
 
 

رک در خوآ کندکزه گیری میکند ان و پروتئینهایی آزمایش آنزیمهای قلبی شااامت ت اای  ایی کهاای ان میزکآ کیم آنزیمها 

 کفزکیش آنها نشاآ د نده آهیب رهیدآ بن بافی قلب کهی. کیم آنزیمها عبارتند کز:

 نازیف فوا میارکت (CPK) 

 نازیا میارکت (CK) 

 میتروپون I (TnI)  

 میتروپون  T (TnT) 

آآ  دآید بیهاا، در صااورآ آدشااون یم افیینیز بدآ  یبافی  ا ریدر هااا ا  می ا و پروتئ میآنز میکز ک یکز آنجا ان برخ

م اوه بر کنجبنابرکیم برکی تشخیص قطعی مشکالآ قلبی عال. کفزکیش پیدک اندخوآ آنها در ممکم کهی هطح  م  بافی  ا

 توصین میشود.( EKG  ،ECG) وگرکمیکلکتروااردآنزیمهای قلبی،  آزمایش

صدمن ک ی نگام ص ی ا می، آنزشود یم یمانند حملن قلب یان قلب دچار  شانگر ا  میآنز میاند. ک یرک آزکد م یخا  یا ن

 کهی. دهید بیان قلب فرد آه ندیگو ی  تند ان بن پزشکاآ م ی تیز

 انند.  عیخاص در بدآ رک ت ر ییایمیش یشوند تا وکانشها یم دی  تند ان توهط بدآ تول یی ا می ا پروتئ میآنز

ه دییتا یان معموالً برک یمیآنز ضلن قلب کندکزه بیوجود آ شدی( مCK) نازیامی، ارکتشودیم یریگدر ع . کنوکع مختلف با

CK ضالآ قلب هکلت یدر ع ضالآ ک ه میترقیان دق یمی. آآ نوع آنزشوندیم افیی یو در ع شد،یم یقلب بیشاخص آ  با

 یحملن قلبهاعی بعد کز شروع  6شده در خوآ در حدود  افیی CK-MB. هطح باشدیم CK-MBمعروف بن  CKکز  یفرم

 . رهدیوج خود مهاعی بن ک 18و بعد کز حدود  ابدییم شیکفزک

امتر  CK  نشااانگر ن اابی بن می. کشااودیکهااتفاده م یقلب بیآهاا صیتشااخ یکز آآ برککهاای ان  یشاااخ اا میوگلوبیم

د کز حملن کهی ان بع یی اشاخص میجزء کول نکنیکز جملن ک باشدی م م ییایمزک یحال دکرک میدر ع یکهی ول یکخت اص

 صیتشخ یبرک توکآیم میوگلوبیم شیکز آزما بنابرکیم. یلبهاعی پس کز شروع حملن ق 2تنها  یعنی، دابییم شیکفزک ،یقلب

 کهتفاده نمود. برد،یرنج م ننیان کز درد قف ن ه یدر فرد یحملن قلب

هاعی پس کز  4 یبن آرکم  امیتروپون  تند. T  میتروپونو  I میتروپون یحملن قلب کخت اصی تریم آنزیمها برکی تشخیص

 بمانند. یقبا افتنی شیتا دو  فتن در خوآ فرد بن حالی کفزک و ممکم کهی انندیم شیشروع بن کفزک یشروع حملن قلب

شاآ مدرو یباال م آنها هطحان  یخوآ وجود دکرند.  نگام اآیام در جر ری ا بن طور معمول در مقاد میآنز میک د د  ی، ن

 نکند. افییدر ژآیکا  یممکم کهی بن کندکزه ااف ای دهید بیان عضلن قلب آه

هی ان ک یبن حد میهطح تروپونبن طور معمول  هیقابت  ریدر خوآ غ میآنز میام ک هی. کگر آزما برر  یقلب میزآن شیک

 .کهیشده  یقلب بیآه ای یدچار حملن قلب ادیبن کحتمال ز آآ شخص، مثبی شود میتروپون یبرک یشخ 



 
 

 یابیرک کرز یکز حملن قلب یناش ی ا بیآه زکآیتوکند بن پزشک امک اند تا م یم می مچن یقلب هایمیآنز شیآزما جینتا

 .میزکآ آهیب قلبی نیز بیشتر کهی، باشد شتریموجود در خوآ ب میاند.  رچن تروپون

 ود بنابرکیمممکم کهی نتیجن صحیحی کز آزمایش دریافی نش، کنجام شود در زماآ اوتا ی پس کز حملن قلبی شیآزما کگر

 اند. یرک تکرکر م یقلب هایمیآنز شیآزما کز حملن قلبی، چند هاعیگذشی پزشک معموالً بعد کز 

 میشود؟ش در چه مواردی درخواست این آزمای

  یعیطب ریغ یوگرکفیو کلکترواارد قی، تعرنفس، حالی تهوع ی، تنگننیدر صورآ بروز درد در قف ن ه

 انترل آهیب  ای قلبی پس کز کنجام جرکحی بای پس

کز بیم  یبرک ضااد کنعقاد یدکروتجویز  ای( PCI) پوهاایکز طریق  عروق ارونردر مانند مدکخلن  یروشاا ایان آ کینکن مییتع

 موثر خوک د بود یا خیر؟ بردآ لختن در عروق

 نزیمهای قلبی میشوند عبارتند از:آعلل دیگری که موجب افزایش 

 یویخوآ ر فشار 

 یاارد یتاا 

 ریوی اآی، کن دکد شریویر یآمبول 

 یویال یماریب 

 قلب یکحتقان یینارها 

 عضلن قلب ضعف 

 در طی حوکدث مانند ت ادفاآ بن عضلن قلب بیآه 

 مدآ یطوالن ورزش 

 عضلن قلب تورم 

 قلب باز عمت 

 یقلب کهتنی 

 درمان:

شک کحتماالً عالوه بر آزما هیزیر رک  شاآی، آزمایقلب میآنز شیپز شد در برخی زیرک  مانطور ان گ خوک د دکد درخوک فتن 

 شرکیط دیگر بن جز حملن قلبی نیز ممکم کهی کیم آنزیمها در خوآ کفزکیش پیدک انند:

 خوآ  شیآزما 

 وگرکمیکلکترواارد 



 
 

 وگرکمیکاواارد 

 ننیقف ن ه کسیک کشعن 

 وگرکمیآنژ 

 کهکم قلب یت یه 

باال  میشود هطح آنز یان باعث م یطی، پزشک ممکم کهی  ر شرکنباشد یحملن قلب ،یقلب ی ا میآنز شیکفزک تیدل کگر

اند تا قلب بن  جادیهااالم ک یزندگ وهیدر شاا یرکتییاند ان فرد تغ شاانهادیممکم کهاای پ می مچنمعالجن اند. رک ، برود

 شکت ممکم اار اند. میبهتر

شخ کگر شک ت هطح آنز ین حملن قلبد د ا صیپز هی یقلب ی ا میباعث باال رفتم   اآیبازگردکندآ جر ی، فرد برکشده ک

 دکرد. یجرکح ایبا دکرو ا  مارهتاآیبن درماآ در ب ازیخوآ بن قلب ن

 انند: زیشده کهی تجو یان دچار حملن قلب یشخ  یرک برک ریز یممکم کهی دکرو ا می مچن پزشکاآ

 ا کیتیترومبول یا، ی ضد کنعقاددکرو ا  

 میاننده خوآ مانند  پار قیرق 

 خوآ یکز بزرگ شدآ لختن  ا یریجلوگ یضد پالای برک دکرو ای 

 میری یتروگلین 

 بتا یاننده  ا م دود 

 آنژیوتان یم یا یاننده  ا مهار ACE 

 م کم یدکرو ا 

 نر یا قرکر دکدآ کهتنی در عروق نیز در برخی موکرد توصین میشود.جرکحی بای پس عروق ارو

 

 http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکن آزمایشگا ی رصد                                    
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