روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻗﻠﺐ
 ۸ﻣﮭر ﻣﺻﺎدف ﺑﺎ
۲۹ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر

ﻗﻠب ھﺎی ﺑﯾﻣﺎر
ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﻋﻠت ﻣرگ و ﻣﯾر در ﻛﺷور ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧزدﯾك ﺑﮫ  40درﺻد ﻋﻠت ﻓوت ﺟواﻧﺎن
در ﻛﺷور ﺑﮫ دﻟﯾل ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ اﺳت و اﯾن آﻣﺎر ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت.
ﺷﯾوع اﯾن ﺑﯾﻣﺎریھﺎ در ﻛﺷور ﻣﺎ روﻧد ﺻﻌودی داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑراﺳﺎس ﺑرآوردھﺎ ،ﺑﯾش از  2ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر از ﻣردم ﻛﺷورﻣﺎن
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﻛروﻧر ھﺳﺗﻧد.
ﻧﻛﺗﮫ ﻧﮕرانﻛﻧﻧده دﯾﮕر اﯾن اﺳت ﻛﮫ ﺣدود ﺳﻧﯽ ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن در اﯾران ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻛﺷورھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﭘﺎﯾﯾنﺗر اﺳت .در ﺑررﺳﯽ
اﻧﺟﺎم ﺷده در ﻣرﻛز ﻗﻠب ﺗﮭران ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﺳن ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﻛﮫ ﺗﺣت ﻋﻣل ﻗﻠب ﺑﺎز ﯾﺎ آﻧژﯾوﮔراﻓﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﺣدود  58ﺳﺎل
اﺳت ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﮫ اﯾن ﺳن در ﻛﺷورھﺎی دﯾﮕر 68 ،ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ﭼﻘدر ﻗﻠبﺗﺎن را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد ؟
ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎریھﺎی ﻗﻠﺑﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد دﯾر ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد و ﻧداﺷﺗن ﻋﻼﻣت ،دﻟﯾل ﺑر ﺳﻼﻣت ﻗﻠب ﻧﯾﺳت .اوﻟﯾن ﮔﺎم
ﺑرای داﺷﺗن ﯾك ﻗﻠب ﺳﺎﻟم ،ﺷﻧﺎﺧت ﻋواﻣل ﺧطری اﺳت ﻛﮫ ﻗﻠب را ﺗﮭدﯾد ﻣﯽﻛﻧﻧد.
ﭘزﺷﻛﺎن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ،ھر ﭼﮫ ﻣﯾزان ﻛﻠﺳﺗرول ﺑد ﯾﺎ  LDLدر ﺧون ﺷﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗر ﺑﺎﺷد و ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﻋواﻣل ﺧطرزا را داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن اﻧدازه در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻗرار دارﯾد.
اﻓرادی ﻛﮫ ﻗﺑﻼ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ﺑوده اﻧد ،در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای وﻗوع ﯾك ﺣﻣﻠﮫ ﻗﻠﺑﯽ ﻣﺟدد ھﺳﺗﻧد.
ﺳﺎﯾر اﻓرادی ﻛﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری ھﺳﺗﻧد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﻣﺑﺗﻼﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری دﯾﺎﺑت )ﻛﮫ ﻋﺎﻣل ﺧطرزای ﻧﯾروﻣﻧدی
اﺳت( و اﻓرادی ﻛﮫ ﺗرﻛﯾﺑﯽ از ﻋواﻣل ﺧطرزای اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ را دارﻧد.

اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ

 (1ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﮐروﻧر )ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﮐروﻧر ﻗﻠب و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی اﯾﺳﮑﻣﯾﮏ ﻗﻠب ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ
ﺷود(
 (2ﮐﺎردﯾوﻣﯾوﭘﺎﺗﯽ – ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻋﺿﻠﮫ ﻗﻠب
 (3ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ
 (4ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ رﯾوی – ﯾﮏ ﻣﺷﮑل در ﺳﻣت راﺳت ﻗﻠب ﺑﺎ درﮔﯾری ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻧﻔﺳﯽ
 (5دﯾس رﯾﺗﻣﯽ ﻗﻠﺑﯽ – اﺧﺗﻼﻻت ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب
 (6اﻧدوﮐﺎردﯾت – اﻟﺗﮭﺎب ﻻﯾﮫ داﺧﻠﯽ ﻗﻠب  ،اﻧدوﮐﺎردﯾوم .ﺳﺎﺧﺗﺎر اﻏﻠب درﯾﭼﮫ ھﺎی ﻗﻠب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 (7ﻣﯾوﮐﺎردﯾت – اﻟﺗﮭﺎب ﻋﺿﻠﮫ ﻗﻠب ،ﻗﺳﻣت ﻋﺿﻼﻧﯽ ﻗﻠب اﺳت.
 (8ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﻣﻐزی – ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺧون را ﺑﮫ ﻣﻐز ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .ﻣﺎﻧﻧد ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی

 (9ﺑﯾﻣﺎری ﺷرﯾﺎﻧﯽ ﻣﺣﯾطﯽ – ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﺧوﻧﯽ ﮐﮫ ﺧون را ﺑﮫ دﺳﺗﮭﺎ و ﭘﺎھﺎ ﻣﯾرﺳﺎﻧد.
 (10ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺎدرزادی ﻗﻠب – ﻧﺎھﻧﺟﺎری ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎری ﻗﻠب از ھﻧﮕﺎم ﺑدو ﺗوﻟد
 (11ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ روﻣﺎﺗﯾﺳﻣﯽ – ﻋﺿﻼت ﻗﻠب و درﯾﭼﮫ آﺳﯾب دﯾده اﻧد،ﺑﻌﻠت ﺗب روﻣﺎﺗﯾﺳﻣﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺗرﭘﺗوﮐوک
ﮔروه  Aﻋﻔوﻧت اﺳﺗرﭘﺗوﮐوﮐﯽ.

ﻋﻠل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ
ﻋﻠل ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﻣﺗﻧوع ھﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ آﺗرواﺳﮑﻠروز و ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ ﺷﺎﯾﻊ ﺗرﯾن ھﺳﺗﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ،ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﺳن ﺑﺎﻋث ﺑوﺟود آﻣدن ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮑﯽ و ﻣورﻓوﻟوژﯾﮑﯽ ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ،ﻋﻣﻠﮑرد ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ
را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯾدھﻧد و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﻓزاﯾش ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﻣﯾﺷود.
ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﻋﻠت اﺻﻠﯽ ﻣرگ و ﻣﯾر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن اﺳت .
از ﺳﺎل  ،۱۹۷۰ﻣﯾزان ﻣرگ و ﻣﯾر ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺷورھﺎی ﺑﺎ درآﻣد ﺑﺎﻻ ﮐﺎھش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
در ھﻣﯾن زﻣﺎن ،ﺑﯾﻣﺎری و ﻣرگ و ﻣﯾر ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ در ﮐﺷورھﺎی ﮐم درآﻣد و ﯾﺎ ﺑﺎ درآﻣد ﻣﺗوﺳط اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
اﮔر ﭼﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﻣﻌﻣوﻻ ﺑر اﻓراد ﻣﺳن ،ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽ ﮔذارد ،اﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﺑﮫ وﯾژه
آﺗرواﺳﮑﻠروز ،ﺑﮫ اواﯾل زﻧدﮔﯽ ﺑر ﻣﯽ ﮔردد و ﺗﻼش ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری ھﺎی اوﻟﯾﮫ از دوران ﮐودﮐﯽ ﻻزم اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺎﮐﯾد زﯾﺎدی روی ﺟﻠوﮔﯾری از ﺗﺻﻠب ﺷراﯾﯾن ﯾﺎ آﺗرواﺳﮑﻠروز ،ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﺧطر ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل رژﯾم
ﻏذاﯾﯽ ﺳﺎﻟم ،ورزش ،و اﺟﺗﻧﺎب از ﺗوﺗون و ﺗﻧﺑﺎﮐو و ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن وﺟود دارد.

ﻋواﻣل ﺧطر :















ﺳن
ﺟﻧس
ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ
ﭼرﺑﯽ ﺧون
دﯾﺎﺑت
ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ﺗﻧﺑﺎﮐو
ﻣﺻرف ﮔوﺷت ﻓرآوری ﺷده
ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل
ﻗﻧد و ﺷﮑر
ژﻧﺗﯾﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ
ﭼﺎﻗﯽ
ﻋدم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻓﯾزﯾﮑﯽ
ﻋواﻣل رواﻧﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
آﻟودﮔﯽ ھوا

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﮭم ھر ﯾﮏ از ﻋواﻣل ﺧطر ﺑﯾن ﺟواﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف و ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت اﻣﺎ ﺳﮭم ﮐﻠﯽ اﯾن ﻋواﻣل
ﺧطر در ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﭘﯾدﻣﯾوﻟوژﯾﮏ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ اﺳت.

ﻋواﻣل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر
ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻋواﻣل ﺧطر ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳن ،ﺟﻧس و ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ،ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد.

ﻋواﻣل ﺗﻐﯾﯾر ﭘذﯾر
اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﻋواﻣل ﺧطر ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﻣﮭم ،ﺗوﺳط ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ،ﺗﻐﯾﯾرات اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،درﻣﺎن داروﯾﯽ و
ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﻓﺷﺎر ﺧون ﺑﺎﻻ ،ﭼرﺑﯽ ﺧون و دﯾﺎﺑت ﻗﺎﺑل اﺻﻼح ھﺳﺗﻧد.
ﺳن:
ﺗﺎﮐﻧون ،ﺳن ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﺧطر ،درﺗوﺳﻌﮫ ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر دھﮫ ی زﻧدﮔﯽ ﺳﮫ ﺑراﺑر ﻣﯾﺷود.
ﺗﺧﻣﯾن زده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ  ۸۲درﺻد از اﻓرادی ﮐﮫ از ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﮐروﻧر ﻗﻠب ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد  ۶۵،ﺳﺎل و ﺑﺎﻻﺗر ھﺳﺗﻧد.
در ھﻣﺎن ﺣﯾن ،ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳﮑﺗﮫ ﻣﻐزی ﺑﺎ ﮔذﺷت ھر دھﮫ ﭘس از ﺳن  ،۵۵دو ﺑراﺑر ﻣﯾﺷود.
ﺗوﺿﯾﺣﺎت زﯾﺎدی داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﭼرا ﺳن ،ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ و ﻋروﻗﯽ را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.
ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳطﺢ ﮐﻠﺳﺗرول ﺳرم )ﺧون(ﻣرﺑوط اﺳت.

در ﺑﯾﺷﺗر ﺟواﻣﻊ ،ﺳطﺢ ﮐﻠﯽ ﮐﻠﺳﺗرول ﺧون ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﺳن ،زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود.
در ﻣردان ،اﯾن ﺳطﺢ در ﺣدود ﺳن  ۴۵ﺗﺎ  ۵۰ﺳﺎل ﻣﺗوﻗف ﻣﯾﺷود.
اﻣﺎ در زﻧﺎن ،ﺗﺎ ﺳن  ۶۰ﺗﺎ  ۶۵ﺳﺎل ،اﯾن اﻓزاﯾش اداﻣﮫ دارد .ﭘﯾری ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر در ﺧواص ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و ﺳﺎﺧﺗﺎری
دﯾواره ھﺎی ﻋروﻗﯽ ھﻣراه اﺳت ،ﮐﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ از دﺳت دادن ﻗﺎﺑﻠﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ ﺷرﯾﺎن ھﺎ و ﮐﺎھش اﻧطﺑﺎق ﺷرﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽ
ﺷود.ﮐﮫ ﭘس از آن ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﮐروﻧر ﻣﻧﺟر ﻣﯽ ﺷود.
ﺟﻧﺳﯾت:
ﻣردان در ﻣﻌرض ﺧطر ﺑﯾﺷﺗری از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن ﭘﯾش از ﯾﺎﺋﺳﮕﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﻌد از ﯾﺎﺋﺳﮕﯽ ،ﺧطر اﺑﺗﻼی
ﯾﮏ زن ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣرد اﺳت.اﮔر ﭼﮫ اطﻼﻋﺎت ﺗﺎزه ﺗر از  WHOو ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ،ﻣﺧﺎﻟف اﯾن ﻧظر ھﺳﺗﻧد .
ﯾﮏ زن ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ دﯾﺎﺑت ،ﺑﯾﺷﺗر از ﯾﮏ ﻣرد ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ دﯾﺎﺑت اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ را دارد.
در ﻣﯾﺎن اﻓراد ﻣﯾﺎﻧﺳﺎل ،ﺑﯾﻣﺎری ﻋروق ﮐروﻧر ﻗﻠب  ۲ﺗﺎ  ۵ﺑﺎر در ﻣردان ﺷﺎﯾﻊ ﺗر از زﻧﺎن اﺳت .در ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺟﺎم ﺷده
ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭداﺷت ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﺣدود  ۴۰درﺻد از ﻣرگ و ﻣﯾر ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ و ﻋروق ﮐروﻧر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺟﻧﺳﯾت
اﺳت.
در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن ،اﺳﺗروژن ھورﻣون ﺟﻧﺳﯽ ﻏﺎﻟب اﺳت ,اﺳﺗروژن ﻣﻣﮑن اﺳت اﺛرات ﻣﺣﺎﻓظﺗﯽ از طرﯾﻖ ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﮔﻠوﮐز و
ﺳﯾﺳﺗم ھﻣوﺳﺗﺎﺗﯾﮏ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑر ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﻠول ھﺎی دﯾواره ھﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺗوﻟﯾد اﺳﺗروژن ﭘس از ﯾﺎﺋﺳﮕﯽ ﮐﺎھش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ،و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﺳم ﭼرﺑﯽ زن ﺑﮫ ﺳوی ﯾﮏ ﻓرم آﺗروژﻧﯾﮏ
ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ ﮐﺎھش ﺳطﺢ ﮐﻠﺳﺗرول  HDLو اﻓزاﯾش  LDLو ﺳطﺢ ﮐﻠﺳﺗرول ﮐل ﺑﺷود.
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﺎﺋﺳﮕﯽ زودرس را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده اﻧد ،ﯾﺎ ﺑﮫ طور طﺑﯾﻌﯽ و ﯾﺎ ﺑﻌﻠت اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﺳﺗرﮐﺗوﻣﯽ )ﺑرداﺷﺗن ھﻣﮫ ﯾﺎ ﺑﺧﺷﯽ از
رﺣم( داﺷﺗﮫ اﻧد ،دو ﺑراﺑر اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ زﻧﺎن از ھﻣﺎن ﮔروه ﺳﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز ﯾﺎﺋﺳﮫ ﻧﺷده اﻧد ،را
دارﻧد.
در ﻣﯾﺎن ﻣردان و زﻧﺎن ،ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ در وزن ﺑدن ،ﻗد ،ﺗوزﯾﻊ ﭼرﺑﯽ ﺑدن ،ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب ،ﺣﺟم ﺿرﺑﺎن ھﺎ ،و
اﻧطﺑﺎق ﺷرﯾﺎﻧﯽ وﺟود دارد.
دراﻓرادﺧﯾﻠﯽ ﻣﺳن ،ﺳﻔﺗﯽ و ﮐﺷﺳﺎﻧﯽ ﻋروق ﺑزرگ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺳن و در زﻧﺎن ﺑﺎرزﺗر اﺳت .و ﻣﻣﮑن اﺳت ﻋﻠت آن
،ﮐوﭼﮑﺗر ﺷدن اﻧدازه ﺑدن و اﺑﻌﺎد ﺷرﯾﺎﻧﯽ،ﻣﺳﺗﻘل از ﯾﺎﺋﺳﮕﯽ ﺑﺎﺷد.

آﻟودﮔﯽ ھوا:
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض طوﻻﻧﯽ ﻣدت آﻟودﮔﯽ ھوا ،ﻣﯾزان آﺗرواﺳﮑﻠروز و اﻟﺗﮭﺎب را اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد.
ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض ﮐوﺗﺎه ﻣدت ) ۲ﺳﺎﻋت( ،ھر  ۲۵ﻣﯾﮑروﮔرم، / M3ﻣﻧﺟر ﺑﮫ  ۴۸٪اﻓزاﯾش ﺧطر ﻣرگ و ﻣﯾر ﻣﯽ
ﺷود.
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﯾﮕر ﻧﯾز ﻧﺷﺎن داده اﻧد ﮐﮫ آﻟودﮔﯽ ھوا در رﯾﺗم ﻧﺎﻣﻧظم ﻗﻠب ،ﮐﺎھش ﺗﻐﯾﯾرﭘذﯾری ﺿرﺑﺎن ﻗﻠب )ﮐﺎھش ﺗون واگ( ،و
ﺑوﯾژه ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ و ﻧﯾز در ﺿﺧﺎﻣت ﺷرﯾﺎن ﮐﺎروﺗﯾد و ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻧﻔﺎرﮐﺗوس ﺣﺎد ﻣﯾوﮐﺎرد ،ﻣوﺛر اﺳت.
ﭘﺎﺗوﻓﯾزﯾوﻟوژی)ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ روﻧد ﺑﯾﻣﺎری(:
در ﭘﺎﺗوﺑﯾوﻟوژی و ﻣطﺎﻟﻌﮫ ای روی ﺟواﻧﺎن ﻧﺷﺎن داده ﺷد ﮐﮫ ﺿﺎﯾﻌﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﻣﺎم ﺳرﺧرﮔﮭﺎی ﺑزرگ و ﺑﯾش از ﻧﯾﻣﯽ
از ﻋروق ﮐروﻧر راﺳت ﺟواﻧﺎن در ﺳن  ۷-۹ﺳﺎل ظﺎھر ﻣﯽ ﺷود.
ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ در ھر  ۳ﻧﻔر ۱،ﻧﻔر ﺑر اﺛر ﻋوارض ﻧﺎﺷﯽ از آﺗرواﺳﮑﻠروز ﻣﯽ ﻣﯾرﻧد ،اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت.
ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن اﺗﻔﺎق ،آﻣوزش ھﺎو آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﺟزو ﺑزرﮔﺗرﯾن
ﺗﮭدﯾدھﺎ ﺑرای اﻧﺳﺎن ھﺎ ھﺳﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﯾن ﺑﯾﻣﺎری ﺑﺎﯾد ﺻورت ﮔﯾرد.
ارﺗﺑﺎط دﯾﺎﺑت و ﭼﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ :
دﯾﺎﺑت و ﭼﺎﻗﯽ اﻏﻠب ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ در ارﺗﺑﺎط ھﺳﺗﻧد
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑرای ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻣزﻣن ﮐﻠﯾﮫ و ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﮐﻠﺳﺗرول ﺧون ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد.
در واﻗﻊ ،ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺣﯾﺎت و از ﻋوارض دﯾﺎﺑت اﺳت و اﺣﺗﻣﺎل ﻣرگ ﺑﯾﻣﺎران دﯾﺎﺑﺗﯽ از
ﻋوارض ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﻠب ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻓراد ﺳﺎﻟم.

ﻧﺷﺎﻧﮕرھﺎی اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ

• ﮐﻠﺳﯾﻔﯾﮑﺎﺳﯾون ﻋروق ﮐروﻧر
• ﺿﺧﺎﻣت ﻻﯾﮫ داﺧﻠﯽ و ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺷرﯾﺎن ﮐﺎروﺗﯾد
• ﻧﺎﺣﯾﮫ ای از ﮐﺎروﺗﯾد ﮐﮫ ﭘﻼک ﺗﺷﮑﯾل ﺷده
• ﻓﯾﺑرﯾﻧوژن و ﻏﻠظت ﺧون ﺑﺎﻻ
• ھﻣوﺳﯾﺳﺗﺋﯾن اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ
• ﺳطﺢ ﺧوﻧﯽ ﺑﺎﻻی ﻧﺎﻣﺗﻘﺎرن از دی ﻣﺗﯾل ارژﻧﯾن
• ﺳطﺢ اﻟﺗﮭﺎب ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﺗوﺳط ﭘروﺗﺋﯾن ﻓﻌﺎل ﺷده یC
• اﻓزاﯾش ﻟﯾﭘوﭘروﺗﺋﯾن ﮐم ﭼﮕﺎﻟﯽP
• ﺳطﺢ ﺧون ﺑﺎﻻ از ﭘﭘﺗﯾد ﻧﺎﺗرﯾورﺗﯾﮏ ﻣﻐز

اﻗداﻣﺎت ﻻزم ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ ﺷﺎﻣل اﯾن ﻣوارد ھﺳﺗﻧد:
 رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﮐم ﭼرب و ﭘر ﻓﯾﺑر از ﺟﻣﻠﮫ ﻏﻼت ﺳﺑوس دار و ﻣﯾوه ھﺎ و ﺳﺑزﯾﺟﺎت .ﭘﻧﺞ وﻋده در روز ﺧطر
اﺑﺗﻼ را ﺑﮫ ﺣدود  ۲۵٪ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.
 ﻗطﻊ دﺧﺎﻧﯾﺎت و اﺟﺗﻧﺎب از دود و دم
 ﻣﺻرف اﻟﮑل را ﺑﮫ ﻣﻘدار روزاﻧﮫ ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده ﻣﺣدود ﮐﻧﯾد .ﻣﺻرف ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻋدد از ﻧوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی اﻟﮑﻠﯽ
اﺳﺗﺎﻧدارد در طول روز ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧطر را ﺗﺎ  ۳۰درﺻد ﮐﺎھش ﻣﯽ دھد.ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﻣﺻرف ﺑﯾش از ﺣد اﻟﮑل
ﺧطر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﻋروﻗﯽ را اﻓزاﯾش ﻣﯽ دھد.
 ﮐﻧﺗرل ﻓﺷﺎر ﺧون ﭘﺎﯾﯾن)دﯾﺎﺳﺗول( ﮐﮫ ﺑﺎﻻ ﻧرود.
 ﮐﺎھش ﭼرﺑﯽ ﺑدن اﮔر اﺿﺎﻓﮫ وزن ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ دارﯾد.
 اﻓزاﯾش ﻓﻌﺎﻟﯾت روزاﻧﮫ ﺑﮫ  ۳۰دﻗﯾﻘﮫ ورزش در طول روز و ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ.
 ﮐﺎھش ﻣﺻرف ﻗﻧد
 ﮐﺎھش اﺳﺗرس رواﻧﯽ

ﺿرورت ﻓرھﻧﮓ ﺳﺎزی
آﻧﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭمﺗر اﺳت ،اطﻼﻋﺎت ﻻزم ﻗﺑل از ﺑﯾﻣﺎری اﺳت ﻛﮫ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻛﻣك ﻣﯽﻛﻧد .ﻣردم ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد از
 25ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ ﺑﻌد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺑررﺳﯽ ﻓﺎﻛﺗورھﺎی ﻣﮭم ،ﺗﺣت آزﻣﺎﯾش ﺧون ﻗرار ﮔﯾرﻧد .ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﭼرﺑﯽ ﺧون ﺑﺎﻻ ﭼﮫ
ﺗﺑﻌﺎت ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدی را در ﭘﯽ دارد .ﺑﺎﯾد آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻧد اﮔر دﭼﺎر درد ﻗﻔﺳﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺷدﻧد ،ﺑﮫ راﺣﺗﯽ از ﻛﻧﺎرش ﻧﮕذرﻧد و ﺑﮫ ﭘزﺷك
ﻣراﺟﻌﮫ ﻛﻧﻧد .ﺑﺎﯾد ﻣطﻠﻊ ﺑﺎﺷﻧد اﮔر در ﻓﺎﻣﯾﻠﺷﺎن ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ وﺟود دارد ،ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺧطر ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎﯾد آﮔﺎه
ﺑﺎﺷﻧد ﺳﯾﮕﺎر ﻛﺷﯾدن واﻗﻌﺎ ﺧطر ﻣﺷﻛﻼت ﻗﻠﺑﯽ را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﭘرﭼرب ،ﺳﻼﻣت ﻗﻠب و ﻋروق
آﻧﮭﺎ را در ﻣﻌرض ﺧطر ﻗرار ﻣﯽدھد و ھﻣﮫ اﯾن ھﺎ از طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗمھﺎی اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮔوش ﻣردم ﺑرﺳد.
اﯾن ﻛﺎر ﺟز ﺑﮫ ﻣدد ﻓرھﻧﮓﺳﺎزی و اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺳﺗرده ﺗوﺳط ﺻداوﺳﯾﻣﺎ ،روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﺟﻼت ،وزارت ﺑﮭداﺷت
و ﻣراﻛز ﻏﯾردوﻟﺗﯽ ﻓﻌﺎل در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت ﻗﻠب ﻣﯾﺳر ﻧﺧواھد ﺷد .اﯾن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و ﻧﮭﺎدھﺎ ﺑﺎ ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫای ﻣدون ﻗﺎدر
ﺧواھﻧد ﺑود آﮔﺎھﯽھﺎی ﻻزم را ﺑﮫ اﻓراد ﺟﺎﻣﻌﮫ اراﺋﮫ ﻛﻧﻧد.
اﯾن ﻛﺎر ﮔروھﯽ ﻛﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮫ روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﻠب ﺑر آن ﺗﺎﻛﯾد ﺷده ،ﺳﺎدهﺗرﯾن و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﮭمﺗرﯾن ﺑﺧش ﻛﺎر اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ
اﺳت و ھدف روز ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻗﻠب ھم ھﻣﯾن آﮔﺎهﺳﺎزی اﺳت .ﻣطﻣﺋﻧﺎ اﻓراد ﺑرای ﻛﺳب آﮔﺎھﯽ راھﯽ ﻧدارﻧد ﺟز اﯾن ﻛﮫ ﭘﯾﺎمھﺎ،
ﺗوﺻﯾﮫھﺎ و راھﻛﺎرھﺎ را از طرﯾﻖ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺷﻧوﻧد و ﺑﺑﯾﻧﻧد و ﺑﻌد در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﻣراﺟﻌﮫ ﻛﻧﻧد.

ﺷﺎدي و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺜﺒﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

