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عوارض خطرناک قلبی عروقی ناشی از کووید ۱۹

 مترجم: شراره فرهی منش
پزشکان اورژانس در مقاله علمی جدیدی گزارش 
می دهند که کووید-۱۹ می تواند عوارض جدی 
قلبی عروقی ازجمله نارسایی قلبی، سکته قلبی 
و لخته شدن خون را در پی داشته باشد. آن ها 
همچنین هشدار می دهند که درمان کووید-۱۹ 
می تواند با داروهایی که برای مدیریت شرایط 
قلبی و عروقی در بیماران استفاده می شود، تداخل 

داشته باشد.
همکارانش  و   MD،بَِردی ویلیام  جدید  مقاله 
به عنوان  تواند  می   ،UVA Health دانشگاه  از 
با  راهنمایی برای پزشکان اورژانس در رابطه 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ باشد. نویسندگان 
خاطرنشان می کنند که توجه زیادی به عوارض 
ریوی )تنفسی( کووید-۱۹ شده است، اما در مورد 
عوارض قلبی عروقی که می تواند منجر به مرگ 

یا نقص ماندگار شود، کمتر گفته شده است.
بَِردی از بخش اورژانس UVA گفت: »با نوشتن 
این مقاله، امیدواریم که دانش و آگاهی پزشکان 
اورژانس از این پاتوژن جدید و تأثیر آن بر سیستم 
قلبی عروقی افزایش یابد«. او گفت: »ازآنجاکه 
با کووید-۱۹  مرتبط  بیماران  با  بیشتر  هر چه 
روبرو می شویم، درک ما از تأثیر این بیماری 
و  قلبی  سیستم  به ویژه  و  بدن  بر  کلی  به طور 
عروقی افزایش می یابد. میزان یادگیری در این 
زمینه به طور شگفت آور سریع است. اطالعات 
همچنان در حال تغییراست، اگرچه نه روزانه 

اما به طور هفتگی تغییر می کند«.

کووید-۱۹ و نارسایی قلبی
نارسایی قلبی نگرانی خاص در بیماران مبتال 
به کووید-۱۹ است. نویسندگان مقاله مطالعه ای 
را یادآور می شوند که تقریبًا یک چهارم بیماران 
)یعنی ۲۵درصد( مبتال به کووید-۱۹ هنگامی که 
برای اولین بار تشخیص کووید-۱۹ می گیرند 
از نارسایی حاد قلبی رنج می بردند )این بدان 
معنا نیست که ۲4درصد از کل بیماران مبتال به 
شد.  خواهند  قلبی  نارسایی  دچار  کووید-۱۹ 
نویسندگان اظهار داشتند که هنوز مشخص نیست 

که نارسایی قلبی نتیجه کووید-۱۹ به طور خاص 
است یا اینکه ویروس نارسایی قلبی تشخیص 

داده نشده را بدتر کرده(.
از بیماران مبتال به نارسایی قلبی، تقریبًا نیمی از 
افراد مشخص نبود که مبتال به فشارخون باال یا 

بیماری قلبی عروقی بودند یا نه.

سکته مغزی و سایر نگرانی ها
در این مقاله همچنین ذکر شده است که کووید-۱۹ 
و سایر بیماری هایی که باعث ایجاد التهاب شدید 

در بدن می شوند، خطر پارگی چربی انباشته شده 
در رگ های خونی را افزایش می دهند که منجر 
به سکته قلبی و سکته مغزی می شود. پیش از 
این ارتباط آنفلوانزا و برخی ویروس های دیگر 
با افزایش خطر پارگی پالک های چربی در اولین 
هفته پس از تشخیص بیماری مشخص شده است. 
نویسندگان در مطالعه خود از متون پزشکی موجود 

در مورد کووید-۱۹ استفاده کردند.
سرانجام، نویسندگان تداخالت بالقوه دارویی در 
بیماران مبتال به کووید-۱۹ را توصیف می کنند. 
ماالریا،  تبلیغاتی  بسیار  داروی  به عنوان مثال، 
هیدروکسی کلروکین، عالوه بر آسیب به قلب 
و بدتر شدن کاردیومیوپاتی می تواند با داروهایی 
که برای تنظیم ضربان قلب هستند، تداخل داشته 
باشد. داروی ضد ویروسی رِمِدزیور که تنها درمان 
کووید-۱۹ مجاز توسط FDA است، می تواند 
باعث فشارخون پایین و ریتم غیرطبیعی قلب 
شود. نویسندگان یادآور می شوند که پزشکان 
هنگام معالجه بیماران مبتال به کووید-۱۹، این 

تداخل را در ذهن داشته باشند.
بَِردی گفت: »هرچه تجربه بیشتری در رابطه با 
این پاتوژن جدید کسب می کنیم، می فهمیم که 
تأثیر منفی آن فراتر از دستگاه تنفسی است.« 
مورد  در  تا  داد  خواهیم  ادامه  بررسی  به  »ما 
مدیریت  برای  راه ها  بهینه ترین  و  کووید-۱۹ 

آن اطالعات بیشتری کسب کنیم«.
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 )University of Cincinnati( »پژوهشگران »دانشگاه سینسیناتی
روانی  وضعیت  کرده اند  اظهار  اخیرشان  مطالعه  در  آمریکا 
تغییریافته و سکته مغزی شایع ترین عالئم عصبی در بیماران 

مبتال به کووید-۱۹ است. 
به گزارش سپید  به نقل از تک اکسپلوریست، این مطالعه 
جدید که توسط دانشمندان دانشگاه سینسیناتی آمریکا و چهار 
موسسه ایتالیایی در مورد تصویربرداری عصبی و عالئم عصبی 
در بیماران مبتال به کووید-۱۹ انجام شده است، ممکن است 
تأثیر جدی ویروس کرونا بر روی سیستم عصبی مرکزی را 

آشکار کند.
این الگوهای تازه کشف شده می توانند به پزشکان کمک کنند 
تا بهتر و زودتر ارتباط برخی عالئم با بیماری کووید-۱۹ را 

درک کرده و تشخیص دهند.
بنابر مطالعات، تعداد اندکی از مبتالیان دارای عالئم عصبی 
بوده اند. طی این مطالعه دانشمندان عالئم عصبی و یافته های 
تصویربرداری بیماران مبتال به کووید-۱۹ سه مؤسسه اصلی 
در ایتالیا یعنی »دانشگاه برشا«، »دانشگاه پیمونت شرقی نوارا« 

و »دانشگاه ساساری« را مورد بررسی قرار دادند.
این مطالعه شامل بررسی تصاویر مربوط به ۷۲۵ بیمار بستری 
مبتال به بیماری کووید-۱۹ بین ۲۹ فوریه و 4 آوریل بود. از 

این تعداد، ۱0۸ مورد )۱۵درصد( دارای عالئم عصبی شدید 
بودند و تصویربرداری از مغز یا ستون فقرات بر روی آنها 
تی  سی  )۹۹درصد(  بیماران  بیشتر  مغز  از  بود.  شده  انجام 
اسکن گرفته شده بود، در حالی که در ۱6درصد از بیماران 
سی تی اسکن سر و گردن و در ۱۸ درصد از بیماران ام.آر.

آی مغز انجام شده بود.
دانشمندان دریافتند که ۵۹ درصد از بیماران دارای عالئمی 

مانند وضعیت روانی تغییریافته بودند و 3۱درصد  نیز دچار 
سکته مغزی شده اند که این مورد شایع ترین عالمت عصبی 

این بیماری است. 
محققان اظهار کردند از دیگر عالئم این بیماری که در بیماران 
مشاهده شد، می توان به سردرد )۱۲درصد از بیماران(، تشنج 
)۹درصد ازبیماران( و سرگیجه )4درصد ازبیماران( اشاره کرد.
عبدالقادر محمدی استاد رادیولوژی  و یکی از محققان این 
هیچ  درصد   3۱ یا   ۲۹ بیمار،   ۱0۸ این  »از  گفت:  مطالعه 
ما در  تعداد  این  از  نداشتند.  پزشکی  تاریخچه/ شرح حال 
۱0 نفر از بیماران ۱6 تا 6۲ سال شاهد سکته مغزی بودیم و 
دو نفر نیز خونریزی مغزی داشتند. در 66 یا ۷۱ درصد از 
سی تی اسکن این بیماران هیچ گونه عالئمی نمایان نبود؛ از 
این تعداد با مشاهده ام.آر.آی در ۷ مورد )3۵درصد( شاهد 

ناهنجاری هایی در مغز بودیم.«
بیشتر  بزرگساالن  تغییریافته در  افزود: »وضعیت روانی  وی 
که  می کند  روشن  بیشتر  مطالعه  این  اگرچه  می شود.  دیده 
متفاوت  به کووید-۱۹  مبتال  بیماران  در  ویژگی های عصبی 
است و وضعیت روانی تغییریافته و سکته مغزی شایع ترین 
عالئم در بیماران است، اما هنوز تحقیقات بیشتری در این 

زمینه الزم است.«ایسنا

تاثیر بیماری کووید-۱۹ بر روی سیستم عصبی مرکزی


