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بیماری خاص کودکان!

یک فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
گفت :روزئوال ویروس��ی اس��ت که معموال در
س��نین  6تا  18ماه در کودکان بروز میکند.
صدیق��ه رفیع��ی طباطبای��ی در گفتوگو با
ف��ارس ادام��ه داد :ای��ن کودکان تب بس��یار
ش��دیدی میکنند؛ به طوری که میزان درجه
آن  39تا  40درجه اس��ت و عالئمی همچون
بیق��راری ،بیاش��تهایی و بیحال��ی دارد.این
اس��تاد بیماریهای عفونی ابراز داشت:بعد از
گذش��ت چند روز تب کاه��ش پیدا میکند و
راش و بث��ورات جلدی یعنی دانههایی قرمز و
پراکنده از س��رو گردن ش��روع شده و در بدن
پخش میش��ود.طباطبایی تصریح کرد:انتظار
این است با بروز بثورات ،تب قطع شود؛ضمن
اینکه بیماری ویروسی است و به درمان آنتی
بیوتک نیاز ندارد؛به طوری که دوره بیماری که
طی شود ،عالئم برطرف میشود.

چه عللی سبب بروز سکته مغزی برای بار دوم میشود؟

آفتاب یزد -نجمه حمزه نیا :همهساله افراد زیادی در همه
جای جهان به س��کته مغزی مبتال میش��وند ک��ه این آمار به
صورت روزانه در کش��ور م��ا حدود  ۴۰۰نفر اس��ت ،این آمار
در مقیاس س��االنه حدود  ۱۵۰هزار نفر اس��ت که  ۱۵درصد
از آنها منجر به مرگ میش��ود .به جز اینها میانگین س��کته
مغزی در ایران تقریباً ده س��ال کمت��ر از میانگین جهانی آن
اس��ت و مردان هم بیشتر از زنان دچار سکته مغزی میشوند.
ب��ه جز اینها البد ش��نیدهاید یکی از عوارض مبتال ش��دن به
بیماری همهگیر کرونا هم سکته مغزی است .بنابراین با توجه
ب��ه اینک��ه در این ماهها هم بیماری کرونا و هم س��کته مغزی
بیشتر ش��یوع پیدا کرده است ،بد نیس��ت کمی بیشتر درباره
آن بدانی��د .همچنین دغدغه مهم دیگر بیم��اران معموالً این
اس��ت که مجددا سکته مغزی ممکن است در فرد رخ دهد لذا
با توجه به اهمیت موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر س��ید
حسین آقا میری ،متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی) و دکتر
مس��عود مهرپور ،متخصص مغز و اعصاب ،رئیس انجمن سکته
مغ��زی ایران و دکتر س��رورعدوانی ،متخص��ص مغز و اعصاب
گفتگوکرده اس��ت.در ابتدا دکتر آقامیری در اینباره میگوید:
سکته مغزی زمانی اتفاق میافتد که به هر دلیلی در رگهای
خونی مغز ی��ا رگهای خونی اطراف مغز لخته خون یا پارگی
ایجاد شود و همین موضوع مانع خونرسانی و اکسیژنرسانی
به مغز میش��ود .به این ترتیب س��لولهای مغزی میمیرند و
عملکرد مغز هم بهمرور مختل میشود.وی خاطرنشان کرد که
به طور کلی سکتههای مغزی را سه دسته میکنند که عبارتند
از سکته ایسکمیک ،سکته هموراژیک و سکته خفیف (گذرا).
این متخصص مغز و اعصاب بیان کرد :سکته مغزی ایسکمیک
نوعی از سکته مغزی است که در عروق خونرسان مغزی لخته
خون ایجاد میشود و همین موضوع باعث میشود خونرسانی
به س��لولهای مغز کاهش پیدا کند .پس از لخته ش��دن خون
ممکن اس��ت چربی هم در رگها رس��وب کند و بیش��تر مانع
خونرسانی به سلولهای مغزی شود .به همین دلیل است که
کلسترول باال ممکن است منجر به سکته ایسکمیک شود .تقریباً
 ۸۵درصد از س��کتههای مغزی از نوع س��کتههای ایسکمیک
هستند.
وی اظهار کرد :س��کته مغزی ن��وع هموراژیک با ترکیدن یکی
از رگها یا پارگی آنها ایجاد میش��ود و باعث فشار آمدن به
سلولهای مغزی میشود .معموالً فشار خون باال باعث میشود
پارگی رگهای خونی و سکته هموراژیک اتفاق بیفتد.
دکتر آقامیری گفت :س��کته خفیف یا گ��ذرا (همانطور که از
نامش مش��خص است) نوعی از سکته مغزی در اثر ایجاد لخته
خون اس��ت (سکته ایسکمیک) که بهسرعت تمام میشود .اما
معموالً هش��داری برای س��کتههای بزرگت ِر چند ساعت بعد
اس��ت .درواقع نشان میدهد که یک رگ مسدودشده در قلب
وجود دارد.
این متخصص مغز و اعصاب ابراز کرد:سکتههای مغزی عالئمی
=دکت�ر آقامیری :یک بش�قاب
پ�ر از غ�ذای س�الم مدیترانهای
که ش�امل مقدار زی�ادی میوه و
س�بزیجات،غالت کام�ل ،روغن
زیتون ،ماهی و مرغ و لوبیا است
برای بهبود ش�انس زنده ماندن
پس از س�کته مغزی دوم مفید است و نیز یک
رژیم مدیترانهای که کلسترول کمی دارد ،خطر
سکته مغزی دوم را تا  21درصد کاهش دهد

توصیه

بهترینجایگزین
«نمک»چیست؟

یک متخص��ص تغذیه گفت :دی��واره رگها که
باید خاصیت ارتجاعی خوبی داش��ته باش��ند
و ب��ا هر ضرب��ان قلب باید انبس��اط و انقباض
مناسبی داش��ته باشند در اثر تغذیه نامناسب،
واکنش مناس��بی در برابر ضرب��ان قلب ندارند
و دیوارههای��ی غیرقابل ارتج��اع پیدا کرده اند.
احمدرضا درستی مطلق در گفتوگو با فارس،
ادامه داد :در این صورت اس��ت که فشار خون
افزایش مییابد .استفاده زیاد از روغنهای اشباع
مث��ل روغن دنبه آب کرده و کره به مرور زمان
در رگها رس��وب کرده و قطر دیواره رگها را
کاهش میدهد و آن را از حالت ارتجاعی خارج
میکند.این متخصص تغذیه کلسترول LDL
را ضایعکنن��ده دیواره رگه��ا خواند و گفت:
اکسیداسیون کنار این چربیها در دیواره رگها
اتفاق افتاده و رگها را دچار سوختگی میکند؛
از طرف��ی خاصیت ارتجاع��ی رگها را کاهش
میدهد.درس��تی مطلق بیان داشت :بنابراین
باید از غذاهایی استفاده کنیم که نمک زیادی و
کلسترول باالیی نداشته و چربی اشباع کمتری
داش��ته باشند .اس��تفاده زیاد از نمک میتواند
منجر به افزایش فشار خون و ضربان قلب شده
و در ب��دن تورم ایجاد کند که منجر به افزایش
آب میان بافتی خواهد شد.وی گفت :غذاهایی
که میخوریم به حد کفایت سدیم دارد .افرادی
که در کشورهایی مثل عربستان زندگی کرده
و تعری��ق زیاد دارند باید از کمی نمک در کنار
غذایشان استفاده کنند اما هموطنان ما نیاز به
مصرف نمک بیشتر ندارند.وی خاطرنشان کرد:
افرادی که میخواهند در آینده دچار پرفشاری
خون نشوند و یا افرادی که در حال حاضر فشار
خون باال دارند باید از منابع کلس��ترول LDL
کمتر مصرف کنند و مصرف گوش��تهایی که
حاوی چربی اش��باع هستند مثل گوشت قرمز
را کاه��ش داده و از غذاهای دریایی اس��تفاده
کنند تا چربیهای موجود در غذاهای دریایی
مث��ل ام��گا  ،3کلس��ترول  LDLرا در ب��دن
کاهش دهد.درس��تی مطلق تصریح کرد :باید
ب��ه طور کلی به غذا نمک نزنی��م و افرادی که
فش��ار خون باال دارند باید از غذاها ،نان و پنیر
بینمک استفاده کرده و از غذاهای رستورانها
و غذاهای کنس��روی پرهیز کنند.وی و گفت:
بخش��ی از حالتهای ما مربوط به عادتهای
ماس��ت.کم نمک کردن غذا باید کم کم انجام
ش��ود و از جایگزینهای خوبی مثل آب لیمو،
آب غوره ،سرکه بالزامیک و سبزیهای خشکی
مثل نعناع و کرفس استفاده کنیم؛ دوم اینکه
باید ذائقه خ��ود را از غذاهای پرنمک به غذای
کم نمک تغییر دهیم.

زندگی

آفتاب یزد در گفتگو با متخصصان بررسی کرد

کشف پروتئینی که
مانع چربی سوزی میشود

محقق��ان در جریان یک مطالعه جدید متوجه
شدند یک مولکول تنظیمکننده سوخت و ساز
به نام « ،»Them۱با متوقف کردن دسترسی
به منبع س��وخت ،از س��وخت و ساز چربی در
س��لولها پیش��گیری میکند .به گزارش ایرنا،
آنه��ا میگویند نتایج این مطالع��ه میتواند به
ابداع درمان جدی��دی برای چاقی کمک کند.
این محقق��ان معتقدند با مه��ار بیان مولکول
 ،Them۱سوخت و ساز چربی در بدن بیشتر
میشود و وزن کاهش مییابد.محققان در این
مطالعه فعالی��ت  Them۱را در س��لولهای
چربی قه��وهای موشهایی که در آزمایش��گاه
پرورش یافته بودند ،بررس��ی کردند .آنها برای
این مطالعه از میکروس��کوپ نوری و الکترونی
اس��تفاده کردند.نتایج این مطالعه نش��ان داد
هنگامی که سلولها به سوزاندن چربی ترغیب
میش��وند ،یک تغییر ش��یمیایی ،به گسترش
مولکوله��ای  Them۱و پخ��ش ش��دن آنها
در سراس��ر س��لول میانجامد .ای��ن موضوع،
نیروگاههای س��لولی به ن��ام «میتوکندری» را
آزاد میکن��د ت��ا ذخیره چربی س��لولها را به
انرژی تبدیل کنند.هنگامی که تحریک سلولها
متوقف میشود ،مولکولهای  Them۱دوباره
ن دهی میشوند .مولکولهای
به سرعت سازما 
متراکم شده  Them۱که میان میتوکندریها
و چربیه��ا قرار دارند ،تولی��د انرژی را محدود
میکنند«.دیوی��د کوهن» گف��ت :این مطالعه
مکانیسم جدیدی را توضیح میدهد که میتواند
سوخت و س��از بدن را تنظیم کند،Them۱ .
رسیدن ذخیره سوختی به میتوکندریهایی که
انرژی را میسوزانند ،متوقف میکند.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

= هرچه فعالیت بیش�تری داشته باشید ،قلب
ش�ما قویتر م یشود ،به این معنی که م یتواند
با تالش کمتری پمپ کند .این امر فشار کمتری
بر عروق ش�ما وارد م یکند و خطر سکته دوم را
کاه�ش م یدهد .متخصص�ان توصیه م یکنند
ورزش ک�ردن چند روز در هفت�ه م یتواند خطر
سکته مغزی برای بار دوم را 20درصد کاهش دهد
=فش�ار خون ب�اال ،کلس�ترول ب�اال و دیابت از
عوارض اضافه وزن است که همه این بیماریها
خطر بروز س�کتهی مغزی را افزایش م یدهند.
با ورزش و داش�تن رژیم غذایی صحیح ،م یتوان
وزن را کنت�رل ک�رده و ریس�ک س�کته مغزی را
کاهش داد
دارند که با دیدن آنها باید بهس��رعت به پزشک مراجعه کرد.
عالیم سکته مغزی عبارتند از سرگیجه و گیجی،سردرد شدید
و ناگهانی به همراه حالت تهوع یا اس��تفراغ ،اختالل در فرایند
تکلم یا ادراک ،بیحس شدن یا فلج شدن دست یا پا (معموالً
در یک طرف بدن) واختالل در راه رفتن و حفظ تعادل.
وی بیان کرد :امروزه هدف از آگاهی و پیش��گیری مکانیس��م
س��کته مغزی ک��ه میتواند چن��د عاملی و پر چالش باش��د از
موضوعهای مهم نیست و آن چیزی که در این باره مهم است
تجزیه و تحلیل مکانیس��م پاتوفیزیولوژیک س��کتههای مغزی
برای بار دوم و بعدی میباشد.
دکتر آقامیری عنوان کرد :بیمارانی که سکته مغزی داشتهاند
و تح��ت نظر پزش��ک قرار گرفتهاند اغلب دچار س��کته مغزی
عودکننده ش��ده اند .نزدیک  42درصد از س��کته مغزی مکرر
یا ب��رای بار دوم در بیم��اران به دلیل خونری��زی مغزی اولی
ایسکمیک بود.این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد:مطالعات

|

ف��رد و ابتال با انواع بیماریها و
نشان داده که کسانی که چند
خطر مرگ و سکته مغزی را در
سکته مغزی داش��تهاند میزان
فرد افزایش دهد .فش��ار خون
م��رگ و میر بیش��تری در آنها
باال باعث اعمال فشار اضافی به
دی��ده میشود.داش��تن حمله
رگهای خونی ش��ده و آنها را
ایسکمیک گذرا یا سکته مغزی
فرسوده و ضخیم میکند .تنگ
نیز امید به زندگی ش��ما را 20
ش��دن رگهای خون��ی ،باعث
درص��د میتوان��د کاهش دهد.
گرفتگی رگها ش��ده و به این
وی اب��راز داش��ت :درمان اولیه
صورت ش��رایط اختالل جریان
پس از وقوع یک س��کته مغزی
خون ب��ه مغز ایجاد میش��ود.
ش��امل تحت نظر گرفتن دقیق
به همین خاطر باید به وس��یله
فرد و انجام اقدامات پرس��تاری
دارو،ورزش و برنام��ه غذای��ی
ب��رای محافظت راه تنفس��ی او
مناسب ریس��ک ابتال به سکته
میباشد .اگر در سی تی اسکن
دیده ش��د که ی��ک لخته خون =دکتر مهر پ�ور :رعایت رژیم
مغ��زی را کاه��ش دهیم.دکتر
وجود دارد ،باید فورا ً با استفاده غذایی مناس�ب پ�س از بروز
آقامیری ادامه داد :فش��ار خون
از داروه��ای ترومبولیتی��ک سکته مغزی یکی از مهمترین
باال خصوصا در افراد مسن بسیار
شایع است .تقریبا در حدود یک
اق��دام به حل ک��ردن آن نمود .نکات جهت جلوگی�ری از بروز
نفر از هر چهار نفر از فشار خون
این درمان ممکن اس��ت باعث سکته مغزی مجدد است لذا
باال رن��ج میبرن��د .در بیماران
بهب��ود عواق��ب س��کته مغزی توصیه م یش�ود که این افراد
جوانتر در مردان شایعتر است
بش��ود اما در هر م��وردی نباید
از مص�رف چرب�ی ،نمک ،ش�یرینی ج�ات در
ولی در س��نین باالت��ر در زنان
آن را ب��ه کار ب��رد زی��را باعث
حدامکان خودداری کنند
بیش��تر از مردان دیده میشود.
افزایش خطر ب��روز خونریزی
ب��ه طور کل��ی با افزایش س��ن
در مغز میش��ود.دکتر آقامیری
ادامه داد :انجام درمان طوالنی =یک نکته مهم دیگر جهت پیشگیری از بروز خطر ابتال افزای��ش مییابد.این
مدت ب��رای کاهش خطر وقوع س�کته مغزی مجدد ،بررس�ی سالمت قلب متخصص مغز و اعصاب توضیح
سکتههای مغزی بعدی بستگی است زیرا در برخی از افراد بروز لخته خون در داد :دخانی��ات ح��اوی بیش از
ب��ه این دارد که علت ایجاد این قلب م یتواند به سمت مغز حرکت کرده و  7000ماده ش��یمیایی مضر از
جمله مونوکس��ید کربن است.
س��کته مغزی چه بودهاس��ت .سبب بروز مجدد سکته مغزی در آنها گردد
هنگام استنش��اق دود س��یگار،
پ��س بس��یاری از متخصص��ان
مونوکس��یدکربن و نیکوتی��ن
مغز و اعص��اب روی این پروژه
= یکی از موارد مهم پس از بروز سکته مغزی،
وارد جریان خون شما میشوند.
عمل میکنن��د که علت ایجاد
یافت�ن علت ایجادکننده آن اس�ت تا درمان مونوکسید کربن میزان اکسیژن
سکته را دریابند.
ای��ن متخصص مغ��ز و اعصاب مناسب و پیش�گیریهای الزم انجام شود.در خون را کاهش میدهد و باعث
بیان کرد که خطر سکته مغزی صورت مش�خص نش�دن علت بروز س�کته میش��ود قلب شما برای جبران
برای بار دوم در س��ه ماهه اول احتمال بروز س�کته مغ�زی مج�دد در افراد س��ریعتر پمپ کند .همین امر
میباش��د .در طی این س��ه ماه افزای�ش م ییابد و هر لحظ�ه امکان بروز آن فش��ار خون ش��ما را باال میبرد
که خطر س��کته دوم را افزایش
اول ،خطر س��کته در افراد  15وجود دارد
میده��د .مواد موج��ود در دود
برابر بیشتر از جمعیت عمومی
سیگار نیز میتواند پالکتهای
است و با گذشت زمان بیشتر و
حتی رسیدن به یک سال این خطر سکته مغزی برای بار دوم موج��ود در خ��ون را به هم چس��بانده و س��بب لخته ش��دن
کاهش مییابد اما این یک احتمال است و قطعیت وجود ندارد خون ش��ود.وی متذکر ش��د :هرچه فعالیت بیش��تری داشته
چرا که باز هم هفت برابر بیش��تر مردم تا یک س��ال نیز باید باش��ید ،قلب شما قویتر میش��ود ،به این معنی که میتواند
ب��ا تالش کمتری پم��پ کند .این امر فش��ار کمتری بر عروق
مراقبت کافی را از خود بکنند.
وی افزود:این آمار ناخوش��ایند است و خطر سکته مغزی مکرر ش��ما وارد میکن��د و خط��ر س��کته دوم را کاه��ش میدهد.
یا برای بار دوم یکی از بزرگترین دالیل اضطراب پس از سکته متخصص��ان توصیه میکنند ورزش ک��ردن چند روز در هفته
مغزی اس��ت .خوش��بختانه با انجام اقدامات��ی در جهت بهبود میتواند خطر س��کته مغزی برای بار دوم را  20درصد کاهش
دهد.
سالمتی میتوانید به کاهش خطر سکته دوم کمک کنید.
دکتر آقامیری اظهار کرد:با وجود درمانهای پیش��رفته سکته
> اضطراب پس از سکته مغزی بسیار شایع است
مغ��زی برای بار دوم هنوز هم یک مس��ئله پر از اضطراب و پر
خطر به ش��مار میرود لذا به همین دلیل تاکید در پیشگیری دکتر آقامیری تصریح کرد :اضطراب پس از سکته مغزی بسیار
از سکته مغزی بسیار حیاتی است.
شایع است .با این حال ،زندگی با اضطراب طوالنی مدت فشار
این متخصص مغ��ز و اعصاب مطرح کرد:برای کاهش احتمال خون ش��ما را افزایش میدهد و میتواند خطر س��کته دوم را
خطر سکته مغزی برای بار دوم تمرکز روی عواملی که بیماران افزایش دهد .این متخصص مغز و اعصاب گفت :امروزه با توجه
را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد بسیار ضروری است .به همه مش��کالت جوانان ما در استرس و اضطراب باالیی قرار
وی ادام��ه داد :عوامل افزایش خطر س��کته مغزی عبارتند از دارند و این شرایط باعث شده که سکته مغزی حتی در جوانان
داش��تن اضافه وزن،عدم فعالیت فیزیکی و تحرک ،نوش��یدن ب��ه درصد زیادی دیده ش��ود.وی ادام��ه داد :برخی از مواردی
الکل به طور زیاد ،فش��ار خون باال ،سیگار کشیدن ،کلسترول که میتوانید اس��ترس و اضطراب خ��ود را کمی کنترل کنید
باال ،دیابت ،بیماریهای قلبی و سابقه و زمینه خانوادگی.
عبارتن��د از تمری��ن و ورزش کردن منظ��م ،پرهیز از غذاهای
دکتر آقامیری اضافه کرد :بروز سکته مغزی در افراد سیگاری ،مضطرب ،دوری از ش��رایط جو پر تن��ش و اگر این روشها به
دو برابر بیش��تر از افراد غیرس��یگاری ش��ایع است و دلیل آن درد ش��ما نمیخورد ،در مورد مصرف هر داروی ضد اضطرابی
تأثیری اس��ت که س��یگار ب��ر خون ،قلب و رگه��ا میگذارد .که میتواند به ش��ما کمک کند با پزشک خود صحبت کنید.
سیگار کشیدن اکسیژن خون را کاهش میدهد و در این قضیه دکتر آقامیری تش��ریح کرد:فش��ار خون باال یکی از مهمترین
فعالیت قلب را دش��وار میکند و باع��ث افزایش احتمال لخته عوام��ل تحریککننده س��کته مغزی اس��ت .بنابراین بیماران
ش��دن خون میش��ود .گرفتگی عروق ناشی از سیگار کشیدن س��کته مغزی باید اطمینان حاصل کنند که فش��ار خون خود
بسیار شایع است و به همین خاطر ،رسیدن جریان خون کافی را کنت��رل کرده و از هر دارویی که پزش��کان توصیه میکنند
به مغز با مش��کل روبرو ش��ده و س��کت ه مغزی اتفاق میافتد .اس��تفاده کنند .این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد:تغییرات
ت��رک کردن راه بس��یار مؤثری در جهت کاهش خطر س��کته در رژیم غذایی برای کاهش فش��ار خون مهم است .یک تغییر
مغزی است.
ساده که میتوانید انجام دهید کاهش مصرف نمک است البته
ای��ن متخصص مغ��ز و اعصاب گف��ت :افراد مبتال ب��ه دیابت ،توجه داشته باشید که تحقیقات اخیر نشان میدهد که مصرف
بیش��تر در معرض خطر س��کته مغزی هس��تند .در واقع ،ابتال کم س��دیم همچنین میتواند خطر س��کته را در فرد افزایش
به بیماریهای قلبی-عروقی در افراد دیابتی 2/5 ،برابر بیشتر ده��د .پس به این نکته توج��ه کنید که به میزان الزم و کافی
از بقیه افراد شایع اس��ت .اولین قدم برای کاهش خطر سکته نمک را مصرف کنید.وی گفت :یک بش��قاب پر از غذای سالم
مغزی کنترل دیابت میباش��د؛ کنترل دیابت با انجام مواردی مدیترانهای که ش��امل مقدار زیادی میوه و س��بزیجات،غالت
مانن��د برنامه غذایی مناس��ب ،اس��تفاده از دارو و کاهش وزن کام��ل ،روغن زیتون ،ماه��ی و مرغ و لوبیا اس��ت برای بهبود
امکان پذیر است.
ش��انس زنده ماندن پس از سکته مغزی دوم مفید است و نیز
وی اب��راز کرد:کلس��ترول ب��اال باعث افزایش ریس��ک ابتال به یک رژیم مدیترانهای که کلس��ترول کمی دارد ،خطر س��کته
بیماریهای قلبی و تصلب شریان میشود که هر دوی آنها به مغزی دوم را تا  21درصد کاهش دهد.
عنوان عامل سکته مغزی شناخته شدهاند .کنترل کلسترول با
> بیتحرکی میتواند زمینه ساز بروز سکته مغزی مجدد گردد
داشتن برنامه غذایی مناسب و یا مصرف دارو امکانپذیر است.
دکتر آقامیری عنوان کرد :اضافه وزن باعث وارد ش��دن فش��ار در ادام��ه نیز دکتر مهرپ��ور در اینباره میگوید :احتمال اینکه
زیادی دس��تگاه گردش خون میش��ود .خونرس��انی به مغز و فرد مبتال به س��کته مغ��زی ،مجددا دچار این مش��کل گردد
سیس��تم خونرس��ان و دس��تگاه گردش خون نیز جز مواردی بس��یار اس��ت و باید کارهای پیش��گیری از بروز سکته مغزی
است که برای بهبود و سالمتی آنها باید تالش ویژهای شود تا که پیش��گیری ثانویه ن��ام دارد را انجام ده��د .وی بیان کرد:
از س��کته مغزی جلوگیری ش��ود .این متخصص مغز و اعصاب مهمترین عامل جهت جلوگیری از بروز س��کته مغزی مجدد،
ادامه داد :فش��ار خون باال ،کلس��ترول باال و دیابت از عوارض کنترل عوامل خطر ابتال به س��کته مغزی اس��ت که مهمترین
اضافه وزن اس��ت که همه این بیماریها خطر بروز س��کتهی آن پیش��گیری از مش��کالت عروق مغزی است .رئیس انجمن
مغ��زی را افزای��ش میدهند .با ورزش و داش��تن رژیم غذایی س��کته مغزی ایران عنوان کرد :کنترل فش��ارخون ،قند خون،
صحیح ،میتوان وزن را کنترل کرده و ریس��ک س��کته مغزی کلس��ترول خون و عدم مصرف س��یگار و داشتن تحرک الزم
را کاهش داد.وی مطرح کرد :فش��ار خون باال میتواند زندگی و وزن متع��ادل از مهمتری��ن راهکارهای پیش��گیری از بروز

کاهش زمان جراحی بیماران مبتال به سکته مغزی با کمک نسل جدید سیتیاسکن

پژوهشگران کانادایی در بررسیهای خود نشان دادهاند که نسل جدید سیتیاسکن میتواند زمان مورد نیاز برای جراحی بیماران مبتال به سکته مغزی را کاهش دهد.به گزارش
ایس�نا ،پژوهش جدیدی نش�ان میدهد که استفاده کردن از یک نوع متفاوت از سیتیاسکن ممکن است زمان مورد نیاز برای جراحی بیماران مبتال به کشندهترین نوع سکته
را کاهش دهد .این نوع س�کته موس�وم به " ،"ELVOتوس�ط لختهای ایجاد میشود که یک رگ بزرگ را مسدود میکند و مانع رسیدن جریان قابل توجه خون به مغز میشود.
بیماران مبتال به این نوع سکته هرچه سریعتر جراحی موسوم به " "thrombectomyرا انجام دهند ،احتمال پیشگیری از ناتوانی جدی و مرگ آنها بیشتر است.پژوهشگران در
این پروژه نشان دادهاند که استفاده از نوعی سیتیاسکن موسوم به " "CB-CTمیتواند به پزشکان کمک کند تا فاصله میان ظهور نشانههای سکته و جراحی را کاهش دهند.
"نیکول کانسلیر" ،مدیر برنامه پژوهشی "بیمارستان سنت مایکل"کانادا گفت :این نسل جدید از فناوری  ،CB-CTظرفیت فوقالعادهای برای بهبود مراقبت از بیمار دارد .این
فناوری ،فاصله میان نخستین نشانه سکته و جراحی را کاهش میدهد .توانایی ارزیابی سریع بیماران ،یکی از مهمترین عوامل در اتصال بیماران به مراقبتهای مناسب و نزدیک
کردن آنها به بهبودی کامل است.پژوهشگران در این پروژه ۱۰۵ ،بیمار را مورد بررسی قرار داده بودند که جراحی روی آنها انجام شده بود .آنها دریافتند که چگونه نوع جدیدی از
اسکن  CB-CTمیتواند تصویری پایهای از مغز بیمار ارائه دهد .پژوهشگران طی چهار بررسی ،سه نوع تصویر اسکن مغزی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که جدیدترین
نسل  ،CB-CTتصویربرداری از مغز را بهبود میبخشد و از کیفیت تشخیصی خوبی برای ارزیابی سکته در شرایط اضطراری برخوردار است.

س��کته مغزی مجدد است.وی اظهار کرد :یک نکته مهم دیگر
جهت پیش��گیری از بروز سکته مغزی مجدد ،بررسی سالمت
قل��ب اس��ت زیرا در برخ��ی از افراد بروز لخته خ��ون در قلب
میتواند به س��مت مغز حرکت کرده و سبب بروز مجدد سکته
مغزی در آنها گردد .دکتر مهرپور بیان کرد :اغلب افراد پس از
بروز س��کته مغزی دچار اختالالت حرکتی میشوند و تحرک
کاف��ی را در طی روز ندارند و ای��ن بیتحرکی میتواند زمینه
س��از بروز س��کته مغزی مج��دد در فرد ش��ود.این متخصص
مغ��ز و اعصاب تصریح کرد :توصیه میش��ود افراد پس از بروز
س��کته مغزی با انجام فیزیوتراپ��ی و برخی ورزش ها ،تحرک
کافی داشته باش��ند تا دچار عوارض بیتحرکی پس از سکته
مغزی نگردند.
وی اب��راز داش��ت :رعایت رژیم غذایی مناس��ب پ��س از بروز
س��کته مغزی یکی از مهمترین نکات جهت جلوگیری از بروز
س��کته مغزی مجدد اس��ت لذا توصیه میشود که این افراد از
مصرف چربی ،نمک ،ش��یرینی ج��ات در حدامکان خودداری
کنند.
دکت��ر مهرپ��ور مط��رح ک��رد :تنظی��م قن��د خ��ون در افراد
مبتال به س��کته مغ��زی میتواند از بروز مجدد س��کته مغزی
خ��ودداری کند زیرا در برخی موارد نی��ز حتی افت قند خون
نی��ز میتواند زمینه س��از بروز س��کته مغزی مج��دد در افراد
گردد.این متخصص مغز و اعصاب میگوید :یکی از موارد مهم
پس از بروز س��کته مغزی ،یافتن علت ایجادکننده آن اس��ت
تا درمان مناسب و پیش��گیریهای الزم انجام شود.در صورت
مشخص نش��دن علت بروز س��کته احتمال بروز سکته مغزی
مجدد در افراد افزایش مییابد و هر لحظه امکان بروز آن وجود
دارد.وی گفت :پس از بروز سکته مغزی ،برای بیمار داروهایی
تجویز میش��ود که جهت تضمین سالمت فرد و پیشگیری از
بروز س��کته مغزی مجدد مصرف آن الزم است بنابراین توصیه
میش��ود که این بیماران داروهای خود را به صورت خودسرانه
قطع ی��ا کم و زیاد نکنند و طبق دس��تور پزش��ک متخصص
مصرف کنند.
=دکتر عدوانی :هر دارویی که
پزشک برای فرد مبتال به سکته
مغزی تجوی�ز م یکند باید به
ص�ورت منظم مصرف ش�ود
و در صورت�ی ک�ه بیم�ار دچار
عارضه گردد و نتوان�د داروها
را مصرف کند باید با پزش�ک مش�ورت کند
تا در صورت نیاز داروی جایگزین تجویز شود
تا فرد دچار مش�کالت متعدد از جمله سکته
مغزی مجدد نگردد
= اگر فردی س�ابقه سکته مغزی ایسکمیک
به معنی س�کته مغزی ناشی از نرسیدن خون
به بخش�ی از مغز است ،داشته باشد ،احتمال
زیادی برای تکرار مجدد سکته مغزی وجود دارد
=بای�د به این نکت�ه توجه داش�ت که ترک
سیگار بسیار مشکل است و ممکن است که
بیمار برای ترک آن نیاز به کمک داشته باشد.
اس�تفاده از آدامس یا برچس�بهای بازویی
نیکوتین م یتواند به ترک سیگار کمک کند
لذا استفاده از آن توصیه م یشود

> تغییر سبک زندگی از بروز سکته مغزی مجدد
جلوگیری میکند

در ادامه نیز دکتر عدوانی در اینباره خاطرنشان کرد:اگر فردی
س��ابقه سکته مغزی ایسکمیک به معنی سکته مغزی ناشی از
نرس��یدن خون به بخشی از مغز است ،داش��ته باشد ،احتمال
زیادی برای تکرار مجدد س��کته مغزی وج��ود دارد.وی اضافه
کرد :این افراد میتوانند با مصرف دارو ،تغییر س��بک زندگی،
ترک س��یگار از بروز سکته مغزی مجدد تا حدودی جلوگیری
کنند .مصرف داروها در کنار تغییر س��بک زندگی بیش��ترین
تاثیر را در جلوگیری از سکته مغزی مجدد دارند.این متخصص
مغ��ز و اعصاب بیان کرد :افراد پس از بروز س��کته مغزی باید
توجه داشته باشند که تمام داروهایی که توسط پزشک تجویز
شده است را منظم مصرف کنند و تمام تغییرات سبک زندگی
مورد نظر پزش��ک نیز انجام ش��ود.وی مطرح ک��رد :فردی که
سابقه بروز سکته مغزی را داشته باشد توسط پزشک داروهایی
برای کاهش ریس��ک س��کته مغ��زی مجدد ب��رای وی تجویز
میش��ود.برخی از این داروها فاکتورهای خطر سکته مغزی را
در فرد کاهش میدهند بدین صورت که میزان فشار خون ،قند
خون ،کلس��ترول خون را پایین میآورند و برخی داروهای نیز
از لخته شدن خون جلوگیری میکنند.دکتر عدوانی ابراز کرد:
هر دارویی که پزش��ک برای فرد مبتال به س��کته مغزی تجویز
میکند باید به صورت منظم مصرف شود و در صورتی که بیمار
دچار عارضه گردد و نتواند داروها را مصرف کند باید با پزشک
مش��ورت کند تا در صورت نیاز داروی جایگزین تجویز شود تا
فرد دچار مشکالت متعدد از جمله سکته مغزی مجدد نگردد.
این متخصص مغز و اعصاب تصریح کرد :تغییر س��بک زندگی
میتوان��د از بروز س��کته مغزی مجدد در فرد تا حد بس��یاری
جلوگیری کند و یکی از علل آن این است که فاکتورهای خطر
ابتال به سکته مغزی مانند فشارخون ،قندخون ،کلسترول خون
را کاه��ش میده��د و دیگر اینکه میتواند از بروز بس��یاری از
بیماریها جلوگیری کند.وی میگوید :تغییرات سبک زندگی
توصیه شده برای کاهش ریسک سکته مغزی عبارتند از ترک
مصرف س��یگار ،ورزش منظم در صورتی که پزشک شما تاکید
نمای��د حداقل  30دقیقه در روز اغلب روزهای هفته ،داش��تن
رژی��م مدیترانهای ک��ه برپایه مصرف میوه ،س��بزیجات ،غالت
کامل و لبنیات کم چرب و به میزان محدود گوشت ،شیرینی،
برن��ج و نان و مصرف کم نمک اس��ت .دکت��ر عدوانی در پایان
گفت :باید به این نکته توجه داش��ت که ترک س��یگار بس��یار
مش��کل اس��ت و ممکن اس��ت که بیمار برای ترک آن نیاز به
کمک داشته باشد .اس��تفاده از آدامس یا برچسبهای بازویی
نیکوتین میتواند به ترک س��یگار کمک کند لذا استفاده از آن
توصیه میشود.

