crea ,Urea ,+K ,+Na( :
باإلضافة إلى التروبونين  Tعند وبعد القبول ﺑ  6و 12ساعة.
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سبب كان ،الصدمة القلبية ،اضطرابات النظم الخبيثة).
الصدمة القلبية :هي هبوط الضغط االنقباضي < 90ملم زئبق لمدة ساعة
على األقل دون تحسن بعد تسريب السوائل ،مع عالمات سريرية مرافقة
لنقص تروية محيطية بعد نفي األسباب األخرى (كاضطراب نظم مستمر
سبب صدمة ،حادثة نزفية .)....
 اضطرابات النظم الخطيرة :هي حدوث  VFأو  VTبعد  6ساعاتاألولى لالحتشاء.
 عــرف النظــم البطينــي الذاتــي المتســارع :نظــم بطينــي بســرعة 120-80ن/د.

باالستجواب المباشر وبمراجعة األضابير وتم مراقبة  ECGعن طريق
المونيتور لمدة  48ساعة على األقل لدى جميع مرضى الدراسة.
حال الخثرة (الستربتوكيناز) لدى جميع المرضى.
* استخدم ّ
* عولج جميع المرضى وفق التعليمات الناظمة لعالج مرضى
( ،)STEMIحيث تلقوا أسبرين  325ملغ تحميل و 300ملغ تحميل
كلوبيدوغريل وهيبارين مج أز أو غير مجزأ ،ستاتين باإلضافة إلى حاصرات
بيتا و ACE1حسب األصول ما لم يكن هناك مضاد استطباب لذلك.
* استبعد من الدراسة  8مرضى لفقدان التحليل أو حدوث وفاة قبل التقييم
النهائي ،أو صعوبة تقييم تخطيط القلب الكهربائي  ،ECGوأجري التحليل
اإلحصائي لـ  102مريضاً.
اعتبرت القيمة  0.05>pهامة إحصائياً وأجري التحليل اإلحصائي
باستخدام برنامج .SPSS 17

 -7طريقة إجراء الدراسة :تم تقسيم المرضى المدخلين في الدراسة إلى
مجموعتين :األولى مجموعة المرضى ممن حدث لديهم شفاء في القطعة
 ،)+STR( STوالثانية مجموعة المرضى ممن لم يحدث لديهم شفاء في
القطعة .)-STR( ST

النتائج
أو ًال – توزع المرضى حسب بعض الصفات المدروسة :بالنظر في
توزع بعض العوامل المدروسة لدى عينة المرضى في هذه الدراسة ،فقد
ٍ
كانت نسبة الذكور أعلى من اإلناث
بشكل واضح ،نسبة انتشار الداء
السكري  %22تقريباً وهي نسبة مقاربة لنسبة االنتشار العالمي للداء
السكري لدى مرضى التناذر اإلكليلي الحاد 13.فيما كانت نسبة المصابين
بارتفاع التوتر الشرياني  %20تقريباً ،ولكن األمر الملفت هو ارتفاع نسبة
المدخنين إلى ما يقرب من  .%70كانت نسبة المرضى المراجعين لقسم
االسعاف خالل فترة الساعات الثالث األولى لبدء األعراض  %68وهي
نسبة قد تكون ذات داللة جيدة .أما بالنسبة لنمط االحتشاء فقد تقاربت
النسبة ما بين االحتشاء األمامي وغير األمامي ،وحدث نظم بطيني ذاتي
متسارع أثناء العالج الحال للخثرة أو بعد بقليل بنسبة  %17مابين كل
مرضى الدراسة.

تمت دراسة العالقة بين قيم  NT-proBNPعند القبول وشفاء القطعة
 STبعد  90-60دقيقة من إعادة التروية ،حيث اعتمد في تقييم الفروقات
إحصائياً على قيم المتوسط  Meanوالوسيط  Medianمن أجل المتغيرات
المستمرة كقيم  NT-proBNPبواسطة اختبارات  Kruskal-Wallisأو
( )Mann-Whitney U testأو ()Independent sample test
وقيمت االرتباطات بواسطة الترتيب اإلحصائي لـ .Spearman
ّ
* درست العالقة بين شفاء القطعة  STوعدد من العوامل التي قد تلعب
دو اًر فيها مثل :العمر ،الجنس ،الداء السكري ،التدخين ،ارتفاع التوتر
الشرياني ،مكان االحتشاء ،الزمن المستغرق ما بين بدء األعراض وبدء
العالج بحاالّت الخثرة.
* تم استقصاء الترافق ما بين عودة قطعة  STوعدد من العوامل معاً
باستخدام التقهقر المنطقي  Logistic Regressionلتحديد المشعرات
التنبؤية لشفاء القطعة  STكعوامل مستقلة ،وكذلك دراسة العالقة بين
عودة القطعة  STوحدوث االختالطات القلبية الكبرى خالل االستشفاء.
* بحثت العالقة بين قيم  NT–proBNPوعدد من العوامل مثل العمر،
الجنس ،الداء السكري ،ارتفاع التوتر الشرياني ،مكان االحتشاء ،....
وأخي اًر العالقة بين قيم  NT–proBNPودرجة الجريان بالتصوير اإلكليلي
الظليل (.)Timi flow grade
* أجريت القثطرة القلبية لدى  77مريضاً خالل األيام السبعة األولى من
الحادثة الحادة ،وتمت قراءة النتائج وتقييم الجريان في الشريان المتهم
باالحتشاء اعتماداً على معايير  Timi flow gradeعن طريق أخصائي
القلبية في المستشفى بعد استبعاد  9مرضى لعدم إمكانية تحديد الشريان
المرتبط بإحداث االحتشاء بدقة.
* جمعت المعلومات الذاتية والسريرية والهيموديناميكية المطلوبة للمرضى

بإجراء تحليل إحصائي ألعمار مرضى الدراسة فقد بلغ متوسط العمر
لدى مرضى الدراسة  10.7±57.1سنة ،حيث تراوحت األعمار ما بين
 86-34سنة ،بينما بلغ وسيط العمر  58سنة.
ثانياً– توزع المرضى تبعاً لشفاء القطعة  :STتم تقسيم المرضى بداية
إلى ثالث مجموعات تبعاً لدرجة الشفاء في القطعة  STبعد إعادة التروية
حسب الجدول .1
STR
العدد
النسبة
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تام ≥%70
40
%39.2

جزئي ≥  50و<%70
35
%34.3

ال شفاء <%50
27
%26.5

الجدول  .1درجة الشفاء في القطعة ST
بعد إعادة التروية لدى مرضى الدراسة.
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وبتقسيم المرضى إلى مجموعتين رئيسيتين تبعاً للتعريف الذي اعتمد
لشفاء القطعة  ،STالجدول .2
STR

%50 ≤ STR +

%50 > STR -

العدد
النسبة

75
%73.5

27
%36.5

رابعاً -العالقة بين شفاء القطعة  STوبعض العوامل المقترحة:
 – 1العالقة بين شفاء القطعة  STوالجنس:

كما تظهر الجداول السابقة فقد كانت نسبة الشفاء في القطعة ST
( )%73.5عند مرضى الدراسة %29 ،منهم حققوا شفاء كامل 70≤STR
و %35منهم حققوا نسبة شفاء جزئي ،فيما كانت نسبة المرضى ممن
لم يحدث لديهم تراجع ذو أهمية في القطعة ) ST (%26.5بعد إعادة
التروية.

NT–proBNP

STR +

متوسط Mean
وسيط Median
أدنى قيمة Lower
أعلى قيمة Upper

218
97
27
2450

842
413
59
3000

>0.001

الذكور

اإلناث

إحصائيات

STR +

(74.4%) 64

(%68.8) 11

OR (male/female): 1.2

STR -

(25.6%) 22

(%31.3) 5

0.7=p

الجدول  .5العالقة بين شفاء القطعة  STوالجنس.

ثالثاً– العالقة ما بين شفاء القطعة  STومستوى NT–proBNP
عند القبول:
بمقارنة قيم المتوسط والوسيط لمستويات  NT–proBNPبين
مجموعتي المرضى ممن حققوا  %50≥STR+بعد  90-60دقيقة من
إعادة التروية ومن كان لديهم  %50<STR-نالحظ وجود فارق ٍمهمٍ
بينهما ،مع قيمة  pهامة جداً ( ،)0.001<pوهو ما يشير إلى أن هذا
ال تنبؤياً هاماً لشفاء القطعة  STبعد إعادة التروية،
الببتيد يشكل عام ً
الجدول .3
STR -

Mean
Median
Lower
Upper

184
86
27
1057

842
413
59
3000

الجدول  .4المقارنة السابقة بين قيم  NT–proBNPبعد تقسيم
المرضى لثالث مجموعات.

الجدول  .2مجموعتا المرضى في الدراسة.

p-value

NT–proBNP

%70≤STR

50≥STR
و<70%
250
101
47
2450

%50>STR

 –2العالقة بين شفاء القطعة  Tوالداء السكري:
Non DM

DM

إحصائيات

OR (Non DM/DM ): 1.2 61 (77.2%) 14 (60.8%) STR +
STR -

)18 (22.8%) 9 (39.2%

0.1=p

الجدول  .6العالقة بين شفاء القطعة  STوالداء السكري.
 –3العالقة ما بين شفاء القطعة  STوارتفاع التوتر الشرياني:
NTH

Non HTN

إحصائيات

OR (HTN/Non HTN): 1.03 59 (72%) 16 (80%) STR +
0.5=p
23 (28%) 4 (20%) STR -

الجدول  .7العالقة ما بين شفاء القطعة  STوارتفاع التوتر الشرياني.
 –4العالقة ما بين شفاء القطعة  STوالتدخين:

الجدول  .3مقارنة قيم المتوسط والوسيط لمستويات NT–proBNP
بين مجموعتي المرضى في الدراسة.

مدخن

غير مدخن

إحصائيات

OR (Non smoker/smoker): 1.1 24 (75%) 51 (72.9%) STR +

أعدنا المقارنة السابقة بين قيم  NT–proBNPبعد أن قسمنا مرضانا
لثالث مجموعات (شفاء تام في القطعة  ،STشفاء جزئي وال شفاء)،
الجدول .4

8 (25%) 19 (27.1%) STR -

0.5=p

الجدول  .8العالقة ما بين شفاء القطعة  STوالتدخين.
 –5العالقة ما بين شفاء القطعة  STوالمدة المستغرقة من بدء األلم
حتى بدء العالج بحاالّت الخثرة:

لم يظهر من خالل هذه المقارنة وجود فارق إحصائي هام بين
مجموعتي مرضى الشفاء التام في القطعة  STومجموعة مرضى الشفاء
الجزئي ،حيث كانت قيمة  pللفارق بينهما  ،0.9وهي قيمة غير هامة
إحصائياً .وهذا يجعلنا نقول أن قيمة  NT–proBNPعند القبول لم تكن
ذات فائدة تنبؤية بدرجة الشفاء في القطعة  STفي مجموعة المرضى ممن
شفاء في القطعة .)%50≤STR( ST
حققوا ً

STR +
STR -

≤ 3ساعات

> 3ساعات

إحصائيات

)58 (84.1%
)11 (15.9%

)17 (51.5%
)16 (48.5%

OR (≤ 3 / >3): 2.6
0.001=p

الجدول  .9العالقة بين شفاء القطعة  STوالمدة بين بدء األلم وبدء
العالج بحاالّت الخثرة.
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 – 6العالقة بين شفاء القطعة  STومكان االحتشاء:
احتشاء أمامي

احتشاء غير أمامي

STR +

)%70.8( 34

)%75.9( 41

STR -

)%29.2( 14

)%24.1( 13

سادساً– نسبة حدوث االختالطات القلبية الكبرى أثناء االستشفاء بين
مجموعتي الدراسة :من خالل النظر في نسبة حدوث  MACEبين
مجموعتي المرضى  +STRو -STRفقد كانت نسبة الوفيات لدى
مجموعة المرضى ممن لم يحققوا شفاء في القطعة  )%11.1( STمقابل
( )%1.3في مجموعة المرضى الذين حققوا شفاء في القطعة  STمع
فارق إحصائي مهم ( ،)0.05=pأما بالنسبة لحدوث صدمة قلبية
وجود ٍ
بعد القبول أيضاً فقد كان احتمال تطور هذا االختالط أعلى بـ  5.5مرة
لدى مرضى  -STRبالمقارنة مع مرضى +STR
وبفارق إحصائي هام.
ٍ
كذلك بالنسبة لالضطرابات البطينية الخبيثة لوحظ أنها أعلى حدوثاً لدى
فارق إحصائي هام .وبجمع
مرضى  -STRبـ  1.6مرة ،ولكن دون وجود ٍ
كل الحوادث القلبية الكبرى مع بعضها البعض كانت نسبتها  %13مقابل
 %37في مجموعتي  +STRو -STRعلى الترتيب مع فارق إحصائي
هام (.)0.01=p

إحصائيات
OR (Non anterior/
Anterior): 1.2
0.3=p

الجدول  .10العالقة بين شفاء القطعة  STومكان االحتشاء.

من خالل كل ما سبق الحظنا أن عودة القطعة  STبعد احتشاء
العضلة القلبية متعلقة بقيمة  NT–proBNPأثناء القبول ،وبالمدة الزمنية
الفاصلة بين بدء األعراض وبدء العالج .في حين لم تظهر العوامل
األخرى المدروسة (الجنس ،العمر ،السكري ،ارتفاع التوتر الشرياني،
التدخين ونوع االحتشاء) أي ترابط إحصائي هام مع شفاء القطعة .ST
ولتحليل العالق ـ ـ ــة م ـ ــا بين  STRوهذه المتغيرات مترافقة معاً لتحديد
فيمـ ـ ـ ــا إذا كانت العوامل التي أظهرت عالق ـ ـ ــة كانت عوامل مستقلة أم
ال لجأنا الستخ ـ ـ ــدام تحـ ـ ـ ـ ــلي ـ ــل التقهقر المنطق ـ ـ ــي متعـ ـ ـ ــدد المتغي ـ ـ ـ ـرات
 Multivariate logistic regressionفكانت النتيجة في الجدول
اآلتي:
المتغير

p-value

العمر
الجنس
الداء السكري
ارتفاع التوتر الشرياني
التدخين
نوع االحتشاء
مستوى NT–proBNP
المدة الزمنية المستغرقة

0.3
0.5
0.3
0.7
0.5
0.2
0.007
0.05

مجموع االختالطات القلبية الكبرى ()MACE
المجموعة

حدثت

لم تحدث

إحصائيات

STR +
STR -

(13%) 10
(37%) 10

)87%( 65
(63%) 17

OR 2.7
PV: 0.01

الجدول  .12مجموع االختالطات القلبية الكبرى (.)MACE

سابعاً– العالقة بين قيم  NT-proBNPعند القبول ودرجة الجريان
:Timi flow-grade

الجدول  .11نتائج التحليل التقهقر المنطقي متعدد المتغيرات.

Timi flow-grade

)NT–pro BNP: (Median

p-value

3
2
0 or 1

97
130
320

0.01

الجدول  .13بين قيم  NT–proBNPعند القبول ودرجة الجريان
.Timi flow-grade

إذاً بعد دراسة كل عامل مع تثبيت بقية العوامل لم يكن للعمر والجنس
والداء السكري وارتفاع التوتر الشرياني والتدخين ونوع االحتشاء أي ترابط
إحصائي هام مع شفاء القطعة  .STفيما بقي مستوى NT–proBNP
ذو عالقة هامة مع شفاء القطعة  ،STمما يشير أنه عامل تنبؤي مستقل.
ال أن القيمة اإلحصائية
كذلك بقي عامل الوقت ذو ترابط إحصائي هام إ ّ
انخفضت إلى .0.05
خامساً– العالقة بين شفاء القطعة  STوحدوث نظم بطيني ذاتي
متسارع :كان لدى  %95من المرضى الذين طوروا نظم بطيني ذاتي
متسارع أثناء أو بعد إعادة التروية شفاء في القطعة)،ST (%50≤ STR
في حين أن  %69من المرضى ممن لم يحدث لديهم هذا النظم حققوا
شفاء ًفي القطعة  ،STأي أن حدوث نظم بطيني ذاتي ذو نوعية مرتفعة
وحساسية منخفضة لشفاء القطعة .ST

إذا كلما ازدادت قيم  NT–proBNPعند القبول كلما كانت درجة
الجريان أقل مع فارق إحصائي هام في قيم الوسيط لـ  NT–proBNPبين
من لديهم ( )3=F.G.Tأو ( )2=F.G.Tومن لديهم (،)1-0=F.G.T
ولكن لم يظهر هذا الفارق المهم بين من لديهم ()3=F.G.T
و( ،)2=F.G.Tولعل إجراء التصوير اإلكليلي لبعض المرضى حتى مدة
أسبوع من الحادثة الحادة أربك النتيجة ،إذ أن نسبة من هؤالء المرضى
يتحسن لديهم مستوى الجريان بعد فترة من العالج.

المناقشة
كانت نسبة الشفاء في القطعة  )%73.5( STمن بين مرضى الدراسة،
 %29منهم حققوا
شفاء
ال  70≥STRو %35منهم حققوا
شفاء كام ً
ً
ً
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في مجموعة المرضى ممن حققوا () 97 (50≥STR+بمدى)2450-27
مقارن ًة بمرضى لديهم (( 413 )50<STR-بمدى  ،)3000-59مع قيمة
.0.001<p

جزئياً ،فيما كانت نسبة المرضى ممن لم يحدث لديهم تراجع موفق في
القطعة  STبعد إعادة التروية  .%26.5وبالمقارنة مع أبحاث ٍأخرى
درست الشفاء في ارتفاع القطعة  STبعد إعادة التروية لدى مرضى
) (STEMIفقد تراوحت نسبة الشفاء في القطعة  STبين  %75-50تبعًا
لطبيعة المرضى المختارين وطريقة إعادة التروية ومدة األعراض:

فيما يلي دراسة العالقة بين التراجع في االرتفاع في القطعة ST
وبعض العوامل األخرى المقترحة والمقارنة مع الدراسات األخرى التي
قيمت العالقة بين قيم  NT–proBNPوالتراجع في القطعة .ST

 بلغت نسبة الشفاء في القطعة  )%73( STمن مجمل مرضى 48614
عرفت  STRكما
(دراسة  L.Lorgisوزمالئه في العام  ،)2006والتي ّ
في دراستنا ولكنها اعتمدت في إعادة التروية على إجراء  PCIفي ثلث
المرضى وعلى حاالت الخثرة في الثلثين الباقيين ،ومن هنا يجب أن تكون
نسبة الشفاء في القطعة  STأعلى لديهم كون التداخل الغازي يحقق نجاحاً
أكبر في إعادة سالكية الشريان المسؤول عن االحتشاء ،لكن المدة الزمنية
التي اعتمدتها الدراسة المقارنة بين بدء األعراض وبدء العالج إلدخال
المرضى كانت  12ساعة فما دون فيما اعتمدنا نحن  6ساعات فما
دون األمر الذي ربما أضعف من دور العامل المذكور آنفاً وجعل النسبة
متقاربة جداً بين الدراستين.

أوالً :دراسة  L. Lorgisوزمالئه عام :2006

14

عدد مرضى الدراسة
50≥STR +
 50<STRp-value

دراستنا 2012
102

دراسة L. Lorgis
486

 (NT–proBNP) Medianبيكو/مل
533
97
938
413
0.003
0.001

الجدول  .14المقارنة مع دراسة  L. Lorgisوزمالئه.
هذه الدراسة والتي شابهت دراستنا في طرق العمل إلى حد كبير
أظهرت نتائج مشابهة من حيث قوة الترابط بين الببتيد المدروس والشفاء
في القطعة  ،STإال أن قيم  NT–proBNPكانت أعلى في الدراسة
المقارنة ولعل قبولهم بوقت أطول بين بدء األعراض وبدء العالج (12
ساعة مقابل  6ساعات في دراستنا) لعب دو اًر في رفع تلك القيم .وكذلك
فان الدراسة المقارنة السابقة قيمت دور مجموعة من العوامل التي قد
تؤثر في شفاء القطعة  STبعد إعادة التروية ،فلم يكن (العمر ،الجنس،
الداء السكري ،ارتفاع التوتر الشرياني ،التدخين ،مكان االحتشاء،
سوابق احتشاء عضلة قلبية  ،MIالزمن الفاصل بين األعراض والعالج
ومتوسط النبض) ذا ترابط إحصائي هام مع شفاء القطعة  ،STبعكس
(وجود موجة  Qعند القبول ،قيمة الكسر القذفي  ،EFطريقة إعادة
التروية) والتي شكلت عوامل تنبؤية مستقلة لشفاء القطعة  STولكننا
لم نتناولها في دراستنا( ،فوجود موجة  Qوكون  40%<EFواستخدام
حاالت الخثرة مقابل العالج التداخلي كانت عوامل مستقلة تنبئ بفشل
شفاء القطعة .)ST

 كانت نسبة الشفاء في دراسة ( Verouden NJوزمالئه في العام 15 )2010أقل من النسبة في دراستنا  50≥STR+شكلت  %49تقريباً،
وقد اعتمدت هذه الدراسة على  primary PCIلدى كل مرضى
الدراسة والذي من المفترض أن يرفع نسبة الشفاء في القطعة ST
أكثر منه في دراستنا التي اعتمدت حاالت الخثرة فقط ،إال أن إدخال
هذه الدراسة لمرضى ذوو احتمالية أقل لنجاح إعادة التروية كمن لديهم
سوابق(  CADاحتشاء سابق ،أو سوابق ) PTCA ،CABGوكذلك
مرضى الصدمة القلبية والذين شكلوا %7 ،وعدم استبعاد مرضى
القصور الكلوي ربما كانت وراء انخفاض نسبة الشفاء المتوقعة في
القطعة  STعنها في دراستنا.
 في دراسة ( Björklund Eوزمالئه في العام  16)2005بلغت نسبةالشفاء في القطعة  ،%43)50≥STR+( STوقد اعتمد هنا على العالج
بحاالت الخثرة كما في دراستنا إال أن قراءة التغير في القطعة  STتم بعد
 60دقيقة فيما كان بعد  90-60دقيقة لدينا ،ولم يتم استثناء مرضى سوابق
 CADفي الدراسة المقارنة السابقة.
17
 دراسة ( Bhatiaوزمالئه في العام  )2004والتي قيمت دور بعضالعوامل المنبئة بفشل شفاء القطعة  STوتأثير ذلك على اإلنذار ،كانت
نسبة الشفاء  %53من المرضى الـ  85الذين أجري عليهم البحث
اإلحصائي.

تماثلت هذه النتائج مع نتائجنا في معظم العوامل المدروسة باستثناء
مدة األعراض والتي أظهرت أهمية تنبؤية لدينا وغابت أهميتها في الدراسة
المقارنة بعكس ما هو متوقع ،ولعل كون استذكار المريض لمدة األعراض
أمر شخصي إلى حد بعيد هو أحد التفسيرات المحتملة التي طرحها باحثوا
الدراسة المقارنة.

كانت العالقة بين شفاء القطعة  STومستوى  NT–proBNPعند
القبول ذات تر ٍ
ابط إحصائي هام جداً ،فقد كانت قيمة وسيط NT–proBNP

ثانياً :دراسة  Verouden NJوزمالئه عام :2010
حاولت الدراسة السابقـ ــة دراسة قدرة مجموعة من المعطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الحيوي ـ ـ ـ ــة
15
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عدد مرضى الدراسة
50≥ STR+
50< STRvalue-p

دراستنا 2012
102
(NT-proBNP) Median
97
413
	<0.001

دراسة Verouden NJ
662
NT-proBNP
)(≥608 ng/L

NT-proBNP
))>608 ng/L

%73

%44
0.001

الجدول  .15المقارنة مع دراسة  NJ Veroudenوزمالئه.
توقع الشفاء في القطعة  ،STولكن الترابط اإلحصائي كان أضعف
في هذه الدراسة ،ولعل استخدام قيمة حرجة معينة ( )cut pointلقيم
 NT–proBNPتم تقسيم المرضى على أساسها أدى إلى إضعاف ذلك
الترابط.

المصلية على التنبؤ بشفاء القطعة  STلدى المرضى الخاضعين إلجراء
( ،)primary PCIولكنها لم تعتمد على قياس الوسيط أو المتوسط إو�نما
تم تقسيم قيم  NT–proBNPألرباع إحصائية ،واعتبر التركيز في الربع
العلوي بأنه مرتفع ≥ 608نانوغرام/مل .وكان المرضى في الربع األعلى
فارق
ال لحدوث فشل في شفاء القطعة  STمع ٍ
من قيم الببتيد األكثر احتما ً
إحصائي هام كما هو الحال في دراستنا .وبالمقارنة مع الواسمات األخرى
فقد كان ( ،hsCRP ،CKMB ،TNTانخفاض تصفية الكرياتينين)
ذات عالقة وحيدة التغير وضعيفة مع شفاء القطعة  ،STوباستخدام
النموذج متعدد المتغيرات فان  NT–proBNPبقي المشعر األقوى
ترابطاً مع الشفاء في القطعة  ،STتاله االنخفاض في تصفية الكرياتينين،
ٍ
بشكل مستقل مع
فيما لم يكن التروبونين أو  CKMBأو CRPمترفقاً
توقع الشفاء في القطعة  ،STوهذه المعطيات لم تتغير بعد تثبيت العوامل
السريرية.

وبدراسة العالقة بين الشفاء في القطعة  STواإلنذار أثناء االستشفاء
وبالمقارنة مع دراسة  L. Lorgisوزمالئه 14فقد تقاربت النتائج بين
الدراستين مع مالحظة أن نسبة الصدمة القلبية أعلى في الدراسة المقارنة
في كلتا المجموعتين ،ولعل طول الفترة الفاصلة بين بدء األعراض
وبدء العالج لديهم لعب دو اًر في ذلك .لم تبحث الدراسة المقارنة في
تطور اضطرابات نظم خبيثة ،إال أنها تناولت نسبة عودة االحتشاء بين
مجموعتي الدراسة ولم تجد فارقاً إحصائياً هاماً.
ال من
أما دراسة  Björklundوزمالئه 16فقد أظهرت أن ك ً
ٍ
 proBNP–NTوشفاء القطعة  STقد تتنبأ
بشكل مستقل بالوفيات على
المدى الطويل أي بعد عا ٍم من القبول وكان هناك تداخل مهم بينهما،
ٍ
حيث أن الفائدة من العودة الباكرة للقطعة  STاقتصرت
بشكل رئيسي على
مرضى التراكيز العالية من ،NT–proBNP
بمعنى آخر إن مرضى
ً
التراكيز العالية من  NT–proBNPعند القبول والذين يصنفوا كمرضى
ال لشفاء القطعة  STقد نستطيع تخفيض
عاليي الخطورة وأقل احتما ً
ٍ
الخطر لديهم
بشكل مهم في حال نجحنا في تحقيق الشفاء في القطعة
 ،STوهذا موضح بالشكل .1

ال بين قيم NT–proBNP
أظهرت دراستنا أيضاً ترابطاً مستق ً
وشفاء القطعة  ،STإال أنها لم تدرس العالقة مع معطيات لواسمات
حيوية إو� نما مع عوامل شخصية ومرضية سريرية (كالعمر والجنس
والداء السكري وعامل الوقت .).....كما أننا اعتمدنا العالج الحال
للخثرة فيما اعتمدت الدراسة المقارنة التداخل الغازي في جميع
المرضى.
ثالثاً :دراسة  Björklundوزمالئه:

16

كمـ ـ ــا فـ ــي دراستنا فان قيم  NT–proBNPعند القبـ ــول ارتبطت مـ ــع

عدد مرضى
الدراسة

دراستنا 2012

دراسة Björklund

102

782

(NT-proBNP) Median
50≥STR +
-STR<50

97
413

p-value

<0.001

≥Median

>Normal but
<median

Normal

%35

%37

%47

الشكل  .1العالقة بين  NT–proBNPوSTR
والوفيات بعد عام لدى مرضى .STEMI

0.03

الجدول  .16المقارنة مع دراسة  Björklundوزمالئه.
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بدراسة العالقة بين قيم  NT–proBNPعند القبول ودرجة الجريان
( )Timi Flowوالمقيم بالقثطرة القلبية التي تم إجراؤها عند  6مريضاً
خالل األيام السبع األولى من حادثة االحتشاء الحاد فقد تبين أن قيمة
ال تنبؤياً لدرجة الجريان
 NT–proBNPالمقاسة عند القبول تشكل عام ً
بعد االحتشاء في الشريان المسؤول عن االحتشاء ،حيث كانت هذه القيم
متناسبة عكساً مع درجة الجريان.

من المعروف أن العملية المستبطنة المسيطرة في رفع قيمة
 NT–proBNPأثناء االحتشاء الحاد هي تأذي الوظيفة القلبية وما
ينتج عنها من شد على جدار البطين األيسر .إو�ن الفشل في شفاء
القطعة  STبعد محاولة إعادة التروية بفترٍة قصيرة يعكس أذية عبر
جدارية مديدة وتتوازى مع إعادة التوعية للعضلة القلبية المتأذية على
مستوى الدوران األصغري.

وبالمقارنة مع دراسة مشابهة لح ٍد ما (دراسة  Hong SNوزمالئه)
والتي ضمت  159مريضاً لديهم ( ،)STEMIحيث تم تقسيم المرضى
إلى مجموعتين حسب قيم  ،NT–proBNPبكونها أكبر من 500
بيكوغرام/مل) أو أصغر أو تساوي هذه القيمة ،فكان مرضى المجموعة
األعلى من قيم الببتيد المدروس أكثر احتمالية ﺑ  4.4مرة ألن يطوروا
فارق إحصائي هام.
( )3<F.G.Tبعد زرع شبكة بنسبة  4.4مرة مع ٍ

وهكذا فإن الترافق بين مستوى  NT–proBNPعند القبول وشفاء
القطعة  STيمكن ترجمته بمعنى آخر كترافق مهم بين درجة الشد على
جدار البطين األيسر عند بدء الحادثة الحادة ومستوى التروية اإلكليلية
األصغرية بعد نهاية العالج ،وبما أن دراستنا ودراسات أخرى مماثلة
أظهرت عدم وجود ترافق بين شفاء القطعة  STواإلصابة بارتفاع التوتر
الشرياني ،ما يعني أن الشفاء في القطعة  STيتعلق بدرجة الشد على
جدران البطين األيسر الحاد أي الضغط الناجم عن اإلقفار المفاجىء
والعميق للعضلة القلبية ،أكثر من الضغط الممارس على تلك الجدران
ٍ
بشكل مزمن.

18

تم تأكيد دور مستويات الببتيد الدماغي المدر للصوديوم
 NT–proBNPالمقاسة عند القبول في توقع درجة الجريان بعد العالج
الحال للخثرة أو العالج التداخلي لدى مرضى احتشاء العضلة القلبية الحاد
بما ينعكس على توقع اإلنذار المستقبلي للمريض.

إحدى النظريات تفترض أن التراكيز العالية من  NT–proBNPعند
القبول تعكس وجود أذية خفية في الدوران األصغري موجودة سلفاً قبل
الحادثة الحادة ،وهذه األذية قد تسبب شداً على الخاليا القلبية مسبب ًة تحرر
 ،NT–proBNPومن جه ٍة أخرى إذا ما حدث إقفار عابر للجدار لدى
مثل هؤالء المرضى فان االضطراب الحاصل في وظيفة البطين األيسر
سيكون مضاعفاً وسيرتفع حجم وضغط نهاية االنبساط وكل ذلك سيتسبب
في إفراز المزيد من الببتيد المدر للصوديوم.

ما هو األساس النظري للترافق بين مستوى  NT–proBNPوالتراجع
في القطعة  STلدى مرضى STEMI؟
ما إن تبدأ سلسلة الحوادث المسببة للخثار والتي تنتهي عاد ًة باحداث
انسداد في الشريان اإلكليلي وانقطاع تام للتروية الدموية عن المنطقة في
حوض ذلك الشريان حتى يبدأ التحريض السريع لتعبير مورثة BNP
البطيني إو�نتاج  BNPليس فقط في منطقة االحتشاء وما حولها ،لكن
19
أيضاً في مناطق العضلة القلبية المحيطة غير اإلقفارية.
شوهدت هذه التغيرات في دراسات على الجرذان وبدأ التعبير المورثي
باك اًر منذ السويعات األولى لالحتشاء ووصل للذروة في اليوم التالي
للحادثة الحادة .لوحظ أن هذا الرد العصبي الهرموني المرافق لالحتشاء
قد يلعب دور آلية دفاعية في محاولة للحد من مساحة األذية ،ففي دراسة
على الخاليا القلبية البطينية المعزولة عند الجرذان سبب نقص األكسجة
تحريض التعبير المورثي لـ  .BNPومن جه ٍة أخرى فان تسريب BNP
في القلوب المعزولة والموعاة للجرذان قبل وخالل انسداد الجذع الرئيسي
ٍ
األيسر قد نتج عنه إنقاص حجم االحتشاء
وبشكل معتمد على التركيز
8
الهرموني المحقون.

نظرية ثانية تقترح أن مرضى التراكيز العالية من NT–proBNP
عند القبول لديهم باألساس تدهور في وظيفة البطين األيسر (إقفاري
أو غير إقفاري) ،فان كان إقفارياً فان وجود أذية خفية تسيء للحادثة
الحادة وفي حال كان االعتالل غير إقفاري أي التوسعي البدئي فان مثل
هؤالء المرضى لديهم اعتالل على مستوى الدوران األصغري ،والتغيرات
الحاصلة هنا تنجم عن إعادة هيكلة الشرينات اإلكليلية داخل العضلة
القلبية حيث وجد لدى مرضى القلب المتوسع نقص شديد في احتياطي
الجريان اإلكليلي .هذه التغيرات على مستوى األوعية الصغيرة يمكن
أن تشاهد في اعتالل العضلة القلبية الضخامي أو التحددي وباألخص
االرتشاحي مسبب ًة نقص في احتياطي الجريان وسوءاً في نجاح إعادة
التروية بعد االحتشاء الحاد.

إن اآللية الفيزيولوجية المرضية التي تقف وراء الترافق بين قيم
ٍ
 NT–proBNPوشفاء القطعة  STال تزال نظرية وغير مفسرة
بشكل
وٍ
اف بعد.

نظرية ثالثة ترى أن مرضى االحتشاء القلبي الحاد ممن يملكون
مستويات مرتفعة من  NT–proBNPعند المشاهدة األولى في اإلسعاف
غالباً ما يكون لديهم احتشاء كبير ومديد ومستمر ،ما يعني إصابة في
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االستنتاجات والتوصيات

القسم القريب من شريان كبير يغذي مساحة أوسع من العضلة القلبية،
وبالتالي حجم خثرة أكبر وذات امتداد أطول وستنتج فتات أكثر عند
محاولة حلها دوائياً أو بالطريق الغازي ،مما يسبب انصمام بعيد أكبر
يتشارك مع عوامل أخرى ناجمة عن شدة وكبر مساحة االحتشاء كتحرر
أكثر للعوامل الفعالة وعائياً وازدياد مساحة المنطقة المتموتة في إفشال
عملية إعادة التروية لدى مثل هؤالء المرضى 20.مهما يكن السبب فإن
قيمة  NT–proBNPعند القبول تبقى مؤش اًر قوياً على التنبؤ بمدى
نجاحنا في إعادة التروية للعضلة القلبية لدى مرضى احتشاء العضلة
القلبية مع ارتفاع القطعة  ،STاألمر الذي قد يساعدنا في انتقاء خطة
مقاربة أفضل ويرسم في أذهاننا فكرة أوضح عن إنذار مرضانا منذ اللقاء
األول.

من الواضح في دراستنا هذه قوة العالقة بين مستوى NT-proBNP
المقاس عند القبول وشفاء القطعة  STبعد إعادة التروية لدى مرضى
احتشاء العضلة القلبية مع ارتفاع القطعة  ،STكما ظهر واضحاً أن كل
ٍ
زيادة في مستويات  NT-proBNPترافقت مع
اختالطات قلبية أكثر
خالل فترة االستشفاء ،وكذلك مع درجة جريان أخفض ونجاح أقل في
عودة اإلرواء عبر الشريان المحتشي والمقيمة عبر التصوير اإلكليلي
الظليل ,كل ذلك يشير وبقوة لعالقة  NT-proBNPباإلنذار وربما في
توجيه العالج مستقبالً.
بناء على ما خلصت إليه الدراسة من معطيات نوصي بما يلي:
ً
 إجراء تحليل  NT–proBNPلكل مرضى احتشاء العضلة القلبيةالحاد مع ارتفاع القطعة  STعند القبول واعتباره جزءاً من االستقصاءات
المهمة المطلوب إجراؤها لدى مثل هؤالء المرضى.
 اعتبار مرضى المستويات المرتفعة من  NT–proBNPمرضىعاليي الخطورة وذوو احتمال مرتفع لفشل عملية إعادة التروية وهذه
الخطورة تتناسب طرداً مع قيم هذا الببتيد.
 المتابعة اللصيقة لمرضى االحتشاء ذوي القيم المرتفعة من ،NT–proBNPوخصوصاً من لم يحدث لديهم شفاء في القطعة ST
بعد محاولة إعادة التروية ،واستخدام كل أنماط المعالجة الالحقة التي قد
تفيد في تحسين التوعية في األوعية الصغرى ،ويمكن أن تكون المقاربات
األكثر هجومية ( )PCI Rescueذات فائدة في تخفيض مستوى الخطورة
لدى هؤالء المرضى.

محددات الدراسة
 إن اختيار مرضى الدراسة اعتماداً على الزمن الفاصل بين بدء األعراضبشكل ٍ
ٍ
كاف لتحديد المدة الزمنية المنقضية
وبدء العالج قد ال يكون دقيقاً
على بدء االحتشاء الحاد ،ألن تذكر لحظة بدء األعراض أمر شخصي
ٍ
إضاف ًة إلى أن بدء األعراض قد ال يعبر
بشكل دقيق عن بداية االحتشاء.
 إن استبعاد مرضى  LBBBوالمرضى ممن حدث لديهم وفاة باكرةقبل انتهاء التقييم قد سبب انحيا اًز في االختيار وخصوصاً إن مثل هؤالء
المرضى يصنفوا كمرضى مرتفعي الخطورة.
ال متتالياً لمخطط القلب الكهربائي لتقييم الشفاء في
 استخدمنا تسجي ًالقطعة  ،STولم يتم تقيم التخطيط التالي لعودة التروية في ذات اللحظة
لدى كل المرضى ،ولو استخدمت طريقة المراقبة بالهولتير لكننا استطعنا
ٍ
تحديد الوقت المستغرق لشفاء القطعة ST
بشكل أدق لدى جميع المرضى.
استخدام حاالت الخثرة (الستربتوكيناز)
كعالج وحيد إلعادة التروية أضاع
ٍ
فرصة المقارنة بين هذا النوع من العالج والعالج الغازي ( )PCIلدى
مجموعتي مرضى الدراسة.
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