قلبی بدون هورمون A HEART WITHOUT HORMONES

مت رجم :عنایت اهلل صفر زایی کارشناس پرستاری

نکات بر جسته این مقاله

ویرایش :حس ن شریفی پور عضو هیئت علمی دانشکده

 .1مرد  56ساله ای دچار حمله سنکوپ

پرستاری و مامایی ایرانشهر  ،کارش ن اس ارش د پرستاری

شده است.

داخلی جراحی و مدرس مباحث پرستاری قلب و عروق و

 .2در نوار قلب بیمار فاصله  QTافزایش

سی سی یو و مدیر وب سایت پرستاری قلب و عروق

یافته است.
 .3آزمایشات هورمونی نشاندهنده

مرد  56ساله ای به علت يک حمله سنکوپ که در حال استراحت روی داده

هیپوتیروئیدی ،پائین بودن ،LH, FSH

بود از سوی پزشک عمومي جهت گرفتن نوار قلب به بيمارستان ارجاع داده

تستسترون و کورتیزل می باشد.

شد .بيمار لحظهء قبل از افتادن احساس سبکي سر داشته ،اما عالمت ديگری

 .4بیمار سابقه ضعف ،کاهش میل
جنسی ،اختالل در نعوظ و ریزش موهای

نداشت .نوار قلب نمايانگر ريتم سينوسي با  56ضربه در دقيقه ،همراه با

بدن را ذکر کرد.

افزايش قابل توجه فاصله ( QTمحاسبه شده بر اساس سرعت ضربان قلب)

 MRI .6بیمار نشاندهنده ماکروآدنوم

در حد  603ميلي ثانيه بود .لذا بيمار جهت پايش قلبي و بررسي بيشتر

هیپوفیز می باشد.

بستری گرديد .بيمار سابقه قبلي حمالت مشابه ،تپش قلب يا درد قفسه سينه
نداشت .نيز سابقه پزشکي ،خانوادگي يا دارويي مثبتي در بيمار وجود نداشت .بررسي باليني نکتهء خاصي
نداشت وآزمايشهای بيوشيميايي روتين سرم طبيعي بودند .اکوکارديوگرافي کارکرد طبيعي بطن ها و
دريچهها را نشان داد .آزمونهای کارکرد تيروييد ،هيپوتيروييدی ثانويه با ميزان تيروکسين آزاد پايين
( )pmol/L 4/2و غلظت تيروتروپين نرمال (  )2/68mIU/Lرا نشان ميداد.
Mg: 0.87 mmol/L

Ca: 2.24 mmol/L

mmol/L

K: 4.1

Na: 139 mmol/L

در سواالت بعدی بيمار سابقه ضعف ،کاهش ميل جنسي ،اختالل در نعوظ و ريزش موهای بدن را ذکر
کرد .آزمايش هيپوفيز پايين بودن غلظت هورمون لوتئينيزه (  ،)0/1IU/Lهورمون محرک فوليکولي
(  ،)0/6IU/Lتستوسترون (کمتر از  )0/1nmol/Lو کورتيزول (  ) 18nmol/Lرا نشان داد .پروالکتين
سرم مختصری باالتر از  840mIU/Lبود.
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تشخيص کمکاری کامل هيپوفيز گذاشته شد و درمان با هيدروکورتيزون و بعد از آن لووتيروکسين
شروع شد .تصاوير  MRIسر وجود يک توده کامال گرد که نواحي سالر و سوپراسالر را دربر گرفته بود و
به سالرترسيکا هم رسيده بود (شکل .)1

شکل  : 1مقطع ساژیتال  MRIاز سر نشان دهنده توده ای است که مناطق  Sellarو باالی  Sellarاشغال کرده است.

در طي  6روز مانيتوزينگ قلب ،هيچ آريتمي قلبي ديده نشد و بيمار با درمان جايگزين برای کمکاری
هيپوفيز ترخيص شد .در معاينه مجدد  2هفته بعد ،فاصله  QTطبيعي (  430ميليثانيه) بود و حمله
سنکوپ ديگری رخ نداده بود .در نهايت بيمار تحت عمل جراحي برداشتن ماکروآدنوم هيپوفيز موفقيت
آميز قرار گرفت و در پيگيری  12ماه بعد عاليم
خاصي نداشت.
فاصله  QTدر نوار قلب که بر اساس فرمول بازت
( )Bazettاصالح شده باشد نشان دهنده
دپالريزاسيون و رپالريزاسيون بطني است ،اين
فرآيندها به دليل جريان يونهای سديم ،پتاسيم،
کلسيم و کلرايد از طريق کانالهای غشايي
سلولهای قلبي به وجود مي آيند .طوالني شدن
اين فاصله با افزايش احتمال آريتمي تورسادی پوينت همراه است که امکان دارد باعث سنکوپ يا مرگ
بشود .سندرم  QTطوالني ( )LQTSبه علت نقص ذاتي در کانالهای يوني ميوسيتها به وجود مي آيد و
يکي از علل شناخته شده مرگ ناگهاني است و ميتواندکاشت يک
دفيبريالتور  -کارديوورتر ( )ICDرا الزم االجرا کند .با اين حال  QTطوالني
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ميتواند بخاطر داليل مختلفي مثل اختالالت الکتروليتي و ميوکارديت يا ثانويه به مصرف داروها باشد.
هيپوتيروييدي يکي از علل شناخته شده براديکاردي سينوسي و تاخير هدايت دهليزي  -بطني و
داخل بطني است ،با اين حال تغييرات رپالريزاسيوني در نوار قلب مثل طوالني شدن  QTو تورسادی
پوينت نيز در نتيجه اين اختالل ايجاد ميشوند.
ساير نقايص هورموني نيز ميتوانند در اين ميان نقش داشته باشند به عنوان مثال هيپوگنادی با طوالني
شدن  QTهمراهي داشته است و ايست قلبي ناشي از کمبود کورتيکوتروپين و کورتيکواستروييدها
گزارش شده است.
امکان دارد در بيمار ما سنکوپ به دنبال آريتمي بطني ناشي از طوالني شدن فاصله  QTقابل توجه و
آريتمي تورساد د پوينت روي داده باشد و از آنجا که بررسي شرح حال ،معاينه و آزمونهای خوني
اوليه طبيعي بودند،به  LQTSمشکوک شديم .بررسيهای بعدی مطرح کننده احتمال وجود يک علت
ثانويه بودند و اصالح سريع رپالريزاسيون مشخص کرد که کمبود هورموني مسوول بروز عاليم بوده
است .اين مورد نشان ميدهد که بررسي دقيق فاصله طوالني  QTميتواند نياز به انجام درمانهای
تهاجمي مثل درمان با  ICDرا برطرف کند .پيشنهاد ميشود آزمونهاي عملکرد تيروييد و هيپوفيز
براي جلوگيري از انجام درمانهاي تهاجمي براي چنين بيماراني انجام بگيرد.
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