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NT-proBNP, blood pressure, and cognitive decline in the oldest old: 
The Leiden 85-plus Study 

دى كبار لالمدر للصوديوم ذو النهاية األمينية والضغط الدموي مع التدهور المعرفي اغي الدمالببتيد طليعة عالقة 

 +58ليدن من نوع السن: دراسة 

 

الببتيد الدماغي المدر للصوديوم كمشعر للقصور القلبي في الممارسة طليعة دراسة العالقة بين مستويات  :الهدف
 لدى كبار السن.الضغط الدموي مع التدهور المعرفي قيم ة والسريري

سنة  58مر عند ع قيم الضغط الدمويو الببتيد الدماغي المدر للصوديومطليعة قمنا بقياس مستويات طرق البحث: 
مس سنوياً خالل فترة متابعة من خوالوظيفة المعرفية الكلية )عبر فحص الحالة الذهنية المختصر( ، كنقطة بداية

 .+ 58مشارك في دراسة من نوع ليدن  865في عينة من  سنوات

 مقدارج أقل بنتائأفراد المجموعة ذات المستويات المرتفعة لطليعة الببتيد الدماغي المدر للصوديوم حقق  لنتائج:ا
سنة مقارنة بالمجموعة ذات المستويات المنخفضة  58نقطة في فحص الحالة الذهنية المختصر لدى عمر  7.1

(p=0.004 وحققوا معدل انخفاض سنوي بقدر )انحدار في فحص الحالة الذهنية المختصر -نقطة 0..5
(p=0.021). نقطة انحدار،  5.70يرات المحتملة )اختفت هذه العالقة الخطية بعد التصحيح الكامل للمح

p=0.187.)  تويات للصوديوم والمسحقق أفراد المجموعة ذات المستويات المرتفعة لطليعة الببتيد الدماغي المدر
 >pسنة ) 58نقطة في فحص الحالة الذهنية المختصر لدى عمر  7.1المنخفضة للضغط الدموي نتائج أقل ب 

( p<0.001انحدار في فحص الحالة الذهنية المختصر )-نقطة 5.00( ومعدل انخفاض سنوي مقداره 0.001
 مقارنةً بأفراد باقي المجموعات.

المستويات المرتفعة لطليعة الببتيد الدماغي المدر للصوديوم بقيم منخفضة لفحص الحالة ترتبط   االستنتاجات :
كما أن ترافق مستويات مرتفعة لطليعة الببتيد الدماغي المدر للصوديوم مع  .الذهنية المختصر لدى كبار السن

ردي في التدهور المعرفي. لربما ت نحدار أكثر حدةاوأسوأ   وظيفة معرفية كليةضغط انقباضي منخفض مرتبط مع 
ي فالوظيفة االنقباضية للمضخة القلبية قد يؤدي لضغط دموي منخفض وتروية دموية أقل للدماغ وبالتالي سوء 

 ماغية.الدوظيفة ال

Objective: To study the relation between N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) levels, used as 

a marker of heart failure in clinical practice, blood pressure (BP), and cognitive decline in the oldest old. 

Methods: In 560 participants of the Leiden 85-plus Study, we measured NT-proBNP levels and BP at age 85 

years, at baseline, and global cognitive function (Mini-Mental State Examination [MMSE]) annually during the 

follow-up of 5 years. 



Results: Subjects in the highest tertile of NT-proBNP levels scored 1.7 points lower on the MMSE at age 85 years 

than subjects in the lowest tertile (p = 0.004), and had a 0.24-point-steeper decline in MMSE score per year (p 

= 0.021). The longitudinal association disappeared after full adjustment for possible confounders (0.14-point-

steeper decline, p = 0.187). Subjects in the category "highest tertile of NT-proBNP and the lowest tertile of 

systolic BP" had a 3.7-point-lower MMSE score at baseline (p < 0.001) and a 0.49-point-steeper decline in MMSE 

score per year (p < 0.001) compared with subjects in the other categories.  

Conclusions: In the oldest old, high NT-proBNP levels are associated with lower MMSE scores. The combination 

of high NT-proBNP levels and low systolic BP is associated with worst global cognitive function and the steepest 

cognitive decline. Possibly, a failing pump function of the heart results in lower BP and lower brain perfusion 

with resultant brain dysfunction. 
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