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ارزیابی فعالیت آنزیمهای شاخص آسیب قلبی پس از حذف پریکارد در
خرگوش
امیدرضا سمیعی املشی ،1غالمرضا عابدی ،*1محمدنصراله زاده ماسوله ،2سعید

چکیده

حصارکی1

پریکارد موجب اختالل در کار میوکاردیوم میشوند .التهاب و

پریکاردیکتومی یک شیوه درمانی موثر برای برخی از بیماریهای قلبی است و استفاده

ﺗورم پریکارد ،ﺗوکسمی ،ضعف قلب همراه با پرخونی قلب،

از بیومارکرهای قلبی شیوه مهمی برای ارزیابی اثرات جراحی بر سالمت قلب هستند.

ﺗب ،افﺰایش ضربان قلب ،پر بودن سیاهرگ وداج ،آب آوردن

در این راستا ،کـراﺗینکیناز ،آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز و ﻻکتـاتدهیدروژناز بﻪﻋنوان
آنﺰیﻢهای ویﮋه آسیب قلبی از اهمیت خاﺻی برخوردارند .هدف از این ﺗحقیق بررسی
فعالیت این آنﺰیﻢها بعد از پریکاردیکتومی در خرگوشهای سالﻢ بود .ﺗعداد  12سر

قفسﻪ سینﻪ و شکﻢ و اختالل در ﺻداهای قلب از ﻋوارض این
بیماریها هستند ( .)1ﺗورم پرده پریکارد ،ﺗجمع مایع یا ﺗوسعﻪ

خرگوش سفید نیوزلندی نر هﻢسن با وزن ﺗقریبی  1/5±0/3کیلوگرم بﻪطور ﺗصادفی

فیبرین در فضای پریکاردیوم باﻋث بﻪ هﻢ چسبیدن هر دو ﻻیﻪ

بﻪ دو گروه شاهد و مورد ﺗقسیﻢ شدند .خرگوشهای گروه مورد ،ﻋمل

احشایی و جداری پریکاردیوم سروزی میشود کﻪ افﺰایش

بﻪمنظور بررسی ﺗغییرات آنﺰیﻢهای کراﺗینکیناز ،ﻻکتاتدهیدروژناز ،آسﭙارﺗات-

ناگهانی فشار در اطراف قلب را بﻪ دنبال دارد .در این حالت

آمینوﺗرانسفراز ،نمونﻪگیری خون ،از ﺗمامی خرگوشهای جراحی شده در هفتﻪهای

پمﭙاژ قلب بﻪطور جدی دچار اختالل شده و میﺰان بروندهی

اول ،دوم ،سوم و چهارم بعد از ﻋمل جراحی ،انجام شد .براساس نتایج بﻪدست آماده،

بطنی و فشار خون محیطی کاهش مییابد ( .)2در بعضی موارد

پریکاردیکتومی و خرگوشهای گروه شاهد فقط ﺗحت ﻋمل ﺗوراکتومی قرار گرفتند.

مقادیر کراﺗینکیناز در هفتﻪی اول اختالف معنیداری نسبت بﻪ گروه شاهد داشت
( .)p > 0/05مقادیر کراﺗینکیناز گروه مورد در هفتﻪ اول در مقایسﻪ با هفتﻪهای دوم،

استفاده از درمانهای کمکی میﺗواند موجب بهبود فرد یا حیوان

سوم و چهارم از نظر آماری افﺰایش معنیداری را نشان داد ( .)p > 0/05میﺰان

مبتال شود ولی زمانی کﻪ پریکاردیوم بﻪشدت مبتال شده و

ﻻکتاتدهیدروژناز و آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز گروه مورد در هفتﻪی دوم افﺰایش معنی-

بازگشت بﻪ حالت اولیﻪ ممکن نباشد ،پرده پریکارد باید از

داری داشتند ( .)p > 0/05مقادیر ﻻکتاتدهیدروژناز و آسﭙارﺗات آمینوﺗرانسفراز گروه
مورد در هفتﻪ دوم در مقایسﻪ با هفتﻪهای اول ،سوم و چهارم اختالف معنیداری را
نشان دادند ( .)p > 0/05بﻪطورکلی میﺗوان نتیجﻪ گرفت کﻪ پریکاردیکتومی باﻋث
افﺰایش موقت فعالیت آنﺰیﻢهای شاخص آسیب قلبی در هفتﻪی اول و دوم میشود و
بعد از پایان هفتﻪ دوم سطوح آنﺰیﻢهای کراﺗینکیناز ،آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز و
ﻻکتاتدهیدروژناز بﻪ حد طبیعی خود برگشتﻪ و این افﺰایش مقادیر دائمی نیستند.

واژگان کلیدی :آسﭙارﺗات آمینوﺗرانسفراز ،ﻻکتات دهیدروژناز ،کراﺗین کیناز،

اطراف قلب برداشتﻪ میشود ( .)3با اینحال بیمارانی کﻪ دوره
نقاهت پس از جراحی را میگذرانند ،در معرض ﻋوارض پس
از جراحی مانند آسیبهای قلبی قرار دارند.

ﺗشخیص و ﺗعیین بیومارکرهای قلبی معیار مهمی برای ارزیابی
کیفیت جراحی و سالمت قلب است .در این راستا،

پریکاردیکتومی ،خرگوش.

کـراﺗینکیناز ،آسﭙارﺗات آمینوﺗرانسفراز و ﻻکتـات دهیدروژناز

ﺗاریخ دریافت 1398/7/21 :ﺗاریخ پذیرش1398/11/18 :

بﻪﻋنوان آنﺰیﻢهای ویﮋه آسیب قلبی از اهمیت خاﺻی برخوردار

مقدمه
برخی از بیماریها ازجملﻪ ﺗورم پریکارد فیبروزی یا خشک،
التهاب پریکارد انقباضی ،نشت در پریکارد و ﻋوارض مادرزادی

هستند .این آنﺰیﻢها در حالت طبیعی محدود بﻪ سیتوپالسﻢ
سلولها هستند .ﺻدمﻪ سلولی و شکستﻪ شدن غشای سلولی
موجب آزادسازی آنها بﻪ محیط خارج سلولی میشود کﻪ
موجب افﺰایش چندین برابری میﺰان آنها در خون میشود.

* -1گروه آموزشی جراحی ،دانشکده ﻋلوم ﺗخصصی دامﭙﺰشکی ،واحد ﻋلوم و ﺗحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ﺗهران،

اندازهگیری میﺰان فعالیت سرمی ایﺰوآنﺰیﻢ اختصاﺻی قلب

 -2گروه آموزشی رادیولوژی ،دانشکده ﻋلوم ﺗخصصی دامﭙﺰشکی ،واحد ﻋلوم و ﺗحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ﺗهران،
ایران

کراﺗین کیناز بﻪﻋنوان شاخص حساس نکروز ﻋضلﻪ قلبی در

 -3گروه آموزشی پاﺗولوژی ،دانشکده ﻋلوم ﺗخصصی دامﭙﺰشکی ،واحد ﻋلوم و ﺗحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ﺗهران،

دوره پس از جراحی ،از اهمیت ویﮋهای برخوردار است .درواقع،

ایران ()grabedich@gmail.com

ایران
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این آنﺰیﻢ از نشانگرهای آسیب قلبی است کﻪ حساسیت زیادی

نگهداری شدند .در ﺗمام دوره آزمایش خرگوشها بﻪ پلت و

در ﺗشخیص گسترش انفارکتوس قلبی و پیشرفت آن ارائﻪ می-

آب ﺗازه دسترسی داشتند و بﻪ ﺗمامی خرگوشهای مورد

کند ( .)4باوجود باﻻ بودن میﺰان کراﺗین کیناز در ﻋضلﻪ قلب،

آزمایش قبل از ﻋمل جراحی داروی ضد انگل خورانده شد .در

سطح خونی آن ممکن است در برخی از بیماران مبتال بﻪ سایر

این مطالعﻪ کلیﻪ مالحظات اخالقی و روشهای کار روی

اختالﻻت ،نظیر ﺻدمﻪ شدید ﻋضالت اسکلتی باﻻ رود و

حیوانات آزمایشگاهی مورد ﺗایید کمیتﻪ نظارت بر حقوق

همچنین بﻪ دلیل زودگذر بودن آنﺰیﻢ کراﺗینکیناز ،سایر

حیوانات آزمایشگاهی بود و مطالعﻪ حاضر طبق مصوبﻪ شورای

شاخصها نظیر آنﺰیﻢهای ﻻکتاتدهیدروژناز ،آسﭙارﺗات-

اروپا ( )86/609/EC; November 24, 1986در خصوص

آمینوﺗرانسفرانﺰ مورد ﺗوجﻪ قرار گرفتﻪاند ( .)5ﻻکتات-

حمایت از حقوق حیوانات آزمایشگاهی انجام شد (.)9

دهیدروژناز ﻋمدﺗ ًا مربوط بﻪ قلب است ولی چون میﺰان فعالیت

آماده سازی قبل از جراحی

ﻻکتاتدهیدروژناز بﻪ دنبال بسیاری از بیماریها افﺰایش پیدا
میکند ،لذا در ﺻورت افﺰایش فعالیت سرمی ﻻکتات-
دهیدروژناز بررسی سایر مارکرها از جملﻪ آسﭙارﺗات آمینو
ﺗرانسفراز برای ﺗشخیص قطعی ضروری بﻪنظر میرسد (.)6
آسﭙارﺗات آمینو ﺗرانسفراز سرم در ساﻋات اولیﻪ پس از آسیب
میوکارد افﺰایش پیدا کرده و در روزهای  4ﺗا  5بﻪ حد طبیعی
برمیگردد ( .)7از آنجا کﻪ بعد از انفارکتوس آنﺰیﻢهای نشانگر در
زمانهای یکسان و مشخصی بﻪ داخل گردش خون آزاد نمی-
شون ،این آنﺰیﻢها را باید در زمانهای مختلف بررسی کرد (.)8
بنابراین ،هدف از این ﺗحقیق بررسی فعالیت آنﺰیﻢهای نشانگر
آسیب قلبی در هفتﻪهای مختلف بعد از پریکادیکتومی در
خرگوشهای سالﻢ بود.

مواد و روشکار
حیوانات مورد مطالعه
در این مطالعﻪ از  12سر خرگوش سفید نیوزلندی جنس نر هﻢ-
سن با وزن ﺗقریبی  1/5±0/3کیلوگرم استفاده شد .خرگوشها
از موسسﻪ سرمسازی رازی ﺗهیﻪ و در قفسهای مخصوص بﻪ
آزمایشگاه ﺗخصصی حیوانات خانگی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد ﻋلوم و ﺗحقیقات ﺗهران منتقل شدند .کلیﻪ حیوانات از نظر
ﻋالئﻢ و آزمایشهای بالینی جهت ﺗائید سالمتی مورد معاینﻪ
قرار گرفتند و در شرایط محیطی استاندارد و کنترل شده با دمای
 22درجﻪ سانتیگراد بﻪ مدت یک هفتﻪ قبل از ﻋمل جراحی
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در این مطالعﻪ خرگوشها بﻪطور ﺗصادفی بﻪ دو گروه مساوی
ﺗقسیﻢ شدند .گروه اول ،بﻪﻋنوان شاهد کﻪ مورد ﻋمل
ﺗوراکوﺗومی قرار گرفتند و گروه دوم ،مورد کﻪ ﻋمل
پریکاردیکتومی روی آنها انجام شد .بﻪمنظور کاهش استرس،
حیوانات مورد آزمایش قبل از ﻋمل بﻪ بخش جراحی بیمارستان
منتقل و بﻪ مدت  12ساﻋت از خوردن غذا و آشامیدن آب
محروم شدند .جهت پیشگیری از ﻋفونتهای احتمالی بعد از
جراحی ،قبل از ﻋمل داروی ﺗتراساکلین بﻪﺻورت اپکسیال
ﺗﺰریق شد.
جراحی
بیهوشی در خرگوشها با کتامین و زایالزین بﻪﺗرﺗیب با
دوزهای  35و  5میلیگرم در کیلوگرم القاء شد ( .)10پس از
بیهوشی ،ناحیﻪ جراحی از مدخل قفسﻪ سینﻪ ﺗا قسمت میانی
شکﻢ آماده جراحی شد .سﭙس لولﻪگذاری نائی انجام و بﻪ
دستگاه بیهوشی متصل شد .دستگاه در حالت خود بﻪ خودی
قرار گرفت و برای بیهوشی از گاز ایﺰوفلوران استفاده شد .بعد
از آماده شدن برای جراحی استریل ،یک برش در قسمت میانی
قفسﻪ سینﻪ دقیقاً روی استرنوم با استفاده از چاقوی جراحی
انجام شد ( .)11قفسﻪ سینﻪ پس از جداسازی پوست و زیر
پوست استخوان جناغ باز شد .بﻪ کمک یک پنس آلیس بلند بﻪ
نحوی کﻪ بﻪ ﻋضلﻪ قلب آسیب نرسد ،پرده پریکارد را گرفتﻪ
سﭙس با قیچی از پایﻪ قلب و زیر ﻋصب فرنیک روی آن یک

ارزیابی فعالیت آنزیم های شاخص آسیب قلبی پس از حذف پریکارد در خرگوش

برش در جهت طولی ﺗا مقابل راس قلب ایجاد کرده و برش و

ﺗجﺰیﻪ و ﺗحلیل شدند .نتایج بﻪدست آمده بﻪ ﺻورت انحراف

جدا کردن آن انجام شد .خون و مایعات جمع شده در موضع

معیار  ±میانگین گﺰارش شد.

ﻋمل ﺗوسط دستگاه مکش ﺗخلیﻪ شد .بعد از این مرحلﻪ،
استرنوم با روش ﺗک ساده و پوست با روش ﺗشکی افقی با نخ

نتایج

نایلون بخیﻪ شد ( .)10بﻪمنظور یکسان کردن شرایط دو گروه

نتایج حاﺻل از اندازهگیری فعالیت آنﺰیﻢهای شاخص آسیب

مورد مطالعﻪ مدت بازنگﻪ داشتن دیواره قفسﻪ سینﻪ در گروه

قلبی پس از جراحی در جدول  1آورده شده است .میﺰان

شاهد معادل مدت ﻋمل جراحی پریکاردیکتومی در گروه مورد

فعالیت کراﺗینکیناز در گروه مورد در هفتﻪی اول در مقایسﻪ با

بود.

گروه شاهد اختالف معنیداری را نشان داد ( .)p > 0/05اما در

مراقبتهای پس از جراحی

هفتﻪهای دوم ،سوم و چهارم بین گروه مورد و شاهد در مقادیر

پس از بﻪ هوش آمدن ،خرگوشها بﻪ قفسهای خود منتقل

کراﺗینکیناز اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)p < 0/05

شدند .در همﻪ خرگوشها از آنتیبیوﺗیک سفتریاکسون با دوز

مقادیر کراﺗینکیناز گروه مورد در هفتﻪ اول در مقایسﻪ با هفتﻪ-

 40میلیگرم در کیلوگرم بﻪ مدت  3روز و از مرفین سولفات با

های دوم ،سوم و چهارم از نظر آماری افﺰایش معنیداری را

دوز  2میلیگرم در کیلوگرم بﻪﻋنوان داروی ضد درد با  3مرﺗبﻪ

نشان داد (.)p > 0/05

ﺗکرار استفاده شد ( .)12خرگوشها بﻪ مدت یک هفتﻪ هر روز

مقادیر ﻻکتاتدهیدروژناز گروه مورد در هفتﻪی دوم در مقایسﻪ

از لحاظ بالینی و بخیﻪهای پوست بررسی و پس از  14روز

با گروه شاهد افﺰایش معنیداری داشت ( .)p > 0/05در هفتﻪ-

بخیﻪها خارج شدند .همﻪ حیوانات بﻪ مدت یک ماه در شرایط

های اول ،سوم و چهارم بین گروه مورد و شاهد در مقادیر

یکسان نگهداری و در این مدت هر روز از نظر بالینی بررسی

ﻻکتاتدهیدروژناز ﺗفاوت معنیداری دیده نشد (.)p < 0/05

شدند.

میﺰان ﻻکتاتدهیدروژناز گروه مورد در هفتﻪ دوم در مقایسﻪ با

مطالعات بیوشیمیایی

هفتﻪهای اول ،سوم و چهارم افﺰایش چشمگیری داشت (0/05

بﻪ منظور بررسی ﺗغییرات آنﺰیﻢهای آسﭙارﺗات آمینوﺗرانسفراز ،

> .)p

ﻻکتات دهیدروژناز ،کراﺗینکیناز از همﻪ خرگوشهای جراحی

میﺰان فعالیت آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز در گروه مورد در هفتﻪی

شده در هر دو گروه مورد و شاهد ،در هفتﻪهای اول ،دوم ،سوم

دوم در مقایسﻪ با گروه شاهد اختالف معنیداری را نشان داد

و چهارم (روزهای  2و  9و  16و  )23بعد از ﻋمل جراحی

( .)p > 0/05اما در هفتﻪهای دوم ،سوم و چهارم بین گروه

خونگیری انجام شد ( .)13از روش کالریمتری سیگما برای

مورد و شاهد در مقادیر کراﺗینکیناز اختالف معنیداری وجود

سنجش فعالیت آنﺰیﻢهای کراﺗینکیناز (روش اﺻالح شده

نداشت ( .)p < 0/05مقادیر آسﭙارﺗات آمینوﺗرانسفراز گروه

هوگﺰ) ،ﻻکتاتدهیدروژناز (روش اﺻالح شده کابود

مورد در هفتﻪ دوم در مقایسﻪ با هفتﻪهای اول ،سوم و چهارم

روبلوکسی) و آسﭙارﺗات آمینوﺗرانسفراز (روش اﺻالح شده

اختالف معنیداری را نشان داد (.)p > 0/05

ریتمن فرانکل) استفاده شد (.)14
تجزیه و تحلیل آماری
دادهها با استفاده از آزمون  Two way ANOVAو رویﻪ
 Repeated measurementﺗوسط نرمافﺰار  SPSSنسخﻪ 19
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پاتوبیولوژی مقایسهای ،علمی ـ پژوهشی ،سال شانزدهم ،زمستان ،شماره 2941-2948 ،1398 ،4
جدول  -1میﺰان فعالیت آنﺰیﻢهای شاخص آسیب قلبی در هفتﻪهای مختلف بعد از پریکاردیکتومی در خرگوش سفید نیوزلندی
ﺻفات (میانگین±انحراف معیار)UI/L ،
منابع ﺗغییرات
کراﺗین کیناز

ﻻکتات دهیدروژناز

آسﭙارﺗات آمینوﺗرانسفراز

زمان
هفتﻪ 1

± 91/10

a308/58

± 3/54

هفتﻪ 2

± 5/19

ab241/83

± 40/31

b204/16
a229/33

± 1/18
± 22/86

b79/99
a88/17

هفتﻪ 3

± 3/78

b238/92

± 4/83

b204/74

± 5/54

b76/08

هفتﻪ 4

± 5/42

b236/33

± 1/65

b202/17

± 6/48

b76/92

P - Value

*0/014

*0/016

*0/018

F value

3/981

3/848

3/444

ﺗیمار
شاهد

± 2/44

مورد

± 68/74

P - Value
F value

b242/83
a269/96

± 0/37
± 25/97

b201/21
a219/00

± 3/50
± 11/79

b73/91
a86/67

**0/008

*0/012

**0/008

5/567

6/96

7/719

ﺗیمار × زمان
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شاهد × هفتﻪ 1

±48/51

b244/16

±20/89

b201/66

±13/25

b79/16

شاهد × هفتﻪ 2

±62/73

b245/50

±20/89

b200/83

±23/34

b72/00

شاهد × هفتﻪ 3

±80/27

b241/50

±20/75

b201/33

±23/52

b72/16

شاهد × هفتﻪ 4

±74/97

b240/16

±20/63

b201/00

±23/71

b72/33

مورد × هفتﻪ 1

±21/14

a373/00

±23/80

b206/66

± 10/02

b80/83

مورد × هفتﻪ 2

±29/81

b238/16

±24/96

a257/83

±7/74

مورد × هفتﻪ 3

±35/18

b236/16

±29/96

b208/16

±10/78

b80/00

مورد × هفتﻪ 4

±38/41

b232/50

±20/65

b203/33

±10/25

b81/50

a104/33

P - Value

*0/019

*0/018

*0/023

F value

3/752

3/743

3/815

ارزیابی فعالیت آنزیم های شاخص آسیب قلبی پس از حذف پریکارد در خرگوش

بحث

ﺗشخیص آسیب میوکارد  70درﺻد و در کراﺗینکیناز قلبی-

پریکاردیکتومی ﻋملی است کﻪ طی آن کل یا بخشی از پرده

مغﺰی حدود  100درﺻد است ( .)13معموﻻً مقدار کراﺗینکیناز

پریکارد از اطراف قلب برداشتﻪ میشود .این ﻋمل معموﻻً برای

قلبی -مغﺰی بﻪطور طبیعی کمتر از  6درﺻد منظور میشود و بﻪ

رهایی از شرایط ﺗورم و التهاب حاد پریکارد یا حذف پریکارد

دنبال آسیب بﻪ میوکارد با ﺗوجﻪ بﻪ وسعت موضع و روش

سخت و فیبری شده انجام میشود ( .)3این جراحی ممکن

اندازهگیری ممکن است بﻪ  30ﺗا  40درﺻد برسد ( .)16در

است آسیبهایی را بﻪ میوکارد وارد کند کﻪ با شناسایی بﻪموقع

مطالعﻪ حاضر مقدار میانگین کراﺗینکیناز گروه مورد در هفتﻪی

این آسیبها میﺗوان اقدامات پیشگیری کننده را انجام داد.

اول (روز دوم بعد از جراحی) افﺰایش داشت و در هفتﻪهای

مشخص شده است کﻪ اکوکاردیوگرافی با حساسیت  55ﺗا 61

دوم ،سوم و چهارم این مقدار بﻪ محدوده طبیعی برگشت اما در

درﺻد و ویﮋگی  70ﺗا  90درﺻد در بسیاری از موارد در

گروه شاهد طی چهار هفتﻪ افﺰایشی وجود نداشت و کلیﻪ

ساﻋات اولیﻪ بعد از انفارکتوس میوکارد در اثبات یا رد قطعی

مقادیر میانگینها در محدوده طبیعی قرار داشتند .نشان داده شده

انفارکتوس میوکارد کمک مؤثری نمیکند .مطالعات نشان داده-

است کﻪ سطح کراﺗینکیناز قلبی -مغﺰی در موشهای ﺻحرایی

اند کﻪ ﺗغییرات برخی از آنﺰیﻢهای شاخص آسیب قلبی در

مبتال بﻪ انفارکتوس ،ﺗقریباً ظرف  3ساﻋت بﻪ اوج خود میرسد

ساﻋات اولیﻪ آسیب بﻪ میوکارد میﺗوانند بﻪﻋنوان نشانﻪهای

و بﻪمدت  2روز باﻻ باقی میماند ( .)17بﻪﻋالوه ،محققین نشان

پیشرس استفاده شوند ( .)15مقادیر کراﺗینکیناز قلبی -مغﺰی،

دادهاند کﻪ  3ﺗا  9ساﻋت بعد از انفارکتوس میوکارد ایﺰو آنﺰیﻢ

ﻻکتاتدهیدروژناز و آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز شاخصی برای

کراﺗینکیناز قلبی -مغﺰی از اهمیت باﻻیی برخوردار است (.)18

شناسایی جراحت سلولی و پیوستگی غشا در ﺗحقیق حاضر

در انفارکتوس میوکارد و نارساییهای شدید ﻋروق کرونری،

بودند .وقتی ایسکمی غشاء سلول را از بین میبرد ،این آنﺰیﻢها

سطوح خونی کراﺗینکیناز معموﻻً طی  6ﺗا  8ساﻋت پس از

بﻪ خارج از سلول نشت میکنند .بنابراین سطوح سرمی آنها

آسیب از حد طبیعی باﻻﺗر میرود .طی  12ﺗا  24ساﻋت بﻪ اوج

میﺰان جراحت و نکروز سلول را نشان میدهد (.)4

( 2ﺗا  10برابر اندازه طبیعی) میرسد و ظرف  24ﺗا  72ساﻋت

کراﺗین کیناز مسئول انتقال گروه فسفات از  ATPبﻪ کراﺗین بوده

بعد بﻪ حد طبیعی برمیگردد .بﻪطورکلی ،افﺰایش میانگین

و بﻪ ﻋلت نقش این آنﺰیﻢ در کاﺗابولیسﻢ طبیعی بافت ،مقدار
باﻻﺗر از حد طبیعی این آنﺰیﻢ نشاندهنده آسیب بافتی است .این
آنﺰیﻢ حساسﺗرین و اختصاﺻیﺗرین شاخص آسیب میوکارد

کراﺗینکیناز گروه مورد در هفتﻪی اول میﺗواند بﻪخاطر آسیب
جﺰیی ناشی از پریکاردیکتومی بر سلولهای قلبی باشد و باﻋث
آزاد شدن این آنﺰیﻢ در خون میشود و بعد از پایان هفتﻪ اول بﻪ

است .مطالعات بر روی انفارکتوس میوکارد ﺗجربی سگ نشان

ﻋلت ﻋدم وجود آسیب در ﻋضلﻪ قلب مقدار آن بﻪ اندازه

داد کﻪ ﺗغییرات ایﺰوآنﺰیﻢ کراﺗینکیناز قلبی -مغﺰی از ﺗغییرات

طبیعی بازگشت .ﻋدم افﺰایش این آنﺰیﻢ در هفتﻪهای مختلف

کراﺗینکیناز کل مستقل است ،بﻪطوریکﻪ کراﺗینکیناز کل طی 5

گروه شاهد نشاندهنده آن است کﻪ ﺗراکتومی بﻪ ﺗنهایی باﻋث
افﺰایش این آنﺰیﻢ در خون نمیشود.

ساﻋت بعد از مشکالت میوکارد افﺰایش معنیداری ندارد ولی

ﻻکتاتدهیدروژناز ﺗبدیل پیرووات بﻪ ﻻکتات را کاﺗالیﺰ میکند.

مقدار کراﺗینکیناز قلبی -مغﺰی در ساﻋات اولیﻪ مشکالت

حتی افﺰایش خیلی کﻢ در سطوح سرمی این آنﺰیﻢ یک شاخص

میوکارد نسبت بﻪ میﺰان طبیعی خود افﺰایش معنیداری را نشان
میدهد .حساسیت ﺗشخیص افﺰایش کراﺗینکیناز کل در

آسیب سلولی است ،زیرا سطوح درونسلولی ﻻکتات-
دهیدروژناز بیش از  500برابر سرم است ( .)19سطح ﻻکتات
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امیدرضا سمیعی املشی ،غالمرضا عابدی ،محمدنصراله زاده ماسوله ،سعید حصارکی

دهیدروژناز در آسیب میوکارد با ﺗأخیر باﻻ میرود و ممکن

آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز در بیماریهای کبدی ،ریوی ،ﻋضالت

است ﺗا چند روز باﻻ باقی بماند .افﺰایش طوﻻنی مدت ﻻکتات-

اسکلتی و همچنین قلبی دیده میشود ( .)7مقدار طبیعی آنﺰیﻢ

دهیدروژناز در آسیب میوکارد بﻪمدت  10ﺗا  14روز است و

آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز  10 - 98 IU/Lاست ( .)22در این

بعد از آن بﻪ میﺰان طبیعی برمیگردد کﻪ این آنﺰیﻢ را بﻪﻋنوان

مطالعﻪ مقادیر میانگین آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز گروه مورد در

یک نشانﻪ ﺗشخیصی ﺗأخیری مفید در ﺗشخیص آسیب میوکارد

هفتﻪی دوم افﺰایش پیدا کرد و در هفتﻪی اول ،سوم و چهارم

حتی بعد از طبیعی شدن کراﺗینکیناز مطرح میسازد ( .)6مقدار

افﺰایشی مشاهده نشد ،در گروه شاهد نیﺰ طی چهار هفتﻪ

طبیعی آنﺰیﻢ ﻻکتاتدهیدروژناز در خرگوش 132 - 252 IU/L

افﺰایش معنیداری وجود نداشت .نشان داده شده است کﻪ

است ( .)20در ﺗحقیق حاضر مقادیر میانگین ﻻکتاتدهیدروژناز

آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز سرم  6ﺗا  12ساﻋت پس از آسیب

گروه مورد در هفتﻪی دوم (روز  9بعد از پریکاردیکتومی)

میوکارد افﺰایش پیدا کرده و  24ﺗا  48ساﻋت بعد بﻪ حداکثر

افﺰایش پیدا کرد و در هفتﻪی اول ،سوم و چهارم افﺰایشی

میرسد و در روزهای  4ﺗا  5بﻪ حد طبیعی برمیگردد .بﻪﻋالوه،

مشاهده نشد .در گروه شاهد نیﺰ طی چهار هفتﻪ افﺰایشی دیده

مطالعات قبلی افﺰایش این آنﺰیﻢ را در هفتﻪ دوم بعد از جراحی

نشد .مشخص شده است کﻪ فعالیت ﻻکتاتدهیدروژناز طی 8

بیماران قلبی رماﺗیسمی باﻻﺗر از زمان قبل از ﻋمل بود (.)21

ﺗا  12ساﻋت پس از شروع ﻋالیﻢ آسیب قلبی شروع بﻪ افﺰایش

افﺰایش میانگین آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز گروه مورد در هفتﻪ

کرده و طی  2ﺗا  3روز بﻪ اوج میرسد و بﻪمدت  7ﺗا  10روز

دوم میﺗواند بﻪخاطر آسیب سلولهای قلبی باشد کﻪ باﻋث آزاد

باﻻ باقی میماند ( .)19همچنین ،در مطالعﻪای محققین نشان

شدن موقت این آنﺰیﻢها ،در هفتﻪ دوم بعد از جراحی

دادند کﻪ در روز  8بعد از جراحی بیماران قلبی رماﺗیسمی،

پریکاردیکتومی میشود و ﻋدم افﺰایش در هفتﻪ اول گروه مورد

سطوح ﻻکتات دهیدروژناز بﻪطور معنیداری باﻻﺗر از زمان قبل

بﻪﻋلت افﺰایش با ﺗأخیر این آنﺰیﻢ در آسیب بﻪ ﻋضلﻪ قلب

از ﻋمل بود ( .)21در کل ،افﺰایش میانگین ﻻکتاتدهیدروژناز

است .افﺰایش نیافتن این آنﺰیﻢ در هفتﻪهای مختلف گروه شاهد

گروه مورد در هفتﻪ دوم میﺗواند بﻪخاطر آسیب سلولهای قلبی

نشاندهنده آن است کﻪ ﺗراکتومی بﻪﺗنهایی باﻋث افﺰایش

باشد کﻪ باﻋث آزاد شدن موقت این آنﺰیﻢها ،در هفتﻪ دوم بعد

آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز در خون نمیشود.

از جراحی پریکاردیکتومی میشود و ﻋدم افﺰایش در هفتﻪ اول

بﻪطورکلی میﺗوان نتیجﻪ گرفت کﻪ پریکاردیکتومی باﻋث

گروه مورد بﻪﻋلت افﺰایش با ﺗأخیر این آنﺰیﻢ در آسیب بﻪ

افﺰایش موقت فعالیت آنﺰیﻢهای شاخص آسیب قلبی در هفتﻪی

ﻋضلﻪ قلب است .ﻋدم افﺰایش این آنﺰیﻢ در هفتﻪهای مختلف

اول و دوم میشود و بعد از پایان هفتﻪ دوم مقادیر آنﺰیﻢهای

گروه شاهد نشان میدهد کﻪ ﺗراکتومی بﻪﺗنهایی باﻋث افﺰایش

کراﺗینکیناز ،آسﭙارﺗاتآمینوﺗرانسفراز و ﻻکتاتدهیدروژناز بﻪ

ﻻکتاتدهیدروژناز در خون نمیشود.

حد طبیعی خود برمیگردند و این افﺰایش مقادیر دائمی نیستند.

آسﭙارﺗات آمینوﺗرانسفراز انتقال گروههای آمین و کتون را بین

در نتیجﻪ قلب خرگوش بدون پریکارد ،میﺗواند بﻪخوبی بﻪ

آلفا آمینو اسیدها و آلفا کتو اسیدها کاﺗالیﺰ میکند .مقدار افﺰایش

فعالیت ادامﻪ دهد و در کل ﻋمل پریکاردیکتومی برای آزاد

این آنﺰیﻢ با ﺗعداد سلولهای آسیب دیده رابطﻪی مستقیمی دارد.

ساختن هر دو بطن از التهاب و اسکار فشارنده و محدود کننده

بﻪﻋلت اینکﻪ این آنﺰیﻢ اختصاص کمی بﻪ ﻋضلﻪ قلب دارد لذا

ضروری و مفید است و میﺗواند بﻪﻋنوان یک درمان انتخابی

در مقایسﻪ با کراﺗینکیناز و ﻻکتاتدهیدروژناز در ﺗشخیص

مطمئن بعد از بیماریهایی نظیر پریکاردیال افیوژن ،کیست

آسیب میوکارد کمتر مورد ﺗوجﻪ قرار میگیرد .افﺰایش

پریکاردیال و پریکاردیت فشارنده مورد استفاده قرار بگیرد.
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