
»داویده آستوری« بازیکن تیم ملی فوتبال 
ایتالیا و کاپیتان تیم »فیورنتینا« روز یکشنبه 
13 اسفندماه زمانی که خود را برای بازی 
در برابر »اودینزه« آماده می کرد، حین خواب 
در اتاق هتل درگذشت. باشگاه »فیورنتینا« 
دلیل مرگ این بازیکن 31 ساله را بیماری 
اعالم کرده است.  قلبی  ایست  ناگهانی و 
یک  مرگ  خبر  که  نیست  بار  اولین  این 
ورزشکار را بر اثر ایست قلبی می شنویم. 
بازیکن 25  بود که  میالدی  آوریل 2012 
ساله تیم »لیورنو« حین بازی با تیم »دلفینو 
پسکارا« دچار ایست قلبی شد و با وجود 
تالش های احیای قلبی در بیمارستان جان 
خود را از دست داد. یکشنبه 25 ژانویه سال 
2004 میالدی حین مسابقات قهرمانی بین 
تیم های »بنفیکا لیسبون« و تیم آخر جدول 
به  »ویتوریا«، ستاره 24 ساله تیم »بنفیکا« 
نام »میکلوش فهر« لحظاتی قبل از سوت 
پایان با ایست قلبی  زمین  افتاد و با وجود 
تمام تالش های تیم پزشکی فوت  کرد. در 
کشور خودمان نیز سال 1390 بود که در 
مسابقات کیوکوشین  کاراته قهرمانی کشور 
»محمودرضا صادق نیا« در مسابقه فینال وزن 
منهای 90 کیلوگرم دچار ایست قلبی  شد. 
تمامی این ورزشکاران قوی و سالم به نظر 
با مرگ خود سواالت زیادی  می آمدند و 
را در ذهن افراد باقی گذاشتند. اینکه آیا 
ورزش خطرناک است و باید از آن دوری 
کرد یا برعکس، به سالمت کمک می کند و 
باید بخشی ثابت از زندگی روزمره باشد؟ 

ایست ناگهانی قلبی در ورزشکاران 
نادر است

ایست ناگهانی قلبی به مرگی گفته می شود 
که به طور غیرقابل انتظار، طی یک ساعت از 
شروع عالئم قلبی رخ  دهد. دلیل ایست قلبی 
از موارد، فیبریالسیون  در 80 تا 90 درصد 
بطنی است. در این وضعیت، تپش قلب به 
دقیقه می رسد و در  تا 300 ضربه در   150
ضربانی  به  دقیقه  چند  تا  ثانیه  چند  عرض 
کامال بی نظم تبدیل می شود. درنتیجه سیستم 
گردش خون دچار اختالل می شود و مغز به 
دریافت  اکسیژن  از  غنی  خون  کافی  اندازه 
نمی کند. فرد در این حالت طی مدت بسیار 
کوتاهی هوشیاری خود را از دست می دهد 
و در صورت عدم درمان به موقع، جان خود 
را از دست می دهد. ایست ناگهانی قلبی در 
از هر 100  نادر است و  بسیار  ورزشکاران 
با توجه به سن،  تا 3 نفر  هزار نفر برای 2 
جنس و شدت ورزش اتفاق می افتد. تناوب 
ایست قلبی در ورزشکاران جوان نیز 0/5 تا 
2 نفر در 100 هزار نفر برآورد می شود. البته 
از مرز 35 سالگی  با گذر سن  احتمال  این 

افزایش می یابد. 

3 عامل خطر ایست قلبی در 
ورزشکاران 

جنس مذکر: ایست ناگهانی قلبی در مردان به 
طور قابل توجهی بیشتر از زنان رخ می دهد. 

درواقع مردان 5 تا 15 برابر در معرض خطر 
بیشتری قرار دارند.

افزایش  با  قلبی  ناگهانی  ایست  خطر  سن: 
سن باال می رود. افراد باالی 60 سال نسبت 
به جوانان، 5 برابر در معرض خطر بیشتری 

قرار دارند.
شدت فعالیت ورزشی: وقوع ایست ناگهانی 
وابسته  ورزشی  فعالیت های  به شدت  قلبی 
است. عدم آمادگی بدنی برای ورزش فرد را 

در معرض خطر بیشتری قرار می دهد. 

علل عمده ایست قلبی در 
ورزشکاران جوان

میان جوانان یک  به ویژه  ناگهانی،  هر مرگ 
حادثه ناگوار است که در اغلب موارد می توان 
آن  از  پیشگیرانه  تشخیصی  آزمایش های  با 
در  قلبی  ناگهانی  ایست  کرد.  جلوگیری 
دنبال  به  به ظاهر سالم معموال  ورزشکاران 
یک بیماری تشخیص داده نشده، اتفاق می افتد. 
در ورزشکاران جوان، بیماری های مادرزادی 
هستند.  حادثه  این  عمده  دلیل  قلب  عضله 

که  )وضعیتی  هیپرتروفیک  کاردیومیوپاتی 
دیواره  دیواره عضالنی بطن چپ و  آن  در 
بین بطنی به صورت نامتقارن ضخیم شده و 
حفره بطن کوچک می شود( حدود 30 درصد، 
ناهنجاری های عروق کرونر حدود 15 درصد 
و بیماری های التهابی قلب حدود 5 درصد از 
عوامل ایست قلبی در ورزشکاران را شامل 
می شوند. همچنین برخورد یک جسم سخت 
)مثل یک توپ روی قفسه سینه( می تواند به 
آریتمی های خطرناک و ایست ناگهانی قلبی 

)حدود 20 درصد از موارد( منجر شود. در 
ورزشکاران باالی 35 سال نیز ایست ناگهانی 
تنگی  بیماری  دلیل   به  همه  از  بیش  قلبی 
عروق کرونر قلب اتفاق می افتد. سایر علل 
ایست  یا  زندگی  تهدیدکننده  آریتمی های 
ناگهانی قلب در این سن و سال نادر هستند. 
دوپینگ از دیگر عواملی است که می تواند به 
ایست ناگهانی قلب در ورزشکاران منجر شود 
چراکه سوءاستفاده از استروئیدهای آنابولیک 
باعث ضخیم شدن غیرطبیعی عضله قلب و 

هایپرتروفی بطن چپ می شود. 

ورزش، بهترین محافظ در برابر 
ایست ناگهانی قلب

ورزش یکی از بهترین راه ها برای پیشگیری 
و مقابله با بیماری گرفتگی عروق کرونر قلب 
است. بنابراین به جلوگیری از ایست ناگهانی 
قلب، به خصوص در سنین باالی 35 سال کمک 
می کند. البته در صورتی که چند قانون ساده 

مورد توجه قرار گیرد. 
طبق توصیه کارشناسان قلبی باید 3 بار و ترجیحا 
5 بار در هفته حداقل 30 دقیقه به ورزش های 
استقامتی با شدت متوسط )مثل پیاده روی، آهسته 
تا  بپردازید  شنا(  و  دوچرخه سواری  دویدن، 
به پیشگیری از گرفتگی عروق کرونر قلب و 

ایست قلبی کمک کنید.
و  فوتبال  مانند  توپی  ورزش های  مقابل،  در 
هندبال می توانند به سرعت باعث افزایش فشار 
بر سیستم قلبی و عروقی شوند. برای مثال زمانی 
که با یک جهش فوق العاده می خواهید به توپ 
پاس داده شده برسید یا در دوئل بر سر توپ 
حریف جاه طلبتان از حد سالم آن می گذرد، 
بدون برخورداری از آمادگی جسمی کافی جان 

خود را به خطر می اندازید.

با عالئم هشدار آشنا شوید 
ناراحتی های کوچک قلبی معموال برای بیشتر 
افراد بی ضرر و بی خطر به نظر می رسد. شما 
فوتبال،  زیاد  عالقه  با  مدت ها  است  ممکن 
تنیس و ... بازی کنید اما ناگهان بعد از 10 
دقیقه بازی دچار احساس خفیف تنگی نفس، 
فشار روی سینه و درد در شانه چپ شوید. 
جسمی،  فعالیت  قطع  با  معموال  عالئم  این 

برطرف می شوند. 
به همین دلیل اغلب جدی گرفته نمی شوند، 
در حالی که این موضوع به ظاهر بی خطر، 
و  دردها  تمامی  است.  هشدار  عالمت  یک 
ناراحتی هایی که حین ورزش ظاهر می شوند و 
با گذشت زمان افزایش می یابند باید علت یابی 
برای  قلبی  مهم  عالئم  جمله  از  شوند. 
ورزشکاران می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تنگی نفس حین ورزش
• درد قفسه سینه که تحت فعالیت، سرما یا 

استرس ایجاد  می شو د. 
غش  سرگیجه،  مثل  هوشیاری  اختالالت   •

و تشنج
• ضربان نامنظم قلب یا تپش تند قلب

• باال رفتن بی دلیل ضربان قلب در حالت آرامش
• تپش قلب بیش از اندازه حین ورزش

بعد  قلب  ضربان  آمدن  پایین  در  تاخیر   •
از ورزش

در زمان عفونت ورزش نکنید 
اگر فعالیت ورزشی با دقت، رعایت اعتدال و 
متناسب با وضعیت فرد انتخاب و برنامه ریزی 
شود، نه تنها به پیشگیری از بیماری های قلبی- 
عروقی کمک می کند، بلکه باعث افزایش طول 
عمر می شود اما افراد باید بدانند چه زمانی 
مدتی  برای  یا  کم  را  خود  ورزشی  فعالیت 

قطع کنند. 
ورزشکاران  برای  جدی  خطرات  از  یکی 
فعالیت  سریع  شروع  تفریحی،  یا  حرفه ای 
تب دار  عفونی  بیماری  از   بعد  جسمانی 
است. فراموش نکنید 5 درصد از مرگ ومیر 
ورزشکاران جوان به دلیل عفونت و ورم عضله 
قلب اتفاق می افتد. این بیماری بسیار موذی 
است زیرا به سختی شناسایی می شود و ابتدا 
فقط با عالئم عمومی عفونت مثل خستگی، 
کسالت و سنگینی اندام ها خود را نشان می دهد. 

حرف آخر
ایست ناگهانی قلبی اغلب به دنبال بیماری هایی 
ایجاد می شود که به موقع تشخیص داده نشده اند. 
اگر عالئم بیماری در زمان مناسب مورد توجه 
قرار بگیرند و آزمایش های تشخیصی و درمان 
عارضه  این  از  می توان  شود،  انجام  به موقع 
ناراحتی های  بنابراین تمامی  پیشگیری کرد. 
حین و بعد از ورزش باید پیگیری شوند. در 
صورت وجود سابقه ایست ناگهانی قلب در 
افراد خانواده باید از نظر بیماری های وراثتی 
قلبی نیز بررسی های الزم انجام شود. به طور 
کلی فعالیت های ورزشی باید مناسب و بدون 
اغراق انجام شوند. بیماری های عفونی نیز باید 
دلیلی برای قطع مقطعی ورزش تا درمان کامل 
باشند. اگر بعد از بیماری عفونی، ضربان قلب 
در استراحت و فعالیت کماکان باال باشد، فرد 
باید از لحاظ کارکرد قلب توسط متخصص 

بررسی شود.

دلیل ایست قلبی در 80 تا 90 درصد موارد، فیبریالسیون بطنی است؛ اختاللی که ناگهان تپش قلب را به 150 تا 300 ضربان در دقیقه می رساند

ایست قلبی آستوری؛ چرا و به چه علت؟
»داویده آستوری« بازیکن تیم 

ملی فوتبال ایتالیا و کاپیتان تیم 
»فیورنتینا« روز یکشنبه 13 

اسفند زمانی که خود را برای بازی 
در برابر »اودینزه« آماده می کرد، 

حین خواب در اتاق هتل درگذشت. 
باشگاه »فیورنتینا« دلیل مرگ این 
بازیکن 31 ساله را بیماری ناگهانی 

و ایست قلبی اعالم کرده است

 دکتر سینا مشار
بورد جراحی قلب وعروق 

دانشگاه هامبورگ

4 نکته ای که باید قبل از شروع ورزش 
رعایت کنید

و  حرفه ای  ورزشکاران  برای  زیر  قوانین  رعایت 
غیرحرفه ای ضروری است:

• خطرهای احتمالی را شناسایی کنید. در کشور آلمان  
جهت تشخیص به موقع خطر برای ورزشکاران از سال 
1999 میالدی برنامه های دوره ای تشخیصی-طبی برای 
هر گروه ورزشی طراحی شده که اجباری هستند. 
دو  و  یک  لیگ  فوتبالیست های  برای  مثال  به طور 
آزمایش های داخلی-قلبی اجباری است. نوار قلب، 
اکوی قلب، تست ورزش و آزمایش خون از جمله این 
غربالگری ها هستند. به گفته کارشناسان، بدین ترتیب 
تاکنون از اتفاقات مرگ آور زیادی برای ورزشکاران 

جلوگیری شده است.

• از 35 سالگی به طور منظم چکاپ پزشکی داشته باشید. در 
این سن، بیماری های قلبی به خصوص گرفتگی عروق قلب، 
شایع ترین علت ایست ناگهانی قلبی هستند. تشخیص 
به موقع در مطب متخصص قلب می تواند جان شما 

را نجات دهد. 
• از سالمت خود مطمئن شوید. شروع مجدد 
ورزش برای افرادی که مدت هاست از فعالیت 
ورزشی دور بوده  یا فعالیت ورزشی خیلی کمی 
داشته اند، با خطر بیشتری همراه است. عالوه براین، 

فشار و شدت ورزش باید به آرامی افزایش یابد. 
• فعالیت جسمی و ورزشی به خصوص برای مبتالیان به 
درمان  از  مهم  بخشی  قلب،  کرونری  عروق  بیماری های 
آنهاست، به شرطی که شدت فعالیت و مرز فعالیت ورزشی 
به طور دقیق از جانب متخصص قلب مشخص شود تا بیمار 

با فعالیت زیاد جان خود را به خطر نیندازد.
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