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ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارو ﺑﻪ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎن ﺑﯿﻤﺎر را ﻧﺠﺎت دﻫﺪ و ﺣﺎﻻ
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ.
ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻠﺐ ،رﯾﻪ و ﮐﻠﯿﻪ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از آﺳﯿﺐ ﻫﺎ و ﺻﺪﻣﺎت ﻣﺼﻮن ﻣﯽ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﮑﺘﻪ
ﻗﻠﺒﯽ رخ دﻫﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﺗﺰرﯾﻖ دارو ﭼﻨﺪان ﺳﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی از ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺒﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی
اﻟﺘﯿﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه و ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﻓﺮد را درﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از دو روش ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﻧﯿﺴﺖ و دارو را در دوزﻫﺎی اﻧﺪک ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
اﺧﯿﺮا ﺗﯿﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﺎروارد MIT ،و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮﻟﻨﺪی دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم  Therepiرا ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﮔﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ دارو روﻧﺪ
درﻣﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪ ای ﭘﻠﯿﻤﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ارﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺒﻊ دارو در ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﮑﺮر دارو را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ Therepi .از ﺑﯿﺮون ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
وﺻﻠﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺪور اﺳﻔﻨﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻐﺰی ﺑﻪ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن
روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن  Therepiﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در آﯾﻨﺪه
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.
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