آيا مي دانيد نشانه هاي گرفتگي شريان ها چيست؟ پيشگيري و درمان آن چگونه است؟
دکتر تقي قفقازي (استاد فارماکولوژي -عضو هيئت علمي شرکت گل دارو)
بدن انسان طوري خلق شده که داراي سيستم هاي بسيار دقيق کنترل کننده و تنظيم کننده اعمال بدن در مقابل
بيماري ها مي باشد.
شواهد زير نشانه هايي از گرفتگي عروق است که بايد به آنها دقت شود:
 .1درد در ساق پا و گرفتگي آن در حين راه رفتن مي تواند نشانه اي از گرفتگي شريان ها باشد .در اين حالت اگر
در وضعيت خوابيده پاها باالتر از سطح بدن قرار داده شوند ،درد و گرفتگي برطرف ميشود.
 .2اختالل نعوظ در مردان :مطالعات مستند بسياري به اثبات رسانيده اند که وجود اختالل نعوظ نشانه اي از
اختالالت قلب و عروق است ،و  %56از بيماراني که دچار انفارکتوس ميوکارد شده اند ،قبالً دچار اختالل نعوظ
بوده اند همچنين  %66از بيماران مبتال به انژين قفسه صدري نيز قبالً دچار اين مشکل بوده اند بنابراين وجود
چنين اختاللي مي تواند عامل هشدار دهنده بسيار قدرتمندي جهت بررسي وضعيت قلب و عروق قبل از ظهور
اين اختالالت به حساب آيد.
 .3ريزش مو :ضمن اين که ريزش مو همراه با افزايش سن ديده مي شود ،ممکن است نشانه باال بودن سطح تري
گليسيريد در خون باشد .باال بودن سطح تري گليسيريد در خون مي تواند در گردش خون طبيعي اختالل
ايجاد کرده و ريزش مو را در زن و مرد هر دو ايجاد نمايد.
 .4چين خوردگي مورب الله گوش :اين عارضه در کل يک نشانه قطعي گرفتگي عروق نمي باشد ،زيرا ممکن است
اين چين خوردگي در بدوتولد موجود بوده باشد .معهذا ،همراه با شواهد ديگر ،نظير افزايش سن و وزن،
مطالعات نشان داده اند که خطر ابتال به کلسيفيه شدن شريان عروق کرونر را هشدار مي دهد.
توجه به نشانه هاي فوق و مشورت با پزشک معالج مي تواند حتي موجب نجات جان بيمار شود ،زيرا گرفتگي عروق
همراه با خطر قطعي بيماري هاي قلبي عروقي است .در شرکت گل دارو قطره بسيار موثري تحت نام قطره استراگل که
از مجموعه عصاره هاي گياهي سير ،بابونه ،پوست بيد ،قره قات ،زنجبيل ،فلفل قرمز و زالزالک تهيه شده است و در
پيشگيري و درمان گرفتگي عروق کرونر قلب ،کاهش و تنظيم فشار خون ،از بين بردن پالک هاي چربي در عروق ،رقيق
کننده خون ،کاهش کلسترول و تري گليسيريد خون بسيار موثر مي باشد.
الزم به ذکر است که شواهد علمي نشان دهنده نقش بسيار مهم فرآيند التهاب در ايجاد تصلب شرايئن و پالک هاي
چربي در عروق است .عصارههاي زنجبيل ،فلفل قرمز ،سير و پوست بيد داراي مکانسيم هاي ضدالتهاب قدرتمندي
هستند که از پيشرفت تصلب شرايئن پيشگيري مي کنند .مواد موثره موجود در قره قات در سالمت اندوتليوم عروق
نقش موثري داشته و از شکننده گي آن و رسوب کلسترول در عروق پيشگيري مي نمايند .اين گياه در بيماران مبتال به
ديابت به خصوص در رتينوپاتي هاي چشمي اين بيماران بسيار موثر است .عصاره سير موجود در اين قطره افزون بر
کاهش کلسترول و تري گليسيريد خون از تجمع پالکت ها و انعقاد خون جلوگيري مي نمايد .کاپسائيسين موجود در
فلفل قرمز همراه با ويتامين هاي  Aو  Cقادر هستند گردش خون عروق کرونر را افزايش داده ،تري گليسيريد و
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کلسترول خون را کاهش دهند .مطالعات باليني بر روي بيماراني که درجاتي از انسداد عروق کرونر داشته اند ،به خوبي
نشان داده است که اين دارو موجب بازشدن عروق و خونرساني بهتر به قلب مي شود.
بهترين غذاهايي که در عمل پيشگيري احتمالي شريان ها مفيد هستند عبارتند از:
چاي سبز
مصرف چاي سبز را جانشين نوشابه هاي گازدار محتوي شکر کنيد .تحقيقات علمي نشان داده اند که مواد موثر چاي
سبز و چاي سياه مانند فالونول ها و انتوسيانين ها ،کاتشين و اپي کاتشين ،فشار خون را کاهش داده و از سخت و سفت
شدن جدار عروق و تجمع چربي در ديواره عروق پيشگيري مي نمايد.
ميوه جات
عمالً تمام ميوه جات ارگانيک از نظر باليني براي بدن انسان مفيد شناخته شده اند .ميوه جات و سبزيجات منبع عمده
ويتامين ها و آنتي اکسيدان ها بوده که براي محافظت سلولي بسيار مفيد مي باشند .ويتامين ها و مواد معدني مانند
ويتامين هاي سري  ،Bويتامين( Cدر گوجه فرنگي و هويج) ،مورد استفاده سلول هاي بدن قرار مي گيرد.
با مصرف  8نوبت يا بيشتر سبزيجات و ميوهجات در روز مي توان تا  %33خطر حمله قلبي يا سکته مغزي را کم نمود،
در حالي که مصرف  6نوبت در روز تا  %11خطر بيماري هاي قلبي را کاهش مي دهد.
سبزيجات
سبزيجات مانند کاهو ،جعفري،کلم ،تربچه مستقيماً عروق خون را متسع مي کنند و مانع تشکيل پالکهاي عروقي
مي شوند .تحقيقات نشان مي دهد که ميزان نيترات موجود در سبزيجات يک ظرف ساالد ،فشار خون را در طول روز
پايين نگه مي دارد .بنابراين بهتر است با هر غذايي که مصرف مي کنيد سبزيجات را نيز مصرف کنيد.
ادويه جات
ادويه جات تماماً مانند دارچين ،پودر سير ،جوز هندي و بقيه آنها براي سيستم قلب و عروق مفيد هستند .در يک
تحقيق که در دانشگاه پن سيلوانيا انجام گرفته ،نشان داده است که با مصرف  5گرم دارچين در روز مي توان کلسترول
خون را تا  %33کاهش داد .ضمن اين که اثر بخشي آن در کاهش قند خون هم به اثبات رسيده است.
امگا -3ماهي
تا به امروز هيچ چربي به اندازه امگا 3و ماهي براي سالمت قلب و عروق شناخته نشده است .امگا 3روي اندوتليوم عروق
آثار مفيدي داشته ،در جهت سالمت قلب و عروق بسيار مفيد بوده و انسداد هاي عروقي را برطرف مي کند .محققين
قلب و عروق آمريکا مصرف حداق  2بار ماهي در هفته را توصيه مي نمايند .افزون بر موارد فوق ورزش و فعاليت جسمي
به مدت حداقل نيم ساعت  6روز در هفته مي تواند از ابتال به بيماري هاي گوناگون از جمله بيماري هاي قلب و عروق
جلوگيري نمايد.
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