(مقاله پژوهشی)

بررسی ارزش تشخیصی اسید اوریک و  PRO BNPدر تشخیص فشارخون ریوی در
بیماران اسکلرودرمی
محمد حسن ریحانپور  ، *1الهام رجایی

2

چکیده

-1رزیدنت داخلی.
 -1دانشیار گروه داخلی.

1و -1گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.

* نویسنده مسئول:
محمد حسن ریحانپور ،گروه داخلی ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
تلفن44336199345543 :
Email: reihanpourm@gmail.com

زمینه و هدف :با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام هایپرتنشن شریان ریوی ( )PAHدر
بیماران اسکلرودرمی و شناخت روش های غیرتهاجمی و در دسترس ،مطالعه حاضر با هدف
بررسی رابطه بین سطح سرمی اوریک اسید و  pro-BNPبا  PAHدر بیماران اسکلرودرمی
انجام شد.
روش بررسی :مطالعه به صورت کنترل -موردی بر روی  111بیمار مبتال به اسکلرودرمی
مراجعه کننده به بخش روماتولوژی بیمارستان گلستان اهواز در سال  1931انجام شد .بیماران
در دو گروه دارای هایپرتنشن ریوی (فشار سیستولیک شریان پولمونر بیشتر )04 mmHg
( )n=93و بدون هایپرتنشن ریوی (بدون عالئم  )n=10( )PAHوارد مطالعه شدند .از تمام
بیماران  5 ccخون وریدی جهت ارزیابی سطوح سرمی  pro-BNPو اوریک اسید گرفته
شد.
یافته ها :میانگین سطح سرمی اوریک اسید در گروه اسکلرودرمی با  PHبه طور معنادار
بیشتر بود ( .)P>4/45اگرچه سطح سرمی  pro-BNPدر گروه اسکلرودرمی با  PHبیشتر
بود اما دو گروه از نظر آماری تفاوت معنادار نداشتند ( Cut-off point .)P<4/45اسید
اوریک و  pro-BNPبه ترتیب ( 6 )mg/dlو ( 34 )pg/mlبدست آمد .حساسیت اسید
اوریک برای تشخیص  P.HTNدر بیماران اسکلرودرمی برابر با  ،%65/13ویژگی ،%35/19
ارزش اخباری مثبت  %11/53و ارزش اخباری منفی  %05/39بدست آمد .حساسیت pro-
 BNPبرای تشخیص  P.HTNدر بیماران اسکلرودرمی برابر با  ،%19/63ویژگی ،%10/91
ارزش اخباری مثبت  %53/51و ارزش اخباری منفی  %30/61بدست آمد.
نتیجهگیری :نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده قابلیت کاربرد  pro-BNPو اوریک اسید
سرمی می تواند به عنوان یک بیومارکر جدید و قابل اعتماد برای تشخیص و پیش بینی
هایپرتنشن ریوی در بیماران اسکلرودرمی مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی :اسکلرودرمی ،هایپرتنشن ریوی ،اوریک اسید سرمی. pro-BNP ،

دريافت مقاله3118/7/31 :

دريافت مقالۀ اصالحشده3118/8/31 :

اعالم قبولي3118/8/77 :

ارزش تشخیصی اسید اوریک و  PRO BNPدر تشخیص فشارخون

043

مقدمه
اسکلرودرمی یک بیماری سیستمیک بافت پیوندی

 pro-BNP .)11 ،16یک مارکر با فعالیت نوروهورمونی

است که میتواند منجر به باال رفتن فشار خون شریان ریوی

است که در تشخیص و پروگنوز اشکال مختلف  PAHمفید

در اثر هایپرتنشن شریان ریوی ( )PAHو یا دیاستولیک

است( .)13همچنین اخیراً اوریک اسید در یک الگوریتم

دیسفانکشن بطن چپ شود ( .)1هایپرتنشن ریوی ()PH

غربالگری برای هایپرتنشن ریوی در بیماران اسکلرودرمی ،به

معموالً با افزایش سلولهای وسکوالر ریوی و ریمودلینگ

عنوان یکی از  6پارامتر غیرتهاجمی وجود داشت ( .)13نتایج

شریانهای ریوی کوچک مشخص میشود که منجر به

مطالعات گذشته نشان دادند که اوریک اسید سرمی در بیماران

افزایش پیشرونده مقاومت وسکوالر ریوی و در نهایت

با اسکلروز سیستمیک دارای  PAHبه طور معناداری باالتر

نارسایی سمت راست قلب و مرگ میشود (PAH .)6-1

میباشد( .)14اما از آنجایی که هایپراوریسمی یکی از

یکی از علل اصلی مورتالیتی در بیماران اسکلرودرمی

پارامترهای شایع مرتبط با چاقی ،هایپرتنشن شریانی

سیستمیک ( )SScمیباشد و حدود  % 94از مرگ ناشی از

سیستمیک ( ،)HTNبیماری های قلبی عروقی و کلیوی می

اسکلرودرمی را شامل میشود ( .)1-3عالئم هایپرتنشن ریوی

باشد ،بنابراین کاربرد اوریک اسید برای غربالگری وجود

در مراحل اولیه اختصاصی نیستند و معموالً تشخیص آن با

هایپرتنشن شریان ریوی در بیماران اسکلرودرمی نیاز به

تاخیر انجام میشود؛ به طوریکه بیش از دو سوم موارد در

مطالعات بیشتر دارد ( .)13در نهایت ،با درنظر گرفتن موارد

فانکشنال کالس ( III )FCتا ( IVبراساس معیار )WHO

ذکر شده مبنی بر اهمیت تشخیص زودهنگام هایپرتنشن

هستند ( .)19-14به خصوص در شرایط  ،SScبه دلیل تاخیر

ریوی در بیماران اسکلرودرمی و شناخت روش های

در تشخیص ،پاسخ به درمان در بیماران دارای ،PAH

غیرتهاجمی و در دسترس برای تشخیص  PHدر این بیماران،

مطلوب نیست و میزان بقا نسبتاً پایین میباشد ( .)10در حال

و نیز مطالعات محدود در زمینه نقش دو مارکر اوریک اسید

حاضر ،کاتتریزاسیون قلبی( )RHCتنها آزمون جهت

و  ،pro-BNPلذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین

تشخیص قطعی  PAHمیباشد؛ اما به دلیل ماهیت تهاجمی

سطح سرمی اوریک اسید و  pro-BNPبا  PAHدر بیماران

این آزمون ،یک ابزار مناسب برای غربالگری بیماران

اسکلرودرمی انجام شد.

اسکلرودرمی نمیباشد( .)1 ،11در مطالعات مختلف از
اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک ،تستهای عملکرد ریوی

روش بررسی

( )PFTو بیومارکرهای متعددی برای تشخیص زودهنگام

پس از تصویب مطالعه در کمیته اخالق معاونت

 PAHاستفاده شده است؛ اگرچه هر مطالعه محدودیت های

پژوهشی دانشگاه جندی شاپور اهواز (کد اخالق:

مربوط به خود را داشته است( .)15اخیراً اندازهگیری

 ،)IR.AJUMS.REC.1397.938این تحقیق در قالب

پپتیدهای ناتریورتیک گردشی( )CNPبرای غربالگری

یک مطالعه کنترل-موردی ( )case-controlبر روی بیماران

بیماران مشکوک به  PAHموثر نشان داده شده است؛ از میان

اسکلرودرمی مراجعه کننده به بخش روماتولوژی بیمارستان

این پپتیدها -N ،ترمینال پرو پپتید ناتریورتیک مغزی (NT-

گلستان اهواز در سال  1931انجام شد .بیماران واجد شرایط

 )proBNPو  BNPشایعترین مارکرهای مورد استفاده برای

پس از ارائه توضیحات از سوی محققان در خصوص هدف

بیماران اسکلرودرمی مبتال به هایپرتنشن ریوی میباشد (،11

و نحوه اجرای طرح مورد نظر و کسب رضایت نامه کتبی ،در
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دو گروه بیماران دارای هایپرتنشن ریوی و بدون هایپرتنشن

تمام موارد توسط یک کاردیولوژیست انجام شده بود و از

ریوی وارد مطالعه شدند .بیماران دو گروه از لحاظ سن و

آنجاییکه این کار از مراقبت های سالیانه اسکلرودرمی است

جنس همسان سازی شدند .گروه مورد شامل بیماران با فشار

و نیاز به انجام اکوکاردیوگرافی مجدد نبود.

سیستولیک شریان پولمونر بیشتر  04 mmHgبود .گروه

معیارهای ورود به مطالعه ()Inclusion criteria

کنترل شامل بیماران اسکلرودرمی که هیچ عالئم بالینی مبنی

شامل تشخیص قطعی اسکلرودرمی (براساس معیارهای

بر  PHنداشتند .معیارهای بیماران گروه کنترل شامل ظرفیت

 )ACRو گذشت حداقل  1سال از ابتال به بیماری بودند.

انتشار کربن مونوکسید ( ، %64 >)DLCOفشار سیستولیک

معیار خروج از مطالعه( )Exclusion criteriaشامل

بطن راست ( 05 mmHg < )RVSPدر اکوکاردیوگرافی،

 PAHاولیه یا ثانویه ناشی از بیماری های قلبی و ریوی مزمن

و اندازه نرمال دهلیز راست ( )>16 cm2و عملکرد بطن

مانند بیماری ریوی انسدادی مزمن بیماری فیبروز پارانشیمال

راست نرمال بودند (.)11

ریوی ،سایر علل افزایش اوریک اسید از جمله نارسایی کلیه،

تشخیص قطعی اسکلرودرمی توسط متخصص

بیماریهای ذخیره گلیکوژن ،آنمی همولیتیک ،چاقی ،مصرف

روماتولوژی و براساس معیارهای کالج آمریکایی روماتولوژی

برخی داروها (مانند آسپرین ،اتامبوتول ،پیرازینامید،

( )ACRو یا حداقل داشتن سه مورد از عالئم :کلسینوز،

نیکوتینامید ،اتانول) ،بیماری کبدی مزمن ،بیماری

،esophageal

ترومبوآمبولیک ریوی ،بیماری  ،sickle cellتاالسمی ،آنمی

اسکلروداکتیلی ،و یا تالنژکتازی) انجام شد ( .)1تشخیص

همولیتیک systemic-to-pulmonary shunts ،در

قطعی هایپرتنشن ریوی براساس نتایج کاتتراسیون قلبی

قلب ،زنان باردار ،وجود هرگونه مالیگنانسی و عفونتهای

(( )RHCدر صورت وجود) ،و داده های اکوکاردیوگرافی

آشکار بالینی بودند.

رینود،

پدیده

dysmotility

اطالعات به دست آمده به وسیله آمار توصیفی شامل

انجام شد.
یک چک لیست شامل مشخصات دموگرافیک (سن و

میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی و درصد فراوانی تحلیل

جنسیت) ،سوابق پزشکی ،عالئم بالینی و نتایج معاینات

شدند .نرمال بودن دادهها توسط آزمون کولموگروف-

فیزیکی برای تمامی بیماران تکمیل گردید .از تمام بیماران cc

اسمیرنوف و نمودار  Q-Qو همگنی واریانسها توسط تست

 5خون وریدی به صورت ناشتا جهت ارزیابی سطوح سرمی

 Levenبررسی شد .جهت تحلیل دادهها از آزمون  tمستقل

 pro-BNPو اوریک اسید گرفته شد .آزمایش های روتین

(یا آزمون ناپارامتریک من ویتنی) ،آزمون کای اسکوار (یا

مانند شمارش گلبول های خونی ،الکترولیت ها ،تست های

دقیق فیشر) استفاده شد .حساسیت ،ویژگی ،ارزش اخباری

عملکرد کلیه ،و آزمایشهای انعقادی نیز برای تمام بیماران

مثبت و منفی محاسبه شد .کلیه آنالیزها بر مبنای نرمافزار

انجام شد .حساسیت ،ویژگی و دقت اسید اوریک و pro-

 SPSSنسخه  19انجام و سطح معنیداری در آزمونها 4/45

 BNPدر تشخیص بیماران اسکلرودرمی دارای هایپرتنشن

در نظر گرفته شد.

ریوی براساس نتایج بدست آمده از دو گروه مورد مطالعه
محاسبه شدند.
جهت تعیین  ،PAPتمام بیماران تحت ارزیابی
اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک قرار گرفتند .این پروسه در

یافته ها
در این مطالعه  111بیمار در دو گروه دارای هایپرتنشن
ریوی( )n=93و بدون هایپرتنشن ریوی ( )n=10مورد مطالعه
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قرار گرفتند .در هر دو گروه تعداد بیماران زن به طور معنادار

اما سطح سرمی  pro BNPدر دو گروه از نظر آماری تفاوت

بیشتر بود .همچنین دو گروه از نظر چگونگی توزیع جنسیت

معنادار نداشت (( )P<4/45جدول.)1

با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند ،به طوری که تعداد بیماران

 Cut-off pointاسید اورسیک و  pro-BNPمحاسبه شد

مرد در گروه بدون  PHبه طور معنادار بیشتر بود

که به ترتیب برابر ( 6 )mg/dlو ( 34 )pg/mlبدست آمد.

( .)P=4/441دو گروه از نظر میانگین سنی با یکدیگر تفاوت

حساسیت اسید اوریک برای تشخیص  P.HTNدر بیماران

معنادار نداشتند( .)P<4/45درصد فراوانی بیماران دارای

اسکلرودرمی برابر با  ،%65/13ویژگی  ،%35/19ارزش

اسکلرودرمی منتشر در گروه اسکلرودرمی با  PHبه طور

اخباری مثبت  %11/53و ارزش اخباری منفی  % 05/39بدست

معنادار بیشتر بود( .)P>4/4441همچنین درصد فراوانی

آمد(جدول.)9

بیماران با سابقه خانوادگی ابتال به اسکلرودرمی در گروه مبتال

حساسیت  pro-BNPبرای تشخیص  P.HTNدر بیماران

به اسکلرودرمی با  PHبهطور معنادار بیشتر بود

اسکلرودرمی برابر با  ،%19/63ویژگی  ،% 10/91ارزش

(( )P>4/4441جدول.)1

اخباری مثبت  %53/51و ارزش اخباری منفی  % 30/61بدست

میانگین سطح سرمی اوریک اسید در گروه اسکلرودرمی با

آمد(جدول.)0

 PHبه طور معنادار بیشتر بود ( .)P>4/45اگرچه سطح
سرمی  pro-BNPدر گروه اسکلرودرمی با  PHبیشتر بود
جدول  :3اطالعات دموگرافیک بیماران دو گروه
With PH
Without PH
P
)(n= 38
)(n= 74
Female
)37 (97.36%
)66 (89.19%
Gender
*0.002
Male
)1 (2.63%
)8 (10.81%
)Age (year
42.71±10.64
39.08±11.54
0.112
Scleroderma
Limited
)13 (34.21%
)45 (60.81%
*<0.0001
)(Type
Diffuse
)25 (65.79%
)29 (39.19%
Family history
)9 (23.64%
)8 (10.81%
*<0.0001
Data are expressed as mean ± SD or numbers.
The statistical test used was t-test for continuous data and Chi-Square test for
qualitative data.
*
P<0.05 is considered as significant level.
Variables

جدول  :3مقایسه سطح سرمی اوریک اسید در دو گروه
P
*0.003
0.346

Without PH
3.91±1.56
88.32±21.53

Variables
With PH
Concentration of Uric Acid
4.81±1.29
Concentration of pro BNP
100.01±74.39
Data are expressed as mean ± SD.
The statistical test used was t-test.
*
P<0.05 is considered as significant level.
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جدول  :0تعیین حساسیت و ویژگی اسید اوریک برای تشخیص  P.HTNدر بیمران اسکلرودرمی
Total
93

Level of Uric Acid
)>6 (mg/dl) ≤6 (mg/dl
15
19

Variables
)PAH present (cases

10

11

69

)PAH absent (controls

111

10

33

Total

جدول  :4تعیین حساسیت و ویژگی  Pro BNPبرای تشخیص  P.HTNدر بیماران اسکلرودرمی
Total
93

Level of pro-BNP
)>80 (pg/ml
)≤80 (pg/ml
13
14

Variables
)PAH present (cases

10

55

13

)PAH absent (controls

111

65

01

Total

بحث
در این پژوهش که با هدف بررسی ارزش تشخیصی

ارتباط بین سطوح باالی اوریک اسید در لوپوس سیستمیک

اسیداوریک و  pro-BNPبا فشار خون ریوی در بیماران

اریتماتوز ( )SLEبا هایپرتنشن ریوی ( )PHپرداختند .سطح

اسکلرودرمی انجام شد ،میان میانگین سطح سرمی اوریک

اوریک اسید سرمی در بیماران  PHبه طور معناداری باالتر از

اسید در دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت ،به طوری که

بیماران بدون  PHبود و رابطه معنادار میان سطح اوریک اسید

میانگین سطح سرمی اوریک اسید در گروه اسکلرودرمی با

با وجود  PHگزارش شد .اوریک اسید سرمی در سطح

 PHبه طور معنادار بیشتر بود (Cut-off point .)P>4/45

 6/5 mg/sL cutoffدقت قابل توجهی در پیشبینی PH

اسیداورسیک برابر با( 6 )mg/dlدر نظر گرفته شد .حساسیت

در بیماران  SLEداشت (حساسیت  %66/1و ویژگی )%36/1

اسید اوریک برای تشخیص  P.HTNدر بیماران

( .)11در مطالعه  Dimitroulasو همکاران ( )1411بیماران

اسکلرودرمی برابر با  ،%65/13ویژگی  ،%35/19ارزش

با  PHدارای سطح اوریک اسید سرمی باالتری در مقایسه با

اخباری مثبت  % 11/53و ارزش اخباری منفی  %05/39بدست

بیماران بدون  PHبودند ( 5/1 ± 1/1 mg/dlدر مقابل ±4/3

آمد Simpson .و همکاران ( )1413در مطالعهای به بررسی

 )0/1و این اختالف از لحاظ آماری معنادار بود (.)1

سطح اوریک اسید سرمی به عنوان یک بیومارکر در بیماران

در مطالعه حاضر اگرچه سطح سرمی  pro-BNPدر گروه

اسکلرودرمی با هایپرتنشن ریوی پرداختند .در مطالعه آنها

اسکلرودرمی با  PHبیشتر بود اما سطح سرمی pro-BNP

میانگین اوریک اسید سرمی  9/1 mg/dLبود و نتایج نشان

در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنادار نداشت (.)P<4/45

داد که میزان اوریک اسید سرمی در بیماران اسکلرودرمی با

 pro-BNP ، Cut-off pointبرابر با ( 34 )pg/mlدر

هایپرتنشن شریان ریوی با مارکرهای شدت بیماری مرتبط

نظر گرفته شد .حساسیت  pro-BNPبرای تشخیص

است( Kim .)14و همکاران ( )1415در مطالعهای به بررسی

 P.HTNدر بیماران اسکلرودرمی برابر با  ،% 19/63ویژگی
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ارزش تشخیصی اسید اوریک و  PRO BNPدر تشخیص فشارخون

 ،% 10/91ارزش اخباری مثبت  % 53/51و ارزش اخباری

بیماران  PAH-SScبه طور معناداری باالتر از گروه IPAH

منفی  % 30/61بدست آمد .نتایج مطالعه  Williamsو

بود (به ترتیب  9013 pg/mLدر مقابل .)13( )1939

همکاران ( )1446نشان داد که غلظت سرمی NT-proBNP

با توجه به نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر و مطالعات

در بیماران دارای  PAHبه طور معناداری باالتر از بیماران

گذشته ،بررسی های بیشتر در مطالعات آینده نگر با تمرکز بر

بدون  PAHبود .همچنین با تعیین میزان آستانه pg/ml

جزئیات بیشتر به مشخص شدن اهمیت پاتوفیزیولوژیکی

 ،935حساسیت  ،% 55/3ویژگی  ،% 35/1ارزش اخباری

اوریک اسید و  pro-BNPدر بیماران اسکلرودرمی دارای

مثبت  % 35/1و ارزش اخباری منفی  % 56/5محاسبه شد

 PHو تعیین نقش آنها به عنوان مارکرهای پروگنوستیک در

( .)16در مطالعه  Amarieiو همکاران ( )1415سطح سرمی

ارزیابی و مانیتورینگ بیماری پیشنهاد می شود.

اوریک اسید در بیماران  PAH-SScبه طور معناداری بیشتر
از گروه کنترل بود ( 5/5 ±1/0 mg/dLدر مقابل )3/6 ±1/3

نتیجهگیری

و چنین نتیجه گرفتند که میتوان از میزان اوریک اسید سرمی

نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده قابلیت کاربرد pro-

بیماران اسکلرودرمی در غربالگری هایپرتنشن ریوی استفاده

 BNPدر غربالگری و تشخیص هایپرتنشن ریوی در بیماران

کرد ( .)13در مطالعه  Mirfeiziو همکاران ( )1410میانگین
 pro-BNPسرمی بیماران با اسکلرودرمی محدود شونده
 193 pg/mlبود و نتایج مطالعه رابطه معناداری بین سطح
سرمی مارکر  pro-BNPبا افزایش  PAPدر
اکوکاردیوگرافی ،کاهش  DLCOو افزایش FCV/DLCO
گزارش کرد( Cavagna .)1و همکاران( )1414رابطه
معناداری بین بروز  PAHو افزایش  NT-proBNPدر
بیماران  SScگزارش کردند .مقدار  cutoffبرای NT-pro-
 193/0 pg/ml ، BNPدر نظر گرفته شد و حساسیت %05

مبتال به اسکلرودرمی می باشد .همچنین از آنجایی که وجود
 PHدر تعداد قابل توجهی از بیماران اسکلرودرمی تشخیص
داده نمی شود ،و نیز براساس نتایج مطالعه حاضر اوریک اسید
سرمی میتواند به عنوان یک بیومارکر جدید و قابل اعتماد
برای تشخیص و پیشبینی هایپرتنشن ریوی در بیماران
اسکلرودرمی مورد استفاده قرار گیرد .در نهایت علی رغم
نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر و دیگر مطالعات انجام
شده که تایید کننده نتایج این مطالعه بودند ،مطالعات بیشتر
برای شناخت مکانیسم های مربوطه ضروری به نظر میرسد.

و اختصاصیت  %34حاصل شده بود( .)11در مطالعه
 Mathaiو همکاران ( )1443سطوح  NT- pro-BNPدر
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Abstract
Background and Objective: Because of the importance of early
detection of pulmonary arterial hypertension (PAH) in scleroderma
patients and identification of noninvasive and available methods for
this purpose, the present study aimed to investigate the relationship
between serum uric acid and pro-BNP levels with PAH in
scleroderma patients.
Subjects and Methods: This case-control study was performed on
112 patients with scleroderma referred to rheumatology department
of Ahvaz Golestan Hospital in year 2018. Patients enrolled to the
study were divided into two groups: those with pulmonary
hypertension (pulmonary artery systolic pressure greater than 40
mmHg) (n=38) and without pulmonary hypertension (no PAH
symptoms) (n=74). To evaluate serum levels of pro-BNP (Give full
name please) and uric acid, 5 ml of venous blood samples were taken
from all patients.
Results: Mean serum uric acid level was significantly higher in the
PAH group (P <0.05). Although the serum level of BNP was higher
in the PH group, there was no statistically significant difference
between two groups (P >0.05). The cut-off point of uric acid and proBNP were 6 (mg/dl) and 80 (pg/ml), respectively. The sensitivity,
specificity, positive predictive values and negative predictive values
of uric acid for detection of PAH in scleroderma patients were 65.79,
85.13% and 71.59 and 45.83%, respectively. On the other hand, the
sensitivity, specificity, positive predictive values and negative
predictive values of Pro-BNP for detection of PAH in scleroderma
patients were 73.68, 74.32% and 59.57 and 84.62% respectively.
Conclusion: The results of this study demonstrated the applicability
of Pro BNP and uric acid in screening and diagnosis of pulmonary
hypertension in patients with scleroderma.
Keywords: Scleroderma, Pulmonary hypertension, Uric acid, Pro
BNP.
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