
بینی مرگ ناگهانی قلبیتوسعه روشی برای پیش  

اند که مرگ ناگهانی آمریکا در مطالعه اخیرشان روشی ابداع کرده "جانز هاپکینز"محققان دانشگاه 

  .کندبینی میقلبی را پیش

د. مرگ ناگهانی قلبی باش بینی کنندهتواند پیشبه نقل از اس تی دی، متابولیسم غیرمعمول قلب می

دانشگاه جانز هاپکینز انجام شد، محققان  در یک مطالعه که به سرپرستی محققان دانشکده پزشکی

غیرطبیعی قلب دارند تا سه برابر بیشتر احتمال دارد که  نشان دادند بزرگساالنی که متابولیسم

 م آر آیهای اکننده زندگی )ریتم نامنظم قلب( را تجربه کنند، اما از تکنیک های تهدیدآریتمی

 .بینی مرگ ناگهانی قلبی استفاده کردتوان برای تشخیص این بیماری و پیشمی

پزشکی در دانشگاه  نویسنده ارشد این مطالعه و استاد (Robert Weiss) "رابرت وایس"دکتر 

اختالل در متابولیسم قلبی در افراد با افزایش  جانز هاپکینز گفت: ما معتقدیم این اولین بار است که

تواند راهی را برای زندگی یا مرگ ناگهانی قلبی مرتبط است. این می های تهدید کنندهخطر آریتمی

 .های شدید هموار کندرویکرد کامال جدید برای درمان یا پیشگیری از آریتمی توسعه یک

های دستگاه"یک  قلب در افراد در معرض خطر، در حال حاضر، روش اصلی اجتناب از مرگ ناگهانی

یک دستگاه کوچک  "قابل کاشت های کاردیوورتردستگاه"است.  (ICD) "کاردیوورتر قابل کاشت

های غیر طبیعی قلب را شناسایی و متوقف ریتم گیرد تابا باتری است که در قفسه سینه قرار می

های الکتریکی را کند و در صورت لزوم، شوکیقلب را بررسی م کند. این گجت به طور مداوم ریتم

کاردیوورتر  هایدستگاه"کند. عمر باتری یک ضربان قلب به حالت عادی اعمال می برای بازگرداندن

 .به طور معمول پنج تا هفت سال است "قابل کاشت

اه پزشکی دانشگ دکتر جیک ساموئل، نویسنده اول این مطالعه و همکار قلب و عروق در دانشکده

شوند. ما ها هرگز تخلیه نمیدستگاه درصد این ۷۰تا  ۶۰جانز هاپکینز گفت: در طول هفت سال، 

شوند و خطرات که کاشته می "های کاردیوورتر قابل کاشتدستگاه" ها دالر برایساالنه میلیارد

ناگهانی  کنیم. برای جلوگیری از مرگدارند، هزینه می (postprocedural) از رویه ای و پسرویه



خطر برای افرادی که نیاز به دستگاه  های غیرتهاجمی برای ارزیابی بهترقلبی در افراد، نیاز به رویکرد

 .دارد دفیبریالتور قلبی دارند یا ندارند، وجود

سلولی، قبل  منبع شیمیایی اصلی انرژی (ATP) شرکت کننده آدنوزین تری فسفات ۴۶در قلب 

تحت بررسی قرار گرفت. دکتر  ورتر قابل کاشت برای پیشگیری اولیههای کاردیواز دریافت دستگاه

را در  (MRS) سنجی تشدید مغناطیسیطیف پاول باتوملی، یکی از نویسندگان این تحقیق، روش

های ام آر آی بالینی به آدنوزین تری فسفات قلبی در اسکنر جانز هاپکینز برای نظارت بر سطح

 .داد د متابولیسم آدنوزین تری فسفات غیرطبیعی دارند یا خیر، توسعهاینکه آیا افرا منظور شناسایی

 .منتشر شده است "JCI Insight" های این مطالعه در مجلهیافته

 


