ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ :اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی
ﻗﻠﺒﯽ در اﺑﺘﻼی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮرﯾﺤﺎﻧﻪ وﻟﯽﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ وﯾﺮوس ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪ
ﻗﻠﺐ وارد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ روی  ۱۴۹ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺎدر درﻣﺎن در ﻟﻨﺪن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روی اﺑﺘﻼی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﻼی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن،
ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن و اﻟﺘﻬﺎبﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﯿﻤﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی وارد ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ

دﻧﺒﺎل آن ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻔﯿﻒ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را
اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺲ از  ۱۶ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺑﺰاق از ﮐﺎدر درﻣﺎن ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ در
ﻟﻨﺪن ،اﻓﺮادی را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻔﯿﻒ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ،اﯾﻦ

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻠﺐ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن  ۷۴ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎدر درﻣﺎن را ﺑﺎ  ۷۵ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻣﺒﺘﻼ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻣﻠﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در اﻧﺪازه ﻗﻠﺐ و ﻗﺪرت ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮن اﯾﻦ دو ﮔﺮوه دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻫﯿﭻ اﻟﺘﻬﺎب و زﺧﻤﯽ در ﻗﻠﺐ و ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ آﺋﻮرت در ﮐﺎدر درﻣﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﺪ .در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﮔﺮوه
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﭘﺲ از ﺷﺶ ﻣﺎه اﺑﺘﻼی ﺧﻔﯿﻒ ،ﻫﯿﭻ ﻋﻼﻣﺘﯽ از آﺳﯿﺐ ﻗﻠﺒﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺮای ﺗﺎﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
از اﺑﺘﺪای ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻨﻮز ﻣﺴﯿﺮی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ داﻧﺴﺘﻦ
اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪﻫﺎی ﻗﻠﺐ در اﺑﺘﻼی ﺧﻔﯿﻒ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﻮدی در ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ
دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺧﻔﯿﻒ ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺷﺪهاﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺑﺘﻼی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را دارﻧﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

