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تاثیر تزریق مفصلی بوتاکس
در درمان مفاصل!

مطالعاتجدید محققان نتایج متمایزی را در
مورد نقــش تزریق بوتاکــس در درمان درد
مفاصل آشــکار کرده است و اهمیت استفاده
از این تکنیک کمتــر از مهمترین عملهای
پزشکی نیست که جان بیماران را نجات داده
و آنها را از دردهای شدید رهایی میبخشد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان؛ برای
تاییــد نتایج این مطالعه ،محققان به تیمی از
دوندگان و دوچرخه ســواران بوتاکس ،نوعی
ماده به نام ســم بوتولینوم تزریق و ســپس
جلسات فیزیوتراپی را روی آنها اعمال کردند.
محققان پس از اســتفاده از تزریق بوتاکس،
کاهش قابل توجهــی در دردی که دوندگان
هنگام انجام تمرینات یا مســابقات ورزشی با
آن مواجه میشــوند ،همراه با کاهش عالئم
التهاب و درد موضعی حاد مفاصل ،مشــاهده
کردند.دکتر مغنیه متخصص درمان دردها در
لبنان از این فنــاوری مدرن در کلینیکهای
خصوصی خود به همراه تکنیکهای دیگری
که در درمان دردهای حاد و مزمن موثر بوده
است ،استفاده میکند.استفاده از روش تزریق
بوتاکس پس از اینکه افراد مبتال به سردردهای
میگرنی از درد تسکین یافتند ،به طور اتفاقی
کشف شد ،بنابراین پزشکان تصمیم گرفتند با
تزریق بوتاکس قسمتهای خاصی از اعصاب را
بیحس کنند تا درد متوقف شود.دکتر مغنیه
با اشاره به اینکه درمان درد با تزریق بوتاکس
بیخطر است تأکید کرد که این درمان به طور
جدی برای بیحس کردن هر عصب حســی
ایجاد شده است ،زیرا اعصاب حسی که باعث
درد میشــوند را میتوان به مدت شش ماه
بدون هیچ عارضهای بیهوش کرد.

نوآوری

خودروها بیش از حد تصور
آمونیاک در هوا منتشر میکنند

قرنطینههای کووید ۱۹-اخبار شگفتانگیزی
را برای محققانی که در زمینه آلودگی مطالعه
میکننــد بــه ارمغــان آورد؛ از جمله اینکه
خودروها بسیار بیشتر از آنچه قب ً
ال تصور میشد
آمونیاک در هوا منتشــر میکنند .به گزارش
ایرنا ،آمونیاک یکــی از آالیندههای رایج هوا و
عامل اصلی ابتال به بیماریهای ریوی و قلبی
بهویژه در شهرها اســت«.داون هنز» ،یکی از
نویسندگان این مطالعه گفت :قرنطینه کووید
به طــور ناگهانی فرصت انجــام یک آزمایش
طبیعی را برای ما فراهم کرد .هنز و همکارانش،
دادههای شهرســتان لس آنجلس را که شاهد
کاهش  ۲۴درصدی ترافیک در طول قرنطینه
همهگیری کوویــد ۱۹-در مارس  ۲۰۲۰بود،
تجزیه و تحلیل کردند.این محققان از تصاویر
ماهوارهای برای ارزیابــی غلظت آمونیاک در
هــوای باالی لــس آنجلس قبــل و در طول
قرنطینه اســتفاده کردند .آنهــا به این نتیجه
رسیدند که وســایل نقلیه  ۶۰تا  ۹۵درصد از
انتشار آمونیاک در شهر را تشکیل میدهند.این
در حالی است که کارشناسان تخمین زده بودند
که خودروها عامل کمتر از  ۲۵درصد آمونیاک
موجود در آلودگی هوا هستند«.هانسن کائو»،
نویسنده ارشد این مقاله میگوید :تخمین ما
در زمینه انتشار آمونیاک در هوا توسط وسایل
نقلیه دو تا پنج برابر بیشتر از ارزیابی کارشناسان
فدرال و ایالتی است.اکنون محققان میخواهند
نگاهی مشابه به نحوه تأثیر این بیماری همهگیر
بر آلودگی هوای ناشــی از انتشار آمونیاک در
هوای شهرهای دیگر بیندازند.کائو گفت :وسایل
نقلیه میتوانند منبع اصلی انتشــار آمونیاک
در مناطق شــهری باشند .اگر این انتشارات را
دستکم بگیریم ،ارزیابیهای قبلی از مرگهای
زودهنگام ناشی از انتشار آمونیاک نیز ممکن
است دست کم گرفته شود.

یافته

خشم و ناراحتی عاطفی
از علل محرک سکته مغزی

نتایج مطالعه در مورد علل سکته مغزی نشان
داد که از هــر  11بازمانده ،یک نفر یک مدت
خشــم یا ناراحتی را در یک ساعت منتهی به
آن تجربه کرده و از هر  20بیمار یک نفر درگیر
فعالیت بدنی سنگین بوده است.به گزارش مهر،
محققان در این مطالعه محرکهای مشکوک
را در قالــب  ۱۳۴۶۲مورد ســکته مغزی حاد
مورد تجزیــه و تحلیل قرار دادند .پروفســور
«اندرو اسمیت» ،سرپرســت تیم تحقیق ،در
این باره گفت« :تحقیقات ما نشــان داد خشم
یا ناراحتی عاطفی با افزایش تقریباً  ۳۰درصدی
خطر سکته مغزی در طول یک ساعت پس از
یک دوره مرتبط است«».ما همچنین دریافتیم
که فعالیت بدنی ســنگین بــا افزایش تقریباً
۶۰درصدی خطر خونریــزی داخل مغزی در
طول یک ســاعت پس از انجــام فعالیتهای
سنگین مرتبط است».به گفته محققان« :پیام
ما این اســت که مردم در تمام سنین سالمت
ذهنی و جسمی خود را تمرین کنند .اما برای
برخی از افراد نیز مهم است که از فعالیت بدنی
سنگین خودداری کنند .به خصوص اگر آنها در
معرض خطر ابتالء به بیماریهای قلبی -عروقی
هستند».برخی از بهترین راهها برای پیشگیری
از سکته مغزی ،حفظ یک سبک زندگی سالم،
درمان فشار خون باال و سیگار نکشیدن است،
اما تحقیقات نشــان میدهد کــه رویدادهای
دیگری مانند یک دوره خشم یا ناراحتی یا یک
دوره فعالیت بدنی سنگین به طور مستقل باعث
افزایش این ریسک میشوند.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

نارسایی دریچه آئورت قلب؛ بیماری خاموش

آفتاب یزد – نجمه حمــزه نیا :به طور کلــی قلب دارای
چهار دریچه اســت که میترال ،ســه لختی ،آئورت و ریوی نام
دارند .دریچه آئورت در بیــن بطن چپ و آئورت قرار گرفته و
بزرگترین شریان بدن به شمار میرود.یکی از مشکالت جدی
برای دریچه آئورت قلب ،بروز نارســایی است.این شرایط باعث
میشود احســاس خســتگی فرد کند و به احتمال زیاد نفس
کــم بیاورد .این حالت میتواند روی قلب و ســامتیتان تاثیر
جدی گذارد و کیفیــت زندگی فرد را کاهش دهد لذا با توجه
به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر نادر افشــاری،
متخصص قلب و عروق و دکتر لیال عسگر پور ،متخصص قلب و
عروق گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر عســگرپور میگوید :نارسایی دریچه آئورت قلب،
به معنای اختالل در عملکرد دریچه آئورت به گشــاد شدن یا
ضعیف شــدن این دریچه و در نتیجه بازگشت خون به سمت
عقب و به داخل بطن چپ قلب میباشد.
وی ابراز داشــت که مهمترین حالت نارســایی دریچه آئورت
زمانی است که نارسایی بر اثر عفونت و سوراخ شدن برگچههای
(یا لتها) دریچه ایجاد شده باشد.
این متخصص قلب و عروق بیان کرد :ممکن اســت شخصی به
نارسایی دریچه قلب مبتال باشد اما تا سالها عالئمیبروز ندهد
زیرا عالئم زمانی بروز میکنند که بطن چپ بزرگ میشود .به
این دلیل که خون در بطن چپ برگشــت میکند ،عضالت آن
مجبور به کار بیشتر برای بازگرداندن جریان خون هستند و به
همین دلیل بطن چپ بزرگ میشــود و موجب میشود مایع
بیشتری در آن انباشته شود.
= دکتر عسگرپور :بیماری نارسایی دریچه آئورت
معموال تا سالها عالئمیندارد .عالئم ممکن است
به تدریج یا به طور ناگهانی بروز کنند و شامل
مواردی مانند ضربان محکم و با شدت قلب،درد
قفسه سینه که مشابه با درد آنژین صدری
است ،خستگی مفرط ،ضعف و از حال رفتن ،تپش
قلب ،تنگی نفس ،ورم پاها و شکم ،ضربان نامنظم
یا بسیار سریع قلب،احساس ضعف و خستگی بعد
از فعالیت فیزیکی میشود
= نارسایی دریچه آئورت قلب ،به معنای اختالل
در عملکرد دریچه آئورت به گشــاد شدن یا
ضعیف شــدن این دریچه و در نتیجه بازگشت
خون به سمت عقب و به داخل بطن چپ قلب
میباشد
=در گذشته ابتال به تب روماتیسمی،مهمترین
عامل ابتال به نارســایی دریچه آئورت بود ،اما از
آنجایی که با مصرف آنتی بیوتیکها ،ابتال به تب
روماتیسمی کاهش یافته است ،امروزه معموال
عوامل دیگری غیر از تب رماتیســمی نیزباعث
بروز نارسایی دریچه آئورت میشوند
وی اظهار کرد :در صورتی کهبرخی از بیماریها یا مشــکالت
قلبی را در گذشــته داشتید ،بیشــتر در معرض خطر ابتال به
نارسایی آئورت هستید .به طور مثال آسیبهای دریچ ه آئورت
زیرا برخی از بیماریها مانند آندوکارتیت یا تب روماتیســمی
( در اثر تب روماتیسمی آســیبی دائمیبه دریچههای قلب و
روماتیسم قلبی بوجود میآید ) میتواند موجب التهاب و آسیب
رسیدن به دریچه قلب و نارسایی آن شود .برخی بیماریها نیز
موجب تنگ شدن دریچ ه آئورت میشوند.
دکتر عســگرپور افزود :فشــار خون باال ،ابتــا به بیماریهای
مــادرزادی دریچههای قلب و ابتال به برخی از بیماریها مانند
سندرم مارفان و اسپوندلیت آنکیلوزان (بیماری مفصلی مزمن
و خــود ایمنی) میتواند موجب گشــاد شــدن دریچه خون و
بازگشت خون به قلب از طریق دریچه آئورت شود.
ایــن متخصص قلــب و عروق ادامه داد :با باال رفتن ســن و از
دور ه میانســالی به بعد ،برخی از بیماریهای دریچهای قلب و
نارسایی دریچهها بر اثر روند طبیعی تحلیل رفتن اعضای بدن
ایجاد میشوند.
وی متذکر شد :بیماری نارسایی دریچه آئورت معموال تا سالها
عالئمیندارد .عالئم ممکن اســت به تدریج یا به طور ناگهانی
بــروز کنند و شــامل مواردی مانند ضربان محکم و با شــدت
قلب،درد قفســه سینه که مشــابه با درد آنژین صدری است،
خستگی مفرط ،ضعف و از حال رفتن ،تپش قلب ،تنگی نفس،
ورم پاها و شــکم ،ضربان نامنظم یا بسیار سریع قلب،احساس
ضعف و خستگی بعد از فعالیت فیزیکی میشود.
دکتر عســگرپور با بیان این نکته که " نارسایی دریچه آئورت
بیشــتر از همه درمیان مردان بین  30تا  60سال شایع است"،
مطرح کرد :به طور کلی هر مشــکل و بیماری که مانع بســته
شــدن کامل دریچ ه آئورت شــود ،میتواند منجــر به بیماری
نارسایی آئورت شــود .وقتی دریچ ه آئورت به طور کامل بسته
نشود ،با هربار تپش قلب مقداری خون به داخل قلب بازگشت

میکند.این متخصص قلب و
عروق اضافه کرد :این حالت،
قلــب را وادار میکند که با
شدت بیشتری بتپد تا خون
را با فشار بیشتری به بیرون
پمپاژ کند .رفته رفته دهلیز
چپ قلب دچار اتساع میشود
و قلب با قدرت زیادی میتپد
و شــخص ضربــان محکــم
قلب خود را حــس میکند
و با گذشــت زمان ،به علت
بازگشت خون به قلب ،قلب
قــادر نخواهد بودن به میزان
کافی خون به بدن پمپاژ کند.وی تصریح کرد :در گذشته ابتال
به تب روماتیســمی،مهمترین عامل ابتال به نارســایی دریچه
آئورت بــود ،اما از آنجایی که با مصــرف آنتیبیوتیکها ،ابتال
به تب روماتیسمیکاهش یافته اســت ،امروزه معموال عوامل
دیگری غیر از تب رماتیســمی نیزباعث بروز نارســایی دریچه
آئورت میشوند.
دکتر عســگرپور ادامــه داد :عوامــل دیگری که غیــر از تب
رماتیسمیباعث بروز نارسایی دریچه آئورت میشوند عبارتند
از:ابتال به بیماری مفصلــی مزمن و خود ایمنی ،پارگی داخلی
و دوالیه شــدن رگ آئورت (دایسکشــن آئــورت) ،اختالالت
مــادرزادی دریچههای قلــب ،اندوکاردیت(عفونت در ســطح
داخلی قلب) ،فشــار خون باال ،ســندرم مارفان ،سندرم رایتر
(آرتروز واکنشی) ،سفلیس ،بیماری لوپوس.
ایــن متخصص قلب و عــروق ،عــوارض احتمالی نارســایی
آئورت را اینگونه تشــریح کرد :نارسایی قلب میتواند وضعیت
خطرنــاک و جدی برای بیمــار مبتالیان به نارســایی آئورت
ایجــاد کند .اندوکارتیت (عفونت دریچــهی قلبی) نیز یکی از
عوارض غیرمعمول نارســایی دریچه قلب است .در صورتی که
ایــن بیماری به خوبی درمان نشــود میتواند وضعیت جدی و
خطرناکی برای بیمار ایجاد کند.
وی ابراز داشــت :تشخیص نارسایی دریچه آئورت بدین صورت
اســت که در ابتدا با انجام معاینه ممکن اســت پزشک بتواند
صدای غیرطبیعی قلب را با دســتگاه استتوســکوپ تشخیص
دهد .صداهای غیر طبیعی قلب بر اثر جریان غیر طبیعی خون
در دریچههای قلب ایجاد میشود .صدایی که به علت نارسایی
دریچه آئورت ایجاد میشــود ،صدای خاصی است که پزشک
آن را میشناسد و میتواند تشخیص دهد .گاهی اوقات ممکن
است بدون داشــتن عالئم شدید نارسایی دریچه آئورت و تنها
برای انجام چکاپهای روتین به پزشک مراجعه کنید و پزشک
با شنیدن صدای قلب شما متوجه وجود این بیماری شود.
دکتر عسگرپور افزود :گرفتن نوار قلبی نیز میتواند ضخیمشدن
بطن چپ (که بر اثر نارســایی دریچه آئورت ایجاد میشود) را
تشــخیص دهد .انجام رادیوگرافی قلب نیز میتواند تشخیص
پزشــک مبنی بر نارســایی دریچه آئورت را به طور قطع تایید
یا رد کند.
ایــن متخصص قلب و عروق بیان کرد :در صورتی که پزشــک
تشــخیص دهد که میزان بازگشت خون به قلب زیاد نیست و
عالئم نارســایی دریچه آئورت شما نیز خفیف هستند ،ممکن
است نیازی به درمان نباشــد اما در صورتی که عالئم بیماری
نارســایی دریچه آئورت یا عوارض آن بــروز کردند ،میتوان از
داروهای مختلفی برای بهبود عالئم بیماری استفاده کرد و در
صورتی که عالئم بهبود نیافتند و شدت پیدا کردند ممکن است
نیاز به انجام جراحی باشد.
وی ادامــه داد :در صورتی که بر اثر نارســایی دریچه آئورت،
شــخص دچار عالئم نارسایی قلبی شود ،داروهایی برای بهبود
این عالئم تجویز میشــوند که عبارتند از داروهای ادرارآور یا
دیورتیکهــا ،مهار کنندههای (ACEمهــار کنندههای آنزیم
مبدل آنژیوتانسین).
دکتر عســگرپور افزود :داروهای ادرارآور یا دیورتیکها معموال
برای کنترل فشار خون و گاها برای بهبود عالئم نارسایی قلب
مانند تنگی نفس تجویز میشوند .ابتال به نارسایی قلبی موجب
تجمع آب و خون اضافی در ریهها و اعضای بدن میشــود .این
داروها با اثر بر روی کلیهها موجب افزایش حجم ادرار میشوند
و بــا این کار موجب تخلیه آب و خون اضافی جمع شــده در
ریهها و ســایر اعضای بدن میشوند و بدین ترتیب عالئم ناشی
از نارسایی قلبی را بهبود میبخشند.
ایــن متخصص قلــب و عروق اظهــار کرد :مهــار کنندههای
(ACEمهار کنندههای آنزیم مبدل آنژیوتانســین) نیز موجب
شل شدن و انبساط عروق میشوند و پمپاژ قوی قلب را درمان
میکنند.
> دریچههای مصنوعی قلب از موادی مانند تیتانیوم است

وی گفــت :روشهای جراحــی برای درمان نارســایی دریچه
آئورت عبارتند از بازســازی دریچه قلب و تعویض دریچه قلب.
دریچــه قلب را میتوان با یک بافــت طبیعی یا با یک دریچه
مصنوعــی عوض کــرد .دریچههای مصنوعی قلــب از موادی
مانند تیتانیوم ســاخته شــدهاند که بدن با آنها سازگار است
و بــه آن واکنش نشــان نمیدهد .دریچههــای طبیعی نیز از
بدن حیوانات گرفته میشــود .دکتر عســگرپور افزود :جراح با

|افزایش خطر ابتال به نارسایی قلبی با مصرف آسپرین

توجه به شرایط فرد مبتال به
نارسایی دریچه آئورت ،به وی
خواهد گفــت که کدام روش
برای شما مناســبتر است.
انجــام جراحی میتواند تاثیر
بسیار چشمگیری در بهبودی
افراد با نارسایی شدید دریچه
آئــورت داشــته باشــد .در
صورتی که قبل از وارد شدن
آســیب شــدید به قلب ،این
عمل انجام شــود ،نتایج آن
بسیار بهتر خواهند بود.
این متخصــص قلب و عروق
متذکر شــد :در افرادی که بــه بیماریهــای دریچهای قلب
ی
مبتال هســتند ،برای پیشــگیری از ابتال به تب روماتیســم 
و اندوکاردیــت ،قبل از انجام هر گونه درمان دندانپزشــکی و
ســایر جراحیها ،مصرف آنتی بیوتیک تجویز میشــود .البته
توصیه ســازمان بهداشت این اســت که بیمار تنها در صورتی
آنتــی بیوتیک مصرف کند که در زمان انجام جراحی یا درمان
دندانپزشکی ،به عفونت مبتال است.
وی گفــت :اندوکاردیت یکی از عوامل اصلــی ابتال به بیماری
دریچهای قلب اســت و رعایت بهداشــت دهان و دندان برای
پیگیری از ابتال به اندوکارتیت بســیار اهمیت دارد .در صورتی
که در معرض خطر ابتال به اندوکاردیت هســتید ،الزم است به
بهداشت دهان و دندان اهمیت ویژهای بدهید و مشکالتی مانند
آبســه یا بیماری لثه را نادیده نگیرید .این مشکالت میتوانند
باعث راه پیدا کردن میکروبها به جریان خون شوند
> دریچه آئورت سالم ،از  ۳کاسپ تشکیل شده است

در ادامه نیز دکتر افشاری در اینباره خاطرنشان کرد :حدود دو
هزار گالن خون روزانه از قلب هر فرد عبور میکند .شــما برای
کنترل این حجم جریــان خون چهار دریچه در قلب دارید اما
گاهی این دریچهها به درســتی باز و بســته نمیشوند .یکی از
اصلیترین و رایجترین مشکالت دریچه قلب ،تنگی یا نارسایی
دریچه آئورت نام دارد.
وی اظهــار کرد :منظــور از تنگی دریچه قلب این اســت که
صفحات یا کاسپهای دریچه قلب ،ضخیم شده یا آسیب دیده،
و توان درست باز شــدن را از دست داده اند .پس با هر تپش،
خون کمتری قلب شــما را برای تغذيه اندامها ترک میکند .با
گذر زمان ،قلب باید برای خونرسانی به اندا م ها ،سختتر بتپد.
این متخصص قلب و عــروق توضیح داد :به طور کلی قلب هر
فرد ،چهار دریچه دارد که در حالت عادی ،با آهنگی ثابت ،برای
خونرسانی به بدن شــما ،باز و بسته میشوند .دریچه آئورت،
آخرین دریچهای اســت که خون ،قبل از خروج از قلب ،از آن
عبور میکند .خون ،قبل از رســیدن به این دریچه ،از ششها
عبور کرده و برای بدن شما ،در خود اکسیژن ذخیره میکند.
وی گفت :وظیفه دریچه آئورت ،پمپاژ خون مملو از اکسیژن ،به
درون آئورت (بزرگترین رگ خونی بدن شما) است.
دکتر افشــاری علت تنگی یا نارسایی آئورت را اینگونه توضیح
داد :مشــکالت مختلفی میتواند ســبب ضخیم شدن دریچ ه
آئورت شوند که اغلب شامل انباشتگی کلسیم در دریچه آئورت،
وجود مشکالت مادرزادی قلب ،تب رماتیسمی است.
این متخصص قلب و عروق ادامه داد :خون شــما در کنار سایر
مواد مغذی و معدنی ،حاوی کلســیم است .با گذشتن خون از
رگ ها ،طی سال ها ،کلسیم میتواند در دریچه آئورت انباشته
شــود و با ســفت کردن آن ،جلوی باز شــدن آسان دریچه را
بگیرد.
وی عنوان کرد :یک دریچه آئورت ســالم ،از  ۳کاسپ تشکیل
شــده که به درســتی درکنار هم قرار گرفته اند .بعضی افراد با
دریچه آئورتی به دنیا میآیند که دو ،سه یا حتی چهار کاسپ
در آن وجود دارد .قلب میتواند چندین سال با همین وضعیت
به خوبی کار کند .اما با افزایش ســن و بلوغ ،دریچه نا متعارف،
در معرض خطر ســفت شدن و باز شــدن ،قرار دارد .این نوع
مشکل مادرزادی در قلب ،با درست کردن ،یا جایگزینی دریچه،
درمان پذیر است.
دکتر افشاری مطرح کرد :هرچند دیگر مشکالنی مثل مخملک،
مانند گذشته رایج نیستند ،اما همچنان میتوانند خطر آفرین
باشند .تب رماتیسمی میتواند دریچه آئورت را زخم کند .بافت
زخم شده ،خطر انباشتگی کلسیم را باالتر میبرد.
این متخصص قلــب و عروق،عالئم تنگی یا نارســایی دریچه
آئورت را اینگونه تشــریح کرد :در تنگی دریچه آئورت خفیف،
شما ممکن است هیچ یک از عالئم را حس نکنید .معموالً برای
فهمیدن این مشکل ،زمان و شدت عالئم باید بسیار باال باشند.
نشانههای تدریجی ضعف قلب ،گاهی قابل چشمپوشی هستند.
وی ادامه داد :برای نوع حاد نارسایی دریچه آئورت ،عالئمی که
باید مورد توجه قرار گیرند که عبارتند از تنگی نفس ،مخصوصاً
زمان ورزش ،درد یا فشار سینه ،احساس ضعف ،خستگی،تپش
قلب و گاهی یکی از نزدیکان شــما ،ایــن تغییرات در رفتار یا
سطح انرژی شما را ،قبل از خودتان ،متوجه میشود.
دکتر افشــاری در پاسخ به این پرسش که " چه کسانی بیشتر
در معــرض تنگــی دریچه آئورت قــرار دارنــد " ،اظهار کرد:
افراد در ســنین باال ،بیشــتر از جوانان در معرض خطر تنگی

محققان دانشگاه فرایبورگ آلمان در مطالعه اخیرشان اظهار کردهاند مصرف آسپرین با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است.به گزارش ایسنا  ،به گفته محققان مصرف
آســپرین با افزایش  ۲۶درصدی خطر ابتال به نارسایی قلبی در افرادی که حداقل یک عامل خطر ابتال به این بیماری را دارند ،همراه است .در همهگیرشناسی ،عامل خطر
یا ریســکفاکتور به هر عاملی گفته میشود که ریسک ابتال به بیماری یا عفونت را افزایش دهد.از عوامل خطر این بیماری میتوان به سیگار کشیدن ،چاقی ،فشار خون
باال ،کلســترول باال ،دیابت و بیماریهای قلبی عروقی اشاره کرد .دکتر "بلریم موجاج " نویسنده این مطالعه از دانشگاه فرایبورگ آلمان گفت :این اولین مطالعهای است
که نشان میدهد در میان افرادی که حداقل یک عامل خطر برای ابتال به نارسایی قلبی دارند ،افرادی که آسپرین مصرف میکنند نسبت به افرادی که از این دارو استفاده
نمیکنند بیشــتر در معرض ابتال به این بیماری قرار دارند .نارســایی قلبی زمانی رخ میدهد که قلب قادر به پمپاژ کافی نیست و نمیتواند جریان خون کافی را به اعضای
بدن برساند .عالئم و نشانههای این بیماری مواردی از قبیل تنگی نفس ،خستگی مفرط و ورم ساق پا است .تنگی نفس معموال با ورزش ،هنگام دراز کشیدن و شب هنگام
خواب بدتر میگردد .برای افراد مبتال اغلب محدودیتی برای ورزش کردن وجود دارد ،حتی اگر به خوبی هم درمان شوند.محققان آلمانی برای بررسی این موضوع به تجزیه
و تحلیل دادههای  ۳۰هزار و  ۸۲۷فرد در معرض خطر ابتال به نارســایی قلبی پرداختند .شرکت کنندگان  ۴۰سال به باال بودند.شرکت کنندگان به دو دسته تقسیم شدند.
گروهی که آســپرین مصرف میکردند و گروهی که آسپرین مصرف نمیکردند .میانگین سنی شرکت کنندگان  ۶۷سال و  ۳۴درصد از شرکت کنندگان نیز زن بودند .در
ابتدا مطالعه در مجموع  ۷۶۹۸شــرکت کننده (۲۵درصد) آسپرین مصرف میکردند .در طول  ۵.۳سال پیگیری این آزمایش ،محققان دریافتند  ۱۳۳۰شرکت کننده دچار
نارســایی قلبی شدهاند.گفتنی است محققان ارتباط بین مصرف آسپرین و نارســایی قلبی با جنسیت ،سن ،شاخص توده بدن ،سیگار کشیدن ،مصرف الکل ،فشار خون،
ضربان قلب ،کلســترول خون ،کراتینین ،فشــار خون باال ،دیابت ،بیماریهای قلبی عروقی و درمان با رنین مهارکنندههای سیستم آنژیوتانسین-آلدوسترون ،مسدود
کنندههای کانال کلســیم ،دیورتیکها ،مســدودکنندههای بتا و داروهای کاهش دهنده چربی را نیز ارزیابی کردند .در نهایت دریافتند مصرف آسپرین به طور مستقل با
افزایش خطر ۲۶درصدی ابتال به نارســایی قلبی مرتبط است .کراتینین  ،فرآوردهای از سوخت و ساز در ماهیچهها است که از کلیهها دفع میگردد.دکتر موجاج گفت :این
اولین مطالعه بزرگ برای بررســی رابطه بین مصرف آسپرین و نارســایی قلبی در افراد مبتال به بیماری قلبی و یا دارای حداقل یک عامل خطر بود .برای تایید نتایج این
مطالعه به کارآزماییهای تصادفی چندملیتی بزرگ بیشــتر در بزرگساالن در معرض خطر نارسایی قلبی نیاز است .در کل مشاهدات ما نشان میدهد که آسپرین باید در
افرادی که نارسایی قلبی دارند یا دارای عوامل خطر برای ابتال به این بیماری هستند با احتیاط تجویز شود.

دریچــه آئورت قرار دارند .علت آن ،میزان زمان مورد نیاز برای
انباشتگی کلسیم در دریچه آئورت میباشد .همچنین ،اگر شما
تب رماتیسمی داشــتهاید یا بیماریهای کبدی داشته باشید،
شما در ریسک باالتری برای این بیماری قرار دارید.
این متخصــص قلب و عروق اضافه کرد :مشــکالت مادرزادی
دریچه آئورت ،به این معناســت که در سنین باال ،خطر تنگی
دریچه آئورت در شما باالتر خواهد بود.
وی عوارض تنگی یا نارســایی دریچه آئورت را اینگونه توضیح
داد :زمانی که دریچه آئورت شما به درستی باز نشود ،قلب شما
قادر به پمپاژ تمام خون انباشــته شده نیست .این امر میتواند
ســبب انباشــتگی خون ،در جایی دیگر از قلب یا حتی ریهها
شود .برای جبران این مشکل ،عضله قلب شما برای پمپاژ خون
به اندامها ،مجبور است سختتر تالش کند.
دکتر افشاری ادامه داد :بعضی از عوارض ناشی از پرکاری قلب
عبارتند از درد ســینه ناشی از نرسیدن خون کافی به عضالت
قلب ،ضعف ناشی از نرسیدن خون کافی به مغز ،نارسایی قلبی،
تپش قلب نامنظم ناشی از جریان خون نامتوازن در قلب.
این متخصص قلب و عروق ابراز داشت :برای بسیاری افراد ،یک
چکاپ ساده ،نشانههای ابتدایی تنگی دریچه آئورت را مشخص
میکند .پزشــک ،با شــنیدن ضربان قلب شما ،متوجه صدای
"ووش" یا یک تپش اضافه میشــود .به این اتفاق ،غرولند قلب
گفته میشود ،و اغلب به معنای مشکل دریچه است.
وی بیان کرد :بعد از یک تســت کامل و دیدن سابقه بیماری،
پزشک شما ممکن است یک سری آزمایش برايتان تجویز کند،
از قبیل تشخیص نارسایی دریچه آئورت با اکو ،تشخیص تنگی
=دکتر افشاری :منظور از تنگی دریچه قلب این
اســت که صفحات یا کاسپهای دریچه قلب،
ضخیم شــده یا آســیب دیده و توان درست
بازشدن را از دست داده اند .پس با هر تپش،
خون کمتری قلب شــما را برای تغذيه اندامها
ترک میکنــد .با گذر زمان ،قلــب باید برای
م ها ،سختتر بتپد
خونرسانی به اندا 
= در تنگی دریچه آئورت خفیف ،شــما ممکن
اســت هیچ یک از عالئم را حس نکنید .معمو ً
ال
برای فهمیدن این مشکل ،زمان و شدت عالئم
باید بسیار باال باشند .نشانههای تدریجی ضعف
قلب ،گاهی قابل چشمپوشی هستند
=افــراد نمیتوانید همیشــه از وقــوع تنگی
دریچه آئورت جلوگیری کنند .برای مثال ،شما
نمیتوانید از مشکالت مادرزادی قلب پیشگیری
کنید .ولی فشار خون باال ،کلسترول باال و چاقی ،از
دالیل مرتبط به تنگی دریچه آئورت هستند که
شما قادر به کنترل آن هستید
دریچه آئورت با الکتروکاردیوگرام ،تست ورزش و کاتتریزاسیون
یا آنژیو قلب.
دکتر افشــاری افزود :آزمایش الکتروکاردیوگرام بدین صورت
اســت که میزان فعالیت الکتریکی درون قلــب را اندازهگیری
میکند .این امر به پزشــک ،برای تشــخیص نارسایی قلب که
ممکن اســت به علت تنگی دریچه آئورت بوده باشــد ،کمک
میکند.
این متخصص قلب و عروق ادامه داد :طی آزمایش تست ورزش،
شما به سرعت روی تردمیل یا دوچرخه ثابت ،فعالیت میکنید،
تا ضربان قلبتان افزایش یابد .اگر شــما عالئم دیگری نداشته
باشید ،مشــاهده عکس العمل قلب شما به ورزش ،میتواند به
پزشک ،برای تشخیص تنگی دریچه آئورت و سایر بیماریهای
پنهان قلبی کمک کند.
وی اظهــار کرد :اگر همچنان شــواهد کافی برای تشــخیص
تنگی دریچه آئورت وجود ندارد ،پزشــک شــما ممکن است
انجام کاتتریزاســیون یــا آنژیو قلب را تجویــز کند .طی این
آزمایش ،دکتر شــما لولهای نازک و انعطافپذیر را وارد بازوی
شــما میکند .یک رنگ مخصوص و فیلم اشعه ایکس ،تصویر
دقیقتری از قلب و دریچهها را نمایش خواهد داد.
دکتر افشــاری تصریح کرد :اگر شما عالئم تنگی دریچه آئورت
را ندارید و قلبتان در ســایر نقاط نیز سالم است ،شما نیازی به
درمان تنگی جزئی آئورت نخواهید داشت .ممکن است پزشک
شما ،در چک آپهای عادی ،این ریسک را تحت نظر نگه دارد.
بســیاری از مبتالیان به تنگی دریچه آئورت ،مشکالت دیگری
از قبیل فشــار خون یا آریتمی هم دارند .فشار خون یا آریتمی
شــکل گرفته در دریچه آئورت ،با دارو درمان نمیشود ،ولی به
سالم ماندن قلب شما ،تا حد ممکن کمک میکند.
ایــن متخصص قلب و عــروق عنوان کرد :در صــورت ابتال به
نارسایی دریچه آئورت وقتی درمان دارویی ،برای حفظ وضعیت
سالمت قلب شــما کافی نباشد ،چند راه دیگر وجود دارند که
عبارتند از پیوند دریچه آئورت و ولووپالستی بالون.
وی مطرح کرد :پیوند دریچه آئورت ،با کمک دریچه مکانیکی
فلــزی یا بافت دریچه پیوندی از خوک ،گاو یا انســان صورت
میگیرد .جراح ممکن اســت دریچه را بــا روش جراحی باز و
سنتی قلب ،جایگزین کند ،طی این فرآیند ،جراح دیواره سینه
را بریده و قفسه سینه بیمار را باز میکند.
دکتر افشــاری ادامه داد :پیوند دریچه آئورت ممکن اســت با
اســتفاده از سوند ،به وســیله ترانس کاتر انجام شود .طی این
عمل ،نسبت به جراحی باز ،جراح ،برشهای کوچکتری در بدن
شــما ایجاد خواهد کرد .افراد ،معموالً بعد این عمل ،راحتتر
بهبود مییابند و برای آنها راحتتر اســت اما اینکه شما کدام
روش درمان و جراحی را پیــش میگیرید ،به جزئیات پرونده
شــما بســتگی دارد .این متخصص قلب و عروق اظهار داشت:
عمل ولووپالستی بالون معموال برای کودکان و نوزادان با تنگی
دریچه آئورت ،صورت میگیرد و روی بزرگساالن ،کمتر پاسخ
میدهد .طی این عمل ،دکتر یک سوند را از طريق رگ خونی
وارد قلب میکند .در انتهای ســوند ،یک بالون باد نشده وجود
دارد .وقتی انتهای سوند به دریچه میرسد ،بالون ،باد شده و با
این کار ،دریچه سفت را باز میکند و کاپسها را کش میدهد.
وی در پایــان گفــت :افراد نمیتوانید همیشــه از وقوع تنگی
دریچه آئورت جلوگیری کنند .برای مثال ،شــما نمیتوانید از
مشکالت مادرزادی قلب پیشگیری کنید .ولی فشار خون باال،
کلســترول باال و چاقی ،از دالیل مرتبط به تنگی دریچه آئورت
هستند که شما قادر به کنترل آن هستید.

