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ویروس کرونا طی سال های اخیر سبب بروز چند 
همه گیری شده که جدیدترین آن با نام کووید-19 
شناخته می شود. این بیماری عوارض مختلفی بر 
اندام های بدن دارد و در موارد شدید می تواند بر 
سالمت قلب نیز تاثیر بگذارد. علت این عارضه از 
آنجاست که گاهی ورود ویروس به بدن آسیب 
می رساند و گاهی نیز فعال شدن سیستم ایمنی برای 

مقابله با ویروس مشکل ایجاد می کند.
عروقی  قلبی-  سیستم  بر  کروناویروس  تاثیر 
متفاوت است و می تواند ناشی از لخته شدن خون 
در عروق، اختالل ریتم قلب، کمبود اکسیژن و 
موادغذایی ثانویه به دلیل درگیری ریه، التهاب 
بدن و نشانگان قلب شکسته باشد که زمینه ساز 
ناراحتی های قلبی می شود. این مشکالت پیش 
از شیوع کروناویروس نیز وجود داشت اما در 
این دوران بیشتر شده و به نوعی تظاهر همراه 

بیماری کووید-19 تلقی می شود.

آسیب به عروق خونی و تشکیل  لخته
زمانی که کروناویروس نوع وخیم بیماری را ایجاد 
کند، ویروس یا پاسخ التهابی بدن در نتیجه واکنش 
سیستم ایمنی برای مقابله با ویروس می تواند به 
عروق خونی آسیب برساند. وقتی دیواره داخلی 
رگ )آندوتلیوم( آسیب ببیند، احتمال تشکیل لخته 
افزایش می یابد. لخته شدن خون انواع مختلف دارد؛ 
گاهی در عروق پا اتفاق می افتد، در بعضی موارد 
به ریه می رسد و ایجاد آمبولی ریه می کند و ممکن 
است در قلب یا مغز اتفاق بیفتد که باعث سکته 

قلبی یا مغزی می شود.

اختالل ریتم قلب حتی پس از 
بهبود بیماری

اختالل ریتم قلب نیز به حاالت مختلف ایجاد 
می شود. در بعضی افراد ممکن است ضربان 

قلب خیلی کاهش پیدا کند و حتی برخالف 
وضعیت طبیعی تب که قلب ضربان سریع دارد، 
در مبتالیان به کووید-19 که تب دارند، ضربان 
کند است. برعکس در بعضی افراد ضربان قلب 
خیلی تند است و گاهی نیز بیمار دچار ضربان 

نامنظم قلب می شود.
پس از بهبود کووید-19، گاهی اختالل ریتم قلبی 
باقی می ماند. همان طور که ذکر شد این اختالل 
ناشی از عملکرد ویروس، پاسخ التهابی ناشی از 
واکنش ایمنی بدن یا به خاطر تاثیر ویروس بر 
سیستم عصبی عامل تنظیم کننده ضربان قلب است.

التهاب و زمینه بروز کمبود اکسیژن
کمبود اکسیژن و موادغذایی در هر قسمت بدن 

از جمله قلب می تواند آسیب ایجاد کند. این 
حالت در مورد ویروس های دیگر مانند آنفلوانزا 
نیز ممکن است اتفاق بیفتد زیرا هر نوع التهاب 
می تواند زمینه ساز این آسیب باشد. شدت آسیب 
را می توان از طریق اکوکاردیوگرافی و آزمایش 
خون تشخیص داد که در موارد وخیم نیاز به 
بستری بیمار و تجویز داروهای ضدالتهاب است 

تا کمترین آسیب به قلب ایجاد شود.

تاثیر ویروس بر عضله قلب
بروز التهاب در بدن ممکن است عضله قلب را 
درگیر کند که »میوکاردیت قلبی« ایجاد می کند یا 
پرده اطراف قلب درگیر می شود که »پریکاردیت 
قلبی« اتفاق می افتد و اطراف قلب، آب جمع 

می شود. ویروس های دیگر نیز باعث بروز چنین 
مشکالتی می شوند و الزاما ناشی از کروناویروس 
نیست. ویروس ها ممکن است بر ماهیچه قلب و 
پرده اطراف اثر بگذارند و ماهیچه را از کار بیندازند. 
شدت این مشکل متفاوت است و امکان دارد پمپاژ 
قلب خفیف یا شدید باشد. عالئم این اختالالت 
معموال باقی می ماند. بیشتر مبتالیان به کووید-19 
پس از بهبود حالت تنگی نفس، درد قفسه سینه 
و اختالالت ریتم قلب دارند که نیاز به بررسی 
توسط پزشک برای تشخیص مشکل خواهدبود. 

استرس مرتبط با کووید-19 و 
»نشانگان قلب شکسته«

»نشانگان قلب شکسته« بیماری نادری است که 

ناشی از تحمل هر نوع استرس مانند ترس شدید، 
بیماری و... است. علت بروز آن، ویروس کرونا 
نیست، بلکه ناشی از استرس ثانویه نسبت به ابتال 
ویروس ایجاد می شود. عالمت ابتال این است 
که قلب به طور ناگهانی ضعیف می شود، شکل 
ماهیچه قلب تغییر می کند و حالتی شبیه سکته 
حاد قلبی را به وجود می آورد. با انجام اقدامات 
درمانی مناسب، این وضعیت برگشت پذیر است.
به طور کلی باید گفت حالت هایی که قلب در 
پی ابتال به این بیماری درگیر می شود، در بیشتر 
موارد این اختالالت با درمان های معمول بهبودپذیر 
است و حتی بدون اقدام درمانی خاصی، بدن 
تا حد زیادی خودترمیمی دارد و احتمال اینکه 

این وضعیت باقی بماند، کم است.

تظاهرات قلبی تحت تاثیر کروناویروس

کرونا چگونه به قلب حمله می کند؟
 دکتر آتوسا مصطفوی
فوق تخصص قلب و عروق 

و عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران

که  زمانی 
کروناویروس 

نوع وخیم 
را  بیماری 

کند،  ایجاد 
ویروس یا 

التهابی  پاسخ 
بدن در 

واکنش  نتیجه 
ایمنی  سیستم 

مقابله  برای 
با ویروس 

به  می تواند 
عروق خونی 

برساند آسیب 

است  عروقی  قلبی-  ناراحتی های  شایع ترین  از  یکی  قلبی«  »سکته 
که براساس مطالعات، در 20درصد موارد احتمال عود طی 5 سال 
آینده وجود دارد اما توصیه می شود پس از اولین سکته قلبی، فعالیت 
دوباره  احتمال  تا  شود  گنجانده  روزانه  برنامه  در  ورزشی  منظم 

بیماری کاهش یابد.
اهمیت ورزش از آنجاست که به کنترل عوامل خطر بروز سکته قلبی 
نظیر پرفشاری خون، کلسترول باال، دیابت، چاقی و استعمال دخانیات 
و الکل کمک می کند. گرچه منظور از این توصیه انجام تمرینات شدید 
ورزشی نیست و مشورت با پزشک برای نوع و میزان فعالیت جسمانی 

باعث می شود احتمال بروز دوباره سکته قلبی 30درصد کاهش یابد.
البته بسیاری از بیماران پس از بروز سکته قلبی دچار ترس و نگرانی 
از انجام فعالیت جسمانی می شوند و معموال شیوه زندگی کم تحرک 
را در پیش می گیرند. حال آنکه 20 تا 30 دقیقه تمرینات استقامتی 
طی 2 تا 3جلسه در هفته تاثیر بسیار خوبی دارد و به بهبود سالمت 
کمک می کند. شنا، پیاده روی و دوچرخه سواری آرام نیز تمرینات مفید 
دیگری برای مبتالیان به ناراحتی های قلبی است. البته توصیه می شود 
در صورت بروز درد سینه یا تنگی نفس هنگام فعالیت ورزشی حتما 

با متخصص قلب و عروق مشورت شود.

گرچه حمله قلبی که با نام آنفارکتوس 
به عنوان  می شود  شناخته  نیز  قلب 
مهم ترین ناراحتی قلب برای عموم 
مردم مطرح است، اختالالت بسیاری 
می تواند سالمت این عضو حیاتی را 
تحت تاثیر قرار دهد که ناهنجاری در 
ساختار قلب پس از ابتال به بیماری 
عفونی، آریتمی یا اختالل ضربان قلب، 
تصلب شریان های قلب و نارسایی قلبی 
از جمله آنهاست. حفظ سالمت قلب 
و شناخت عوامل زمینه ساز بیماری 
آسیب های  بروز  از  پیشگیری  برای 
جدی حتما ضروری خواهدبود. در 
این زمینه، محققان اسپانیایی راهکار 
ساده ای پیشنهاد کرده اند که افراد مختلف 
می توانند از وضعیت سالمت قلب خود 
اطالع کسب کنند؛ باالرفتن از پله ها!

به گفته آنها، اگر فردی بتواند 4 طبقه 
)حدود 60 پله( را در کمتر از یک 
دقیقه باال برود، از وضعیت مطلوب 
سالمت قلب برخوردار است اما اگر 
این کار بیش از یک و نیم دقیقه طول 
قلب  متخصص  با  بکشد، مشورت 
توصیه می شود. محققان برای تایید 
این مساله، وضعیت 165 داوطلب را 
بررسی کردند و دریافتند افرادی که 
قلب سالم دارند می توانند 60 پله را 
طی زمان 40 تا 45 ثانیه باال بروند اما 
کسانی که پله ها را در زمان بیشتر از 
یک و نیم دقیقه باال می روند درمقایسه با 
گروه اول در معرض افزایش 30درصد 
فوت زودهنگام طی 10 سال هستند.

باید توجه داشت که احتمال بیماری های 
قلبی- عروقی مانند آنفارکتوس، آنژین 
صدری و... در سیگاری ها، افراد چاق، 
باال  به دیابت و فشارخون  مبتالیان 
زندگی  شیوه  که  کسانی  همچنین 
بسیار  استرس  یا  دارند  بی تحرک 

زیادی تحمل می کنند، بیشتر است.

نارسایی قلبی به حالتی گفته می شود که قلب نمی تواند عملکرد درستی 
در پمپاژ داشته باشد و در نتیجه خونرسانی به اندام های مختلف مختل 
شده و دچار کمبود اکسیژن و موادغذایی می شوند. این حالت به دلیل 

از دست دادن انقباض قسمتی از عضله قلب اتفاق می افتد.
عوامل متعددی در بروز نارسایی قلبی که گاهی خستگی قلب نیز گفته 
می شود نقش دارند. از جمله این عوامل می توان به آنفارکتوس میوکارد، 

فشارخون باال و بیماری دریچه های قلب اشاره کرد.
براساس مطالعه ای که در دانشگاه ییل آمریکا انجام گرفت، افرادی که 
استرس زیادی دارند و به سرعت دچار تغییرات خلقی منفی و خشم 

می شوند در معرض خطر باالتر ابتال به نارسایی قلبی قرار دارند.
به گفته محققان، افرادی با این خصوصیت رفتاری معموال دچار اختالل 
در عملکرد دیاستولیک قلب هستند که باعث می شود قلب قادر به 

اتساع به موقع و کافی بین دو انقباض و پرشدن کامل از خون نباشد.
از مدت ها قلب ثابت شد که استرس و هیجانات منفی عامل خطر ابتال 
به آریتمی قلبی است اما امروزه مشخص شد که در بروز نارسایی قلبی 
نیز نقش دارد. محققان توصیه می کنند افرادی که دارای سطح باالی 

استرس و تغییرات خلقی هستند حتما از تکنیک های مدیتیشن، 
ورزش، موسیقی درمانی و... برای کسب آرامش کمک بگیرند.

ارتباط بین دندان ها و سالمت قلب مساله ای است که از مدت ها پیش 
تایید شده است اما براساس مطالعه ای که توسط محققان انجمن قلب 
آمریکا انجام شد، افتادن خودبه خود دندان ها می تواند نشان دهنده 
را  قلبی-عروقی  بیماری های  بروز  و  باشد  قلب  ناسالم  وضعیت 

افزایش می دهد. 
آنژین  آنفارکتوس،  به  ابتال  زمینه  و  قلب  محققان وضعیت سالمت 
صدری و سکته مغزی را در بیش از 300هزار فرد بین 40 تا 79 سال 
که بدون هیچ آسیب قبلی مانند ضربه دچار افتادگی دندان شده بودند، 
بررسی کردند. نتایج نشان می داد که احتمال ابتال به بیماری های قلبی در 

این شرایط 28درصد است، 
در حالی که در مورد افراد 
با دندان های سالم، 7درصد 

است.
مطمئنا این نتایج با شیوه زندگی 

استعمال  الکل،  مانند مصرف  افراد 
دخانیات، زمینه خانوادگی، افزایش سن 

افتادن خودبه خود  و  است  ارتباط  در  و... 
دندان ها باید جدی تلقی شود.

»تپش قلب« به ضربان غیرعادی قلب گفته 
می شود که با احساس گرفتگی و درد قفسه 
سینه، تنگی نفس، سرگیجه و تعریق همراه 
است. تپش قلب یکی از عالئم هشدار 
ابتال به ناراحتی های قلبی- عروقی و مشورت با متخصص 
قلب برای جلوگیری از بروز آسیب قلب ضروری است اما 
گاهی ممکن است بیماری قلبی مشخص نشود. در چنین 
مواردی ابتال به دیگر بیماری های زمینه ای یا عادات زندگی 

روزمره می تواند ضربان قلب را افزایش دهد.
نوشیدن زیاد قهوه: قهوه نوشیدنی حاوی کافئین باالست 
که باعث تحریک سیستم عصبی می شود. سیستم عصبی 
بر عملکرد اندام های مختلف از جمله قلب تاثیر می گذارد 
و در این حالت ضربان قلب افزایش می یابد. زیاده روی در 
مصرف قهوه و دیگر نوشیدنی های حاوی کافئین زمینه ساز 
تپش قلب می شود. بهتر است بیش از دو فنجان قهوه در روز 
میل نشود و نوشیدنی های دیگر مانند چای سبز جایگزین 
شود. البته اگر تپش قلب با سرگیجه همراه است توصیه 

می شود با پزشک مشورت شود.
کاهش آب بدن: بدن ما از 60درصد آب تشکیل شده  که 
در شرایط دریافت ناکافی مایعات یا از دست دادن رطوبت 
مانند تعریق شدید دچار کم آبی می شود. در چنین شرایطی 
دهان خشک می شود، گرفتگی عضالنی اتفاق می افتد و 
بدن  آب  کاهش  واقع،  در  می یابد.  افزایش  قلب  ضربان 
در  که  می شود  بدن  )امالح(  الکترولیت   در  تغییر  باعث 
نتیجه فشارخون کم شده و آریتمی قلب )اختالل در ضربان 
قلب( ایجاد می شود. نوشیدن منظم آب و مایعات در طول 
روز به خصوص در هوای گرم برای جلوگیری از بروز 

چنین مشکالتی ضروری است.
بروز  زمینه ساز  آهن  کمبود  آهن:  کمبود 
بدن  این شرایط  کم خونی می شود و در 
نمی تواند به اندازه کافی گلبول  قرمز 
بسازد تا اکسیژن از طریق خون 
به اندام های مختلف برسد. از 
بیشتر  در  کم خونی  طرفی 
موارد با تپش قلب نیز همراه 
است زیرا قلب برای جبران 
کمبود گلبول های قرمز و 
اکسیژن رسانی  افزایش 
فعالیت بیشتری دارد. مصرف 
آهن  حاوی  خوراکی های  روزانه 
خون  در  ماده  این  مقدار  تنظیم  برای 
ضروری است که البته در موارد کمبود آهن 

شدید الزم است از مکمل  استفاده شود.

استرس و اضطراب: مغز در شرایط استرس زا به اندام های 
مختلف فرمان می دهد تا سازگاری با شرایط پیدا کنند. از 
ترشح  افزایش  طریق  از  واکنش  این  فیزیولوژیک  لحاظ 
آدرنالین اتفاق می افتد. آدرنالین هورمونی است که به منظور 
افزایش انرژی زمینه ساز افزایش ریتم قلب می شود. پس 
از بهبود شرایط استرس و نگرانی، قلب به وضعیت عادی 
برمی گردد و تپش قلب برطرف می شود. نوشیدن یک لیوان 
آب خنک و تنفس عمیق به کنترل استرس و کسب آرامش 

کمک می کند.
استعمال دخانیات

نیکوتین موجود در سیگار و دیگر دخانیات تاثیر منفی بر 
سالمت قلب دارد و عامل جدی بروز بیماری های قلبی- 
عروقی محسوب می شود و حتی می تواند باعث اختالالت 
ریتم قلب و تپش نامنظم شود. ترک دخانیات برای سالمت 
اندام های مختلف ضروری است و گرچه بالفاصله پس از 
ترک وضعیت قلب طبیعی نمی شود، پس از حدود 4هفته 

تپش قلب حالت عادی پیدا می کند.
بیماری های تیروئید: تیروئید غده کوچکی است که در پایین 
گردن قرار دارد و مسوول تولید هورمون هایی است که برای 
عملکرد ضروری بدن الزم است. زمانی که هورمون های 
تیروئید به اندازه کافی تولید نشود، کم کاری تیروئید اتفاق 
می افتد که تپش قلب یکی از عالئم این مشکل است. البته 
مصرف دارو های تنظیم کننده هورمون های تیروئید نیز در 
ریتم  در  اختالل  زمینه ساز  می تواند  نامنظم  دوز  صورت 

قلب نیر باشد.
افت قندخون: حذف هریک از وعده های غذا برای سالمت 
مضر است و اگر طی روز احساس خستگی، گرگرفتگی، 
افت  نشان دهنده  ایجاد شود،  قلب  تپش  تعریق شدید و 
کمبود  جبران  برای  بدن  شرایط  این  در  است.  قندخون 
قندخون، آدرنالین تولید می کند که موجب افزایش ضربان 
برای  منظم غذا  از همین رو، وعده های  قلب خواهدبود. 
تامین انرژی و ریزمغذی ها اهمیت دارد. در مورد مبتالیان 
به دیابت باید توجه بیشتری نسبت به تغذیه لحاظ شود 
چراکه گاهی بیماران به دلیل پرهیز از خوراکی های شیرین 

دچار افت قندخون می شوند.
اختالل هورمون های زنانه: ترشح هورمون های زنانه طی 
دوران های مختلف زندگی بانوان متغیر است. از جمله تاثیرات 
آن می توان به تغییر ریتم قلب اشاره کرد که ممکن است 
طی چرخه عادت ماهانه، بارداری، پیش از یائسگی و طی 
دوران یائسگی اتفاق بیفتد. در چنین مواردی تغییر ریتم 
قلب نگران کننده نیست و خودبه خود بهبود می یابد. البته 
رعایت شیوه زندگی سالم و دوری از استرس در بازگشت 

سریع تر به وضعیت عادی تاثیر دارد. 

علل زمینه ساز »تپش قلب« که کمتر شنیده اید! اهمیت ورزش برای پیشگیری از عود سکته قلبی

پرونده ای برای سالمت »قلب«
باالرفتن از پله ها و 

تشخیص سالمت قلب

»استرس« و »خشم«؛ دو عامل مهم بروز نارسایی قلبی

افتادن دندان  ها و هشدار وضعیت ناسالم »قلب«

 ترجمه: 
مریم سادات 

کاظمی

15


