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نامه به سردبیر

آب و آسپیرین

*کاظم عباسیوندکتر

عات قلب نشان داده است که حمالت قلبی ممکن است به دنبال کم آبی بدن رخ دهد. این اطالینمتخصصی ازیکتحقیقات 
را زی،نوشندبخواهند قبل از خواب مایعاتگویند نمیبشناسید که به دست آمده است. شما چند نفر را میکلینیکمفید از مایو

شب از خواب بیدار شوند؟هايدوست ندارند در نیمه

سوالکند.یک لیوان آب پیش از خواب از بروز سکته مغزي یا حمله قلبی جلوگیري می:نوشیدنحمله قلبی و آب 
بیشتري دارند؟کردنچرا افراد در طول شب احساس ادرار، این است کهدیگري که از پزشکان پرسیده شد

دارد یمهاي پایینی بدن نگاه اید، نیروي گرانش آب را در قسمتهنگامی که ایستادهاز زبان یک متخصص قلب: پاسخ
آب د، کار دفعشونها هم سطح میهاي پایینی بدن (پاها و غیره) با کلیهکشید و قسمتکنند). هنگامی که دراز می(پاها ورم می

شود.تر میها آسانبراي کلیه

شنویم:نکته بسیار مهمی است که از زبان یک متخصص قلب میبراي نوشیدن آب زمان مناسب
ال شدن لیوان آب پس از برخاستن از خواب به فع2دهد: ها کارایی آن را در بدن افزایش مینوشیدن آب در برخی زمان

حمام به لیوان آب پیش از1کند. دقیقه پیش از غذا به گوارش کمک می30لیوان آب 1کند. هاي درونی بدن کمک میدستگاه
کند.لیوان آب پیش از خوابیدن خطر سکته مغزي یا قلبی را کم می1کند. کاهش فشار خون کمک می

ه این کند. گرفتگی عضالت بکه نوشیدن آب پیش از خواب از گرفتگی عضالت پا در خواب جلوگیري میهمینطور گفته شده
کنند.اند و به این ترتیب شما را از خواب بیدار میی شدهها دچار کم آبمعنی است که ماهیچه

هاي کلینیک مایو درباره آسپیرینتوصیه
2008ه ژوئی29اي است که در و نویسنده اصلی مقالهکلینیک متخصص قلب در مایو )Virend Somers(وایرند سومرزدکتر

دهند. یمصبح تا ظهر رخ 6حمالت قلبی در روز و بین ساعت در مجله کالج قلب آمریکا منتشر شده است. به گفته او، بیشتر 
و مرزسودهد که اتفاقی غیرعادي رخ داده است. بروز حمله قلبی در خواب، زمانی که قلب در حال استراحت است، نشان می

اند که عامل این اتفاق، آپنه خواب است.همکارانش در طول یک دهه پژوهش نشان داده
ه عمر خورید، زمان مصرف آن را براي شب تنظیم کنید. دلیل آن: نیمپیرین یا یک آسپیرین بچه میاگر روزي یک آس. 1

اعث بدهند، مصرف شبانه آسپیرین ساعت است؛ بنابراین، چون بیشتر حمالت قلبی در ساعات اولیه روز رخ می24آسپیرین 
غلظت آن در بدن در این ساعات باالتر باشد.،شودمی
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ارد.ي سرکه دها، در قفسه داروها باقی بماند. آسپیرین کهنه بویی شبیه بوتواند مدت زمان زیادي، تا سال. آسپیرین می2
ست که در حال تولید آسپیرین کریستالی اBayerشرکت ، این است کهتواند براي همه ما مفید باشدکه میاي. نکته3

کند. تر از قرص عمل میرویی بسیار سریعشود. این شکل دادرنگ روي زبان حل میبی
، ازوي چپگردد. عالوه بر درد بچرا باید آسپیرین را در کنار تخت خواب خود نگه دارید؟ دلیل آن به حمالت قلبی برمی

ر اوجه قرتهاي دیگري نیز براي حمله قلبی وجود دارد. درد شدید در فک یا چانه، تهوع و تعریق شدید نیز باید مورد نشانه
ها شیوع کمتري دارند.بگیرد. با این حال، این نشانه

) %60اند (حدودممکن است حمله قلبی بدون هیچ دردي رخ دهد. بیشتر افرادي که در خواب دچار حمله قلبی شده:نکته
د. اگرار کنشوند. با این حال، اگر حمله قلبی با درد همراه باشد، ممکن است شما را از خواب عمیق بیدهرگز بیدار نمی

ید. ماس بگیردهید. سپس با اورژانس تدرنگ دو عدد آسپیرین را در دهان خود حل کنید و با کمی آب فرواین اتفاق رخ داد، بی
. به آنها ”له قلبیحم“د تماس بگیرید و بگویید نکنها یا فردي از اقوام که در نزدیکی شما زندگی میبعد از آن، با یکی از همسایه

اید. سپس روي صندلی یا مبلی نزدیک در ورودي بنشینید و منتظر رسیدن کمکید که دو عدد آسپیرین خوردهاطالع ده
بمانید. دراز نکشید.

رساند، احتماالً نفر دیگر نیز ب10خواند، آن را به اطالع یک متخصص قلب بیان کرده است که اگر هر کسی که این پیغام را می
ا نجات افراد رام. شما چطور؟ این پیغام را منتشر کنید تا زندگیاست. من این کار را انجام دادهزندگی یک نفر را نجات داده 

دهید.
ید).نجات ده(این پیغام را منتشر کنید به این امید که زندگی کسی را"شوداي است که تنها یک بار داده میزندگی هدیه"


