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سفر هوایی و بیماریهای قلبی  -عروقی
حبیبا ...میرزابابایی* ،آرمن اسكندری ،محمود صمدپور ،كامیاب علیزاده
* متخصص قلب و عروق ،استادیار دانشگاه علومپزشكی آجا ،اداره بهداشت و درمان نهاجا.

ساالنه  2میلیارد مسافر توسط پروازهای محلی و بینالمللی جابجا میشوند .رویدادهای قلبی سهم بزرگی از موارد تغییر مسیر
پروازها را به خود اختصاص میدهند .بیماران قلبی – عروقی ممكن است نسبت به تغییر اشباع اكسیژن شریانی در طی پرواز حساسیت
بیشتری نشان دهند .تأثیر خالص تغییرات فشار ،كاهش فشار اكسیژن شریانی است كه میتواند باعث ایجاد ایسكمی و آریتمی در
افراد آسیبپذیر شود ،به این منظور باید پیش از پرواز اكسیژن درخواست شود .تحقیقات نشان داده كه قرار گرفتن در ارتفاع باال باعث
افزایش میانگین فشار شریان ریوی میشود كه احتماالً بهدلیل هایپوكسی و فعالیت سمپاتیك است.
افزایش فشار متوسط شریان ریوی سبب افزایش عالیم نارسایی قلب راست یا چپ در بیمارانی میشود كه )EF (Ejection Fraction

پایین دارند .دهیدراتاسیون نگرانی عمدهای در پروازهای طوالنیمدت است این امر بهطور نظری بهعلت كاستن پیش بار و برون ده
قلبی ،اثرات نامطلوب پرواز بر بیماران قلبی – عروقی را تشدید میكند.
وسایل ضربانساز و ICDها كه توسط یك رابط خارجی بیسیم قابل كنترل هستند ،آهنربایی كه میدان مغناطیسی قوی ایجاد
كند مانع فعالیت آنها میشود.
آمبولی ریوی ) (PEبهعنوان مقصر در مرگهای مربوط به سفر هوایی پیشنهاد شده است .همچنین ریسك  DVTساق بدون
عالمت در افراد باالی  50سال در پروازهای طوالنیتر از  8ساعت در حد باالیی میباشد .موضوعی كه در مورد آن بحث زیادی وجود
دارد نقش درمان با آسپرین در پیشگیری از  VTEاست .همچنین استفاده از جورابهای فشاری بنظر میرسد اقدامی منطقی در همه
مسافرین باالی  50سال كه بیش از  5هزار كیلومتر پرواز كنند ،باشد.
نسل فعلی پیسمیكرها و ICDها امكان دسترسی آسان به اطالعات مربوط به آریتمی پرواز را فراهم خواهند كرد و ممكن است
روشن شدن بیشتر تأثیر ارتفاع بر بروز آریتمیهای دهلیزی و بطنی كمك نماید.

كلمات كلیدی :مسافرت هوایی ،بیماریهای قلبی عروقی ،ترومبوز ورید عمقی.
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