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13سالمندان شماره ششصدوهفتادوهفت  سی تیر نودوهفت

نگاهی به بیماری شریان های محیطی )PAD( و درمان آن

دردهاییکهنشانهگرفتگیشریانهاست
 دکتر علی 

مالئکه

هنگامی که رسوبات چربی باعث انسداد 
شریان های خون رساننده به پاها می شوند، 
حتی چند قدم راه رفتن ممکن است باعث 
درد و گرفتگی عضله ساق پا شود. این 
عارضه را »لنگش متناوب« می نامند. این نشانه شاخص 
بیماری شریان محیطی یا PAD است که تقریبا از ۷ 

نفر باالی ۶۵ سال 1 نفر را گرفتار می کند.
افراد مبتال به این عارضه با احتمال بیشتری ممکن است 
دچار انسداد یا آتروسکلروز شریان های تغذیه کننده 
عضله قلب باشند. در واقع،  این افراد نسبت به افراد 
دارای بیماری قلبی که قبال دچار حمله قلبی یا سکته 
مغزی شده اند، با احتمال بیشتری ممکن است دچار 

حمله قلبی یا سکته مغزی شوند.
PAD یا اختالل شریان های محیطی شکل خطرناکی از 
آتروسکلروز است. پزشکان به طور معمول افراد را از 
لحاظ اختالل شریان های محیطی غربالگری نمی کنند، 
اما آزمایش ها برای این منظور آسان و بی زیان هستند. 
کارشناسان توصیه می کنند افراد دارای عوامل خطرساز 
و  دیابت  کشیدن،  سیگار  مانند  آتروسکلروز  برای 
فشارخون باال، به خصوص اگر هنگام راه رفتن درد 
پا دارند، بهتر است از لحاظ اختالل شریان های محیطی 
غربالگری شوند. درد پای ناشی از این اختالل معموال 
در عضالت پشت ساق رخ می دهد، اما ممکن است 

در ران یا باسن هم حس شود.

اختالل شریان های محیطی چیست؟
اختالل شریان های محیطی یکی از رایج ترین بیماری های 
عروقی است. بسیاری از افراد می دانند  ساخته شدن پالک 
)آتروسکلروز( در شریان های خونرسان به قلب به حمله 
قلبی یا سکته مغزی می انجامد، اما تعداد بسیار کمتری 
مطلع هستند که این پالک ها در شریان های محیطی دور 
از قلب هم تشکیل می شوند و می توانند اثر بدی روی 

سالمت داشته باشند.
یکی از مشکالت این بیماری این است که افراد در مراحل 
ابتدایی هیچ عالمتی ندارند. شایع ترین عالمت ابتدایی این 
بیماری ناراحتی متناوب در پاها حین فعالیت است که به 
صورت لنگیدن متناوب )احساس درد یا گرفتگی، سفتی، 
سنگینی عضالت و ضعف آنها( خود را نشان می دهد.

در مراحل پیشرفته تر، عالئم ممکن است شامل کاهش 
پا یا پنجه پا  شدید خونرسانی به پاها )درد مداوم در 
حتی در زمان استراحت( و ایجاد زخم روی پا یا پنجه  
پا باشد که درصورت درمان نشدن باعث مردن بافت ها 

)نکروز( می شود.
بسیاری از موارد این اختالل ممکن است تشخیص نشده 
را که  از عالئمی  بمانند. در صورتی که هر یک  باقی 
برشمردیم، تجریه کردید، به پزشکتان اطالع دهید. افراد 
دچار این اختالل در معرض خطر بیشتر حمله قلبی و 

سکته مغزی هستند.
از طرف دیگر افرادی که بیماری شریان کرونری دارند، 
ممکن است دچار اختالل شریان های محیطی هم باشند.

پیشگیری از اختالل شریان های محیطی
رعایت این توصیه ها خطر دچار شدن شما را به اختالل 

شریان های محیطی کاهش می دهد:
1- سیگار کشیدن را ترک کنید.

2- وزنتان را در حد سالم نگه دارید.
3- به طور مرتب ورزش کنید.

4- میزان کلسترول خونتان را در حد طبیعی نگه دارید.
5- فشارخونتان را کنترل کنید.

6- قندخونتان را در حد طبیعی نگه دارید.

درمان اختالل شریان های محیطی
شیوه های متفاوتی برای درمان این اختالل وجود دارد. 
نخستین گام مراجعه به جراح عروق است. او می تواند 
این بیماری را با تجویز دارو، اعمال کمترتهاجمی و در 

صورت لزوم انجام عمل جراحی درمان کند.
جراح عروق ابتدا باید مشخص کند آیا تغییرات شیوه 
زندگی و تجویز دارو می تواند عالئم را برطرف کند یا 
نه؟ از جمله ممکن است داروهای پایین آورنده قندخون، 

داروهای ضدفشارخون و داروهای کاهش دهنده کلسترول 
افزایش دهنده جریان  داروهای  همچنین  تجویز شوند. 
دیواره رگ های خونی ممکن است  خون و شل کننده 

تجویز شوند.
اگر این درمان ها موثر نبودند، شیوه های درمانی با کمترین 

تهاجم مورد استفاده قرار می گیرند:

آنژیوپالستی و استنت گذاری: در این روش یک سوند  	•
یا کاتتر که در نوک آن بادکنکی قرار دارد درون رگ 
مسدودشده فرستاده می شود و با باد کردن بادکنک 
لوله  یک  رفع شود. سپس  انسداد  می شود،   تالش 
فنری ریز به نام استنت درون رگ قرار داده می شود 

تا رگ باز بماند.
آرترکتومی مکانیکی: در این شیوه وسیله از طریق  	•
کاتتر درون رگ وارد می شود تا پالک مسدودکننده 

شریان برداشته شود.
آرترکتومی لیزری: در این شیوه پالک مسدودکننده  	•

شریان با لیزر برداشته می شود.
ترومبولیز دارویی: لخته خونی که روی پالک گیر  	•
از  استفاده  با  است،  بسته  را  جریان خون  و  کرده 

یک داروی حل کننده لخته متالشی می شود و لخته 
متالشی شده باید با یک کاتتر از شریان خارج  شود.

اگر این اعمال غیرجراحی کمترتهاجمی نتوانند مشکل 
بیمار را حل کنند، ممکن است الزم باشد جراحی بای پس 
یا پالک مسدودکننده  بای پس  انجام شود. در جراحی 
مستقیم برداشته می شود، یا با استفاده از پیوند رگ نقطه 

مسدودشده شریان دور زده خواهد شد.

یک شیوه درمانی ورزشی موثر
یکی از موثرترین درمان ها برای اختالل شریان های محیطی، 
شیوه ای به نام »تمرین ورزشی تحت نظارت« است که 
در اختیار بودن و تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آن برای 

سالمندان بسیار سودمند است.
این شیوه درمانی که نیاز به ارجاع پزشک دارد، شامل 
مشاوره درباره عادات سالم زندگی است اما تمرکز اصلی 
در آن بر ورزش است که به طور معمول روی تردمیل 
انجام می شود و یک درمانگر ورزشی وظیفه مربیگری 

را برعهده دارد.
برای ورزش کردن چند  تعلیم دیده  نزد درمانگر  رفتن 

بار در هفته موثرتر از ورزش در خانه است زیرا افراد 
پیدا می کنند و فعالیت  انگیزه بیشتری  با حضور مربی 

جسمی شدیدتری انجام می دهند.
از پزشکتان بپرسید آیا این شیوه درمانی برای شما سودمند 
است یا نه و از او بخواهید یک درمانگر ورزشی را به 
شما معرفی کند. مراکز پزشکی دانشگاهی که برنامه های 
توانبخشی قلبی دارند، احتماال بهترین مکان برای دستیابی 
به این درمان هستند. حضور در یکی از این برنامه های 
ورزشی تحت نظارت ممکن است سودمندی های اضافی 
مانند هماهنگی بهتر از لحاظ دارودرمانی را هم به دنبال 

داشته باشد.
نتایج پژوهش ها نشان می دهند ممکن است برای برخی 
افراد دچار اختالل شریان های محیطی، درمان های قوی تر 
برای پایین آوردن میزان کلسترول و پیشگیری از لخته 

شدن خون الزم باشد.

درد و راه رفتن
از راه رفتن پرهیز  این اختالل  افراد دارای  از  بسیاری 
می کنند زیرا فکر می کنند درد پا زیان آور است اما در واقع 
عکس قضیه صادق است. اگر هنگام راه رفتن احساس 
درد می کنید، باید استراحت کنید و بعد دوباره راه رفتن 
را شروع کنید.  این کار نه تنها به شما زیانی نمی رساند، 

بلکه به شما کمک می کند.
منافعی که از فعالیت جسمی مانند راه رفتن در این بیماران 
به دست می آید، احتماال تا حدی ناشی از پدیده ای است 
 ischemic« »که »آماده سازی در برابر اختالل خونرسانی

preconditioning« نامیده می شود.
اگر امکان انجام تمرین های ورزشی تحت نظارت درمانگر 
را ندارید، می توانید بر اساس توصیه های پزشکتان یک 
توصیه  اغلب  دهید.  ترتیب  خانه  در  رفتن  راه  برنامه 
می شود  این بیماران روزانه )حتی برای 1۰ دقیقه هم 
که شده( راه بروند و به تدریج مدت راه رفتن را افزایش 
دهند. عالئم شما  در طول زمان بهبود می یابد و امکان 
راه رفتن برای مدت و مسافت بیشتر پیدا می کنید. هرچه 
راه رفتن برایتان آسان تر می شود، به تدریج مدت آن را 
با میزان های 5 دقیقه ای افزایش دهید تا زمانی که به 45 
دقیقه پیاده روی برسید. تداوم در انجام تمرین ها بسیار 
مهم است زیرا اگر برنامه معمولتان را متوقف کنید، بیشتر 

منافعی که به دست آورده اید، از بین می رود.
گرچه راه رفتن بیرون از خانه در یک پارک یا در یک 
محیط طبیعی دیگر فرح بخش است اما می توانید راه رفتن 
را داخل یک فروشگاه بزرگ )به خصوص هنگامی که 

هوا بد است( یا مرکز خرید دیگر انجام دهید.
ویترین«  »بیماری  بیماری شریان محیطی،  به  ایتالیا  در 
می گویند زیرا افراد دچار آن در شهرها و شهرک ها راه 
می روند و هنگامی که پاهایشان درد می گیرد، می ایستند 

و به ویترین ها نگاه می کنند.

شناسایی اختالل شریان های محیطی
آزمایشی به نام »شاخص قوزکی - بازویی« را می توان برای تشخیص این اختالل به کار برد. پزشک 
برای این کار با یک کاف مخصوص فشارخون را در قوزک پا اندازه می گیرد و میزان آن را با میزان 
فشارخون در بازوهای در حال استراحت و گاهی پس از یک فعالیت مختصر مقایسه می کند. هنگامی 
که رگ های خونی سالم باشند، میزان فشارخون در بازو و قوزک خیلی نزدیک به هم هستند. تفاوت 
زیاد میان فشارخون بازو و قوزک بیانگر آن است که خون به علت انسداد شریان ها به خوبی به بخش 

پایینی بدن نمی رسد.
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