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آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا : مغز پیچیده ترین اندام بدن اس��ت.این عضو 
پیچیده بدن به ستون فقرات متصل شده و شخصیت، حرکت، تنفس و سایر 
فرآیندهای حیاتی که انسان را زنده نگه می دارند را کنترل می کند.سیستم 
کنترل بدن توس��ط مغز انجام می ش��ود. مغز انسان حیاتی ترین و پر اهمیت 
ترین عضو بدن است که دچار مشکالت  ساختاری  متعددی  می شود که  یکی  
از  مهمترین  آنها ابتال  به  سندروم مویا مویا  است که می تواند کیفیت  زندگی 
افراد  را به  صورت  جدی  کاهش می دهد لذا با  توجه  به  اهمیت  موضوع 
آفتاب  یزد  در اینباره  با  دکترمحمد صمدیان ، جراح مغز و اعصاب و ستون 
فقرات و  دکتر علیرضا شیخی ، جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات  و  دکتر 
مهران  مرادی ، جراح مغز و اعصاب و س��تون فقرات   گفت و گو کرده  اس��ت 
.دکتر صمدیان در این باره می گوید : سندروم مویا مویا یک اختالل پیشرونده 
اس��ت که رگ های خونی مغز )عروقی مغ��زی( را تحت تاثیر قرار می دهد.وی 
بیان کرد :  مشخصه بیماری سندروم مویا مویا باریک شدن )تنگی( و یا بسته 
شدن ش��ریان کاروتید در داخل جمجمه است. هنگامی که شریان اصلی که 
خون را به مغز می رس��اند؛ رگ های خون��ی کوچک که در پایه مغز قرار دارند 
برای خونرسانی به مغز در قسمت انتهایی باز می شوند. این رگ های کوچک، 
رگ های »مویامویا« هستند که این بیماری به آن ها نامگذاری شده است. این 
جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات مطرح کرد : خون رسانی ناکافی منجر به 
کاهش اکسیژن رسانی به مغز می شود و همین کمبود اکسیژن است که باعث 
عالئم مویامویا می ش��ود.وی اظهار داشت : یکی از عالئم بیماری سندروم مویا 
مویا ، س��کته مغزی است که منجر به فلج شدن صورت، بازوها، پاها، از دست 
دادن تکلم یا از دست دادن موقت عملکرد عصبی اعضای بدن یا گفتار می شود. 
دکتر صمدیان افزود : سایر عالئمی که همراه بیماری سندروم مویا مویا ایجاد 

می شود عبارتند از سردرد، اختالالت بینایی، تاخیر در رشد و تشنج است. 

< ده درصد موارد سندروم مویامویا در کشورهای آسیایی علت ژنتیکی دارد
این جراح مغز و اعصاب و س��تون فقرات تصریح کرد : تقریباً ۱۰ درصد موارد 
مویامویا در کش��ورهای آسیایی علت ژنتیکی دارد. گفته می شود بیمارانی که 
تغییرات شریان در آنها همراه با فرآیند دیگری مانند بیماری سلول داسی شکل 

یا سندرم داون رخ می دهد،  به سندروم مویا مویا مبتال هستند.
وی عالئم و نشانه های بیماری مویامویا تشریح کرد : بیماری سندروم مویا مویا 
در هر سنی می تواند رخ دهد اما دو دوره اوج بروز وجود دارد،  یکی بین سنین 

پنج تا ده سالگی در کودکان و دیگری بین ۳۰ تا ۵۰ سالگی در بزرگساالن.
دکتر صمدیان افزود : کودکان مبتال به بیماری سندروم مویامویا عالئم مختلفی 
دارند اما بیشتر آنها با عالئم مربوط به کاهش جریان خون مغز، از جمله سکته 
مغزی، سردرد، تشنج، حرکات غیرارادی و گاهاً تأخیر رشدی پیشرونده را دارند.

این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات اظهار کرد : بزرگساالن مبتال به سندروم 
مویا مویا عالئم و نشانه های ایسکمیک مغزی نیز دارند و همچنین خونریزی 
داخل جمجمه ای آنها نس��بت به کودکان بیش تر اس��ت که احتماالً به دلیل 

پارگی رگ های خونی کوچک مویامویا است. 
وی اضافه کرد : بزرگساالن مبتال به مویامویا عالئم و نشانه های ایسکمی مغزی 
نیز دارند همچنین خونریزی داخل جمجمه ای آن ها نسبت به کودکان بیش تر 
است که احتماالً به دلیل پارگی رگ های خونی کوچک مویامویا است. وجود 
این پارگی ها در بزرگسالی به این علت است که در بزرگسالی فشار خون باالتر 
دیده می شود.دکتر صمدیان خاطرنشان کرد : علت بیماری سندروم  مویامویا 
ناشناخته است. با این حال، مشخص است که این اختالل به عنوان یک اختالل 
منزوی و اولیه ظاهر شود که دارای عوامل ژنتیکی باشد یا در ارتباط با تعدادی 

از اختالالت زمینه ای مختلف، همانطور که گفته شد، رخ دهد.
این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات بیان کرد :  بیماری سندروم مویامویا 
اولیه به صورت ژنتیکی به عنوان یک صفت اتوزومال مغلوب منتقل می شود. 
اخی��راً دو جهش عمده با زیرجمعیت های خاصی از بیماران مویامویا مرتبط 
گزارش ش��ده اس��ت.وی ادامه داد : بیماری س��ندروم مویامویا ثانویه همراه با 
تعدادی از اختالالت یا ش��رایط مختلف زمینه ای، از جمله عفونت های خاص 
مربوط به سیستم عصبی مرکزی، نوروفیبروماتوز نوع I، بیماری سلول داسی 
ش��کل و س��ندرم داون رخ می دهد. در بیماران مستعد، این بیماری به دنبال 
پرتودرمانی به مغز برای درمان تومورهای مغزی خاص مانند گلیوم بینایی یا 
کرانیوفارنژیوم رخ می دهد.دکتر صمدیان عنوان کرد : در ژاپن بیماری سندروم  
مویامویا معموالً در زنان زیر ۲۰ س��ال رخ می دهد. همچنین در این کش��ور 
بیماری مویامویا از هر ۳۰۰۰۰۰ نفر یک نفر تخمین زده می شود مه دچار این 
بیماری شود. مواردی از سایر نقاط آسیا و همچنین از اروپا، آمریکای شمالی و 
جنوبی نیز گزارش شده است.این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات درپاسخ 
به  این  پرسش که "سندروم مویا مویا چگونه تشخیص داده می شود"، گفت : 
 MRI در اکثر بیماران، تشخیص سندروم مویامویا را می توان با ارزیابی دقیق
و MRA انجام داد. آرتریوگرافی مغزی تشخیص را تایید می کند، درجه دقیق 
باریک ش��دن رگ های خونی را تعیین می کند، الگوهای جریان خون موجود 
را در مناطق مختلف مغز نشان می دهد و اجازه می دهد تا تصمیمات درمانی 

گرفته شود. 
وی افزود : به طور خاص، آنژیوگرافی کاتتر می تواند به شناسایی رگ های خونی 
مهم��ی به نام ضمینه های ترانس دورال کمک کند، که در برخی موارد وجود 
دارن��د و می توانند به طور قابل توجه��ی بر برنامه ریزی و پیش آگهی جراحی 

تاثیر بگذارند.
دکتر صمدیان تشریح کرد : اقدامات درمانی برای  افراد  مبتال به سندروم مویا 
مویا  ش��امل مصرف آسپرین برای جلوگیری یا کاهش ایجاد لخته های خونی 
کوچک که در رگ های باریک ایجاد می شوند. استفاده از داروهای ضد تشنج 
درصورتی  که بیمار دارای اختالالت تشنج باشد. در موارد نادر، مصرف  داروهای 
ضد انعقاد   در بیمارانی با وضعیت بس��یار حاد با عالئم مکرر تجویز می ش��ود. 
اما به دلیل خطر خونریزی مغزی در این ش��رایط، به ندرت به عنوان اقدامات 

طوالنی مدت تجویز می شوند. این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ادامه داد : 
مسدودکننده های کانال کلسیم گاهی اوقات برای کمک به کاهش سردرد و در 
برخی بیماران مبتال به سندروم مویامویا  جهت کاهش عالئم مربوط به حمالت 
ایسکمیک گذرا استفاده می شود. با این حال، مسدود کننده های کانال کلسیم 
باید با دقت مورد استفاده قرار گیرند زیرا می توانند فشار خون را کاهش دهند، 
که این امر خطر سکته را افزایش می دهد. هیچ دارویی در دسترس نیست که 
پیشرفت باریک شدن شریان مغزی را متوقف کند.وی  اذعان  داشت : روش های 
جراحی برای  مبتالیان  به  این  سندروم برای بازگرداندن خونرسانی به مغز با 
هدف منحرف کردن جریان خون سر به سطح مغز و در نتیجه دور زدن کاهش 
تدریجی جریان خون نیمکره مغز انجام می شوند. روش های جراحی زیادی برای 
درمان سندروم مویامویا پیشنهاد شده اند و به عمل های به اصطالح غیر مستقیم 
و مستقیم تقسیم می شوند. دکتر صمدیان افزود : روش  غیرمستقیم معموالً در 
کودکان و بیماران جوان تر انجام می ش��ود. این جراحی شامل سیناژیوز پیال، 
انسفالومیوسینانگیوز )EMS( انسفالودورآرتریوسینانگیوز )EDAS(، وارونگی 
دورال و سایر انواع مشابه است. این عملیات شامل قرار دادن ساختارهای عروقی 
از پوست سر و غشاهایی است که مغز را احاطه کرده اند. در اکثر بیماران مویامویا 
این ساختارها باعث رشد رگ های خونی جدید در مغز می شود.این جراح مغز 
و اعصاب و ستون فقرات ادامه داد : رایج ترین روش مستقیم شامل بخیه زدن 
مستقیم رگ خونی پوست سر، شریان گیجگاهی سطحی به یک شاخه شریان 
مغزی میانی در سطح مغز است.وی گفت : بیماری سندروم مویا مویا  موجب 
تنگ شدن ش��ریان های خون می شود و عوارضی مانند؛ تشنج، از دست دادن 
تکلم، فلج شدن دست و پاها و صورت می شود لذا بهتر است اگر این عالئم را 
تجربه کردید برای تشخیص دقیق سریعا به پزشک مراجعه کنید. چرا که این 
عالئم صرفا برای این بیماری نیست و امکان دارد اصال با بیماری دیگری درگیر 

شده باشید. یک تشخیص درست با خود درمان مناسبی را همراه دارد.

 < سندروم مویا مویا هم در کودکان وهم در بزرگساالن ایجاد می شود
 در ادامه نیز دکتر شیخی در اینباره خاطرنشان کرد : مویا مویا درزبان ژاپنی 
به معنای ابری از دود می باشد که به شکل ظاهری این دسته از مجاری خونی 
اشاره دارد که نمی تواند خون و اکسیژن الزم را به مغز برساند و در نتیجه سبب 

آسیب موقتی یا دائمی به مغز می شود.
وی  اظهار کرد : س��ندروم مویا مویا بیماری نادری اس��ت که در آن شریان ها 
واقع در مغز دچار اختالل شده و باعث کاهش جریان خون به مغز خواهد شد.

این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات عنوان کرد : سندروم مویا مویا هم در 
کودکان وهم در بزرگس��االن ایجاد می ش��ود که بسته به سن بیمار عالئم آن 
نیزهم متفاوت خواهد بود که از مهم ترین عالئم این بیماری می توان به سردرد 
، ضعف و بی حسی ،فلج در ناحیه صورت ،دست و پاها ،اختالالت بینایی ،زبان 
پریشی ، در کودکان تاخیر در رشد ،بروز حرکات غیرارادی و تشنج اشاره کرد 
.وی اذعان داشت : با توجه به این نکته که بیماری سندروم مویا مویا بسیار نادر 
اس��ت و اطالعات کافی درباره دالیل و علل آن در دس��ت نیست و این که چه 
عاملی سبب ابتال به آن می شود نیز هنوز کامالً شناخته نشده است.اما برخی 
عوام��ل احتمال این بیم��اری را باالتر می برند از جمله این عوامل می توان به 
جنس��یت و نژاد و ژنتیک اش��اره کرد و همچنین ارتباط این سندرم با برخی 
اختالالت همچون نوروفیبروماتوز و کم خونی داس��ی شکل نیز مشخص شده 
است.دکتر شیخی متذکر شد :عوارض سندروم مویا مویا شامل سبب بروز سکته 
مغزی خفیف ، برآمدگی یا آنوریسم مغزی ، خونریزی مغزی ، تحت تاثیر قرار 

دادن عملکرد مغز و کندی و ناتوانی در ادراک است .
این جراح مغز و اعصاب و س��تون فقرات تشریح کرد : برای تشخیص سندروم 
مویا مویا، پزشک متخصص عالئم و سابقه   این بیماری را در شما و خانواده تان 
بررس��ی می کند. وی شما را معاینه می کند و ممکن است تست هایی را برای 
تشخیص بیماری مویا مویا و هر گونه مشکل زمینه ای توصیه کند. این تست ها 
عبارتند از ام آر آی )تصویربرداری رزونانس مغناطیس��ی( ، س��ی تی اس��کن 
)توموگرافی اسکن کامپیوتری( ، آنژیوگرافی مغزی ، سونوگرافی داپلر از داخل 
مغز ، انجام نوار مغزی و  توموگرافی .وی اش��اره کرد : هدف از درمان سندروم 
مویا مویا ، کاهش عالئم، بهبود جریان خون شما و کاهش خطر بروز مشکالت و 
عوارضی جدی مانند سکته  مغزی ناشی از کاهش جریان خون به مغز، خونریزی 
مغزی )هموراژ داخلی مغز( یا مرگ می باشد. دکتر شیخی بیان کرد : از جمله 
راه های درمان این سندروم ،  دارو درمانی است .با کمک دارو میتوان از خطر 
بروز سکته مغزی جلوگیری کرد و حمالت تشنجی را نیز کاهش داد، از جمله 
داروها میتوان به داروهای ضد تشنجی ، داروهای رقیق کننده خون،  داروهای 
بلوک کننده کانال کلس��یم اشاره کرد.این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات  
گفت : در صورتی که عالئم بیماری سندروم مویا مویا بدتر شود ویا به مصرف 
دارو پاسخ مثبتی ندهد،انجام عمل جراحی از جمله مهمترین راههای درمان 
این بیماری خواهد بود که در عمل جراحی بازسازی عروق، جراح شریان های 
مس��دود را به عروق کناری انش��عاب می دهد تا به جریان خون به مغز ش��ما 

بازگردد. ممکن است پزشک از عمل های مستقیم یا غیرمستقیم برای بازسازی 
عروق یا ترکیبی از هر دو استفاده کند.

<سندروم مویا مویا، به خاطر خونریزی داخلی مغز

 می تواند یک وضعیت مرگبار باشد
در ادامه نیز دکتر مرادی در اینباره ابراز داش��ت : واژه  مویا مویا  به زبان ژاپنی 
به معنای حلقه  دود اس��ت و اصطالحی اس��ت که شکل ظاهری  این دسته از 
مجاری خونی بسیار کوچک را توصیف می کند. این دسته های کوچک تشکیل 
 ش��ده از مجاری خونی نمی توانند خون و اکسیژن الزم را به مغز برسانند و در 

نتیجه باعث یک آسیب موقتی یا دائمی به مغز می شوند.
وی عن��وان ک��رد : س��ندروم مویا مویا ممکن اس��ت منجر به س��کته  مغزی 
خفیف)سکته   ایسکمیک گذرا(، ایجاد برآمدگی یا ورم مجرای خونی )آنوریسم 
مغزی( یا خونریزی مغزی ش��ود. این بیماری همچنین می تواند روی عملکرد 

مغز تأثیر بگذارد و باعث کندی یا ناتوانی در ادراک و رشد ذهنی فرد شود.
این جراح مغز و اعصاب و س��تون فقرات  اذعان داش��ت : اکثر افراد مبتال به 
س��ندروم بیماری مویامویا، در صورت عدم درمان این بیماری، ممکن است به 
خاطر تنگ ش��دن شریان ها دچار اختالالت ذهنی و سکته های مغزی متعدد 
ش��وند.وی هشدار داد : بیماری  سندروم مویا مویا، به خاطر خونریزی داخلی 
مغز می تواند یک وضعیت مرگبار باش��د.   سندروم مویامویا یک بیماری نادر 
و پیش رونده در مجاری خونی و عروقی می باش��د که در آن،ش��ریان س��باب 
)شاهرگی( واقع در جمجمه مسدود یا تنگ شده و باعث کاهش جریان خون 
به مغز می شود. در نتیجه رگ ها و مجاری بسیار کوچک خونی در قسمت پایین 

یا ریشه   مغز باز می شوند تا سعی کنند که خون را به مغز برسانند.
دکتر مرادی توضیح داد : بیماری سندروم مویا مویا ممکن است در هر سنی 
رخ دهد، اگرچه در اکثر موارد عالئم بیماری در کودکان در سنین بین ۵ و ۱۰ 

سال و در بزرگساالن در سنین بین ۳۰ و ۵۰ سال بروز می کنند.
این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات ادامه داد : اولین نشانه   بیماری سندروم 
مویامویا  معموالً سکته   مغزی یا سکته های ایسکمیک گذرای )خفیف( مکرر، 
خصوصاً در کودکان می باشد. افراد بزرگسال نیز ممکن است این عالئم را تجربه 
کنند اما در اغلب موارد دچار خونریزی مغزی )سکته   همراه با خونریزی مغزی( 

از ناحیه ی رگ ها و مجاری ناهنجار مغزی می شوند. 
وی تشریح کرد : عالئم و نشانه هایی که همراه با بیماری سندروم  مویا مویا و بر 
اثر کاهش جریان خون به مغز بروز می کنند، عبارتند از سردرد ،تشنج ، ضعف، 
بی حس��ی یا فلج در ناحیه   صورت، دس��ت ها یا پاها که معموالً در یک طرف 
صورت رخ می دهد ، اختالالت بینایی ، مشکالتی در گفتار یا درک حرف های 
دیگران )زبان پریشی( ، تأخیر یا کندی در رشد ، حرکات غیرارادی و کاهش 
قدرت ادراک است و ورزش کردن، گریه کردن، سرفه، زور زدن یا تب از جمله 

کارهایی هستند که می توانند موجب تحریک این عالئم شوند.
دکتر مرادی هش��دار داد : در صورت مش��اهده   هر گونه نش��انه و عالئمی از 
سکته ی مغزی یا سکته ی خفیف یا گذرا، بیمار را )یا خودتان( فوراً نزد پزشک 

ببرید، حتی اگر این عالئم کم و زیاد شوند یا از بین رفته باشند.
ای��ن جراح مغز و اعصاب و س��تون فقرات ادام��ه داد : عکس العملتان باید در 
صورت بروز عالیم سندروم  مویا مویا سریع باشد و برخی کارهای الزم  را انجام 
دهید که عبارتند از اینکه   از بیمار بخواهید که لبخند بزند و ببینید آیا یک 
طرف صورت او کج و افتاده می ش��ود ، از فرد بیمار بخواهید هر دو دستش را 
باال بیاورد و ببینید آیا یکی از دس��ت هایش به طرف پایین رانده می شود و از 
فرد بیمار بخواهید تا یک عبارت ساده را تکرار کند تا  ببینید که آیا حرف های 
او بریده بریده یا نامفهوم است و فوراً با اورژانس تماس بگیرید. منتظر نمانید تا 
ببینید که آیا عالئم از بین می روند یا خیر. وی افزود : در این شرایط، هر دقیقه 
بسیار مهم و حیاتی خواهد بود. هر چه مدت زمانی که بیمار سکته   مغزی تحت 
درمان قرار نگیرد طوالنی باشد، احتمال آسیب و ناتوانی مغزی بیشتر خواهد 
بود. اگر فکر می کنید که فردی که همراهتان است، سکته مغزی کرده است، تا 

زمان رسیدن کمک های اورژانسی و آمبوالنس، خیلی مراقبت او باشید.

< علت دقیق بیماری سندروم مویا مویا مشخص نیست
دکتر مرادی می گوید : علت دقیق بیماری سندروم مویا مویا مشخص نیست. 
بیماری مویامویا بیشتر در کشورهای ژاپن، کره و چین شایع است، البته این 
بیماری در قسمت های دیگر جهان نیز مشاهده شده است. محققان اعتقاد دارند 
که شیوع بیشتر بیماری مویا مویا در این کشورهای آسیایی نشان می دهد که 
این بیماری ممکن است علل ژنتیکی داشته باشد. مویا مویا همچنین با برخی 
مشکالت و بیماری های دیگری ارتباط دارد، از جمله سندروم داون، کم خونی 
داسی شکل، نروفیبروماتوز نوع یک و پرکاری تیروئید.این جراح مغز و اعصاب 
و س��تون فقرات گفت : اگرچه علت بروز بیماری مویامویا ناشناخته است، اما 
برخی عوامل ممکن است خطر ابتال به این بیماری را افزایش دهند مانند نژاد 
آسیایی بودن ، داشتن سابقه ی ابتال به بیماری مویا مویا در خانواده ، ابتال به یک 
بیماری یا ناهنجاری بخصوص ، جنسیت مؤنث ، سن کم .وی مطرح کرد : اگر 
یکی از اعضای خانواده تان به بیماری سندروم مویامویا مبتال باشد، خطر ابتال به 

این بیماری در شما ۳۰ تا 4۰ برابر بیشتر از دیگران است. این عامل می تواند 
علت ژنتیکی این بیماری را تا حد زیادی ثابت کند و ممکن است آزمایش های 
غربالگری اعضای خانواده را توجیه کند.دکتر مرادی افزود: گاهی اوقات بیماری 
سندروم مویا مویا به دلیل یک بیماری یا اختاللی دیگر، مانند نوروفیبروماتوز 
نوع یک، کم خونی داسی شکل و سندروم داون، بروز می کند و  شیوع بیماری 
مویامویا در بین زنان کمی بیشتر است.این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات 
ادامه داد  : اگرچه افراد بزرگسال ممکن است به بیماری مویا مویا مبتال شوند، 
اما بیش��ترین تعداد افراد مبتال به این بیماری، کودکان کمتر از سن ۱۵ سال 
هستند.وی در ادامه یادآور شد که بیشتر مشکالت و عوارض ناشی از بیماری 
مویا مویا مربوط به اثرات س��کته  مغزی هستند، مشکالتی مانند مشکالت و 
اختالالت بینایی ،  ضعف اندام ها )نیمه فلجی( ، اختالالت زبانی و تکلم )زبان 

پریشی( ، اختالالت حرکتی  ،   مشکالت یادگیری یا اختالالت رشدی  .
دکتر مرادی تشریح کرد : برای تشخیص سندروم مویا مویا، پزشک متخصص 
عالئم و س��ابقه   این بیماری را در شما و خانواده تان بررسی می کند. وی شما 
را معاینه می کند و ممکن است تست هایی را برای تشخیص بیماری مویا مویا 
و هر گونه مشکل زمینه ای توصیه کند. این تست ها عبارتند از ام آر آی ، سی 
تی اسکن، آنژیوگرافی مغزی ، سونوگرافی داپلر از داخل مغز ، ET )توموگرافی 
نش��ر پوزیترون( یا SPECT )توموگرافی کامپیوتری نشر تک فوتون( و نوار 
مغز اس��ت .این جراح مغز و اعصاب و س��تون فقرات خاطرنش��ان کرد که در 
صورت  ابتال به  بیماری س��ندروم  مویا مویا پزش��ک وضعیت شما را ارزیابی 
کرده و مناس��ب ترین راه را برای درمان بیماری ش��ما تعیین می کند. هدف از 
درمان این س��ندروم، کاهش عالئم، بهبود جریان خون ش��ما و کاهش خطر 
بروز مش��کالت و عوارضی جدی مانند سکته ی مغزی ناشی از کاهش جریان 
خون به مغز، خونریزی مغزی )هموراژ داخلی مغز( یا مرگ می باشد. این درمان 
می تواند ش��امل دارو درمانی و جراحی باش��د .وی ابراز داشت : می توان برای 
درمان بیماری سندروم  مویا مویا داروهایی را برای کاهش خطر بروز سکته یا 
برای کمک به کنترل تشنج تجویز کرد، از جمله داروهای رقیق کننده ی خون   
داروهای بلوک کننده ی کانال کلس��یم  و داروهای ضد تش��نج . دکتر مرادی 
ادامه داد : بعد از تش��خیص س��ندروم مویامویا در شما، درصورتی که عالئمی 
نداشته باشید یا عالئم در شما خفیف باشند، پزشک می تواند مصرف آسپرین 
یا داروهای رقیق کننده ی دیگر خون را برای جلوگیری از س��کته ی مغزی به 
شما توصیه کند.این جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات افزود : داروهای بلوک 
کننده ی کانال کلسیم به نام آنتاگونیست )ضد( کلسیم نیز شناخته می شوند، 
می توانند به بهبود عالئم س��ردرد و کاهش عالئم مرتبط با سکته های مغزی 
خفیف یا اس��کمیک گذرا کمک کنند.وی مطرح کرد :در صورتی که خود یا 
کودکتان به خاطر بیماری سندروم مویامویا ، دچار مشکل تشنج شده اید، این 
داروهای ضد تشنج ممکن است برای شما تجویز شوند.دکتر مرادی در پایان 
گفت : اگر عالئم بیماری سندروم مویامویا در شما بدتر شده باشد یا آزمایش ها 
و تست ها، شواهدی از جریان ضعیف خون را نشان دهند، ممکن است پزشک  
عمل جراحی بازسازی عروق یا عمل عروق را برای شما در نظر بگیرد. در عمل 
جراحی بازس��ازی عروق، جراح شریان های مسدود را به عروق کناری انشعاب 
می دهد تا به جریان خون به مغز شما بازگردد. ممکن است پزشک از عمل های 

مستقیم یا غیرمستقیم برای بازسازی عروق یا ترکیبی از هر دو استفاده کند.

 آفتاب یزد در گفت و گو  با  متخصصان  بررسی کرد 
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مویا  مویا  سندروم  بیماری  مشخصه   : صمدیان  دکتر 
باریک شدن )تنگی( و یا بسته شدن شریان کاروتید در 
داخل جمجمه است. هنگامی که شریان اصلی که خون را 
به مغز می رساند؛ رگ های خونی کوچک که در پایه مغز 
انتهایی  مغز در قسمت  به  خونرسانی  برای  دارند  قرار 
»مویامویا«  رگ های  کوچک،  رگ های  این  می شوند.  باز 

هستند که این بیماری به آن ها نامگذاری شده است

دکتر شیخی : برای تشخیص سندروم مویا مویا، پزشک 
و  شما  در  را  بیماری  این  سابقه    و  عالئم  متخصص 
می کند  معاینه  را  شما  وی  می کند.  بررسی  خانواده تان 
و ممکن است تست هایی را برای تشخیص بیماری مویا 
مویا و هر گونه مشکل زمینه ای توصیه کند. این تست ها 
عبارتند از ام آر آی )تصویربرداری رزونانس مغناطیسی( ، 
سی تی اسکن )توموگرافی اسکن کامپیوتری( ، آنژیوگرافی 
مغزی ، سونوگرافی داپلر از داخل مغز ، انجام نوار مغزی و  

توموگرافی
 

دکتر مرادی : اگر عالئم بیماری سندروم مویامویا در شما 
از  و تست ها، شواهدی  آزمایش ها  یا  باشد  شده  بدتر 
جریان ضعیف خون را نشان دهند، ممکن است پزشک  
شما  برای  را  عروق  عمل  یا  عروق  بازسازی  جراحی  عمل 
جراح  عروق،  بازسازی  جراحی  عمل  در  بگیرد.  نظر  در 
شریان های مسدود را به عروق کناری انشعاب می دهد تا 
به جریان خون به مغز شما بازگردد. ممکن است پزشک 
از عمل های مستقیم یا غیرمستقیم برای بازسازی عروق یا 

ترکیبی از هر دو استفاده کند

تحقیقات جدید نشان می دهد که جوان 
 س��ازی خ��ون قدیمی با توق��ف التهاب 
م��ی تواند کلید ُکند ش��دن روند پیری 
باشد.به گزارش مهر ، یک مطالعه جدید 
در موش ها نش��ان می ده��د که پیری با 
التهاب سلول ها در مغز استخوان مرتبط 
است.پیری س��لول های بنیادی خونساز 
)HSC( ب��ا اخت��الل در توانای��ی ای��ن 
سلول ها در بازسازی و تولید سلول های 
خون��ی مش��خص می ش��ود.یک مطالعه 
جدید که در موش ها انجام ش��ده است 
نشان می دهد که مسدود کردن گیرنده 
 ۱-IL ب��رای پروتئین پی��ش التهاب��ی

با اس��تفاده از داروی آرتریت روماتوئید )روماتیس��م مفصلی(، موسوم به 
آناکینارا ممکن است نقص عملکرد سلول های بنیادی خونساز را به دلیل 
پی��ری کاهش دهد.این یافته ها نش��ان می دهد که مهار عملکرد IL-۱ به 
طور بالقوه می تواند نقص تولید خون را در بزرگساالن مسن بهبود بخشد.

مغز اس��تخوان بافت نرم و اسفنجی است که در مرکز اکثر استخوان های 
بدن یافت می ش��ود. مغز اس��تخوان محل اصلی خون س��ازی اس��ت.این 
 HSC مطالعه نش��ان داد که س��لول های مغز اس��تخوان ک��ه از عملکرد
پش��تیبانی می کنند نقش اساس��ی در پیری خ��ون دارند.پیری با کاهش 
عملکرد س��لول های بنیادی خونساز همراه است. این تغییرات در سیستم 

 HSC خونس��از ش��امل کاهش توانایی 
در تولید HSC جدید و سلول های پیش ساز، 
ب��ه ویژه آنهای��ی که گلبول های س��فید 
تولید می کنند، است.این تغییرات مرتبط 
 با سن می تواند به شکل کم خونی، پاسخ 
ایمن��ی ضعی��ف، افزایش حساس��یت به 
بیماری ها و حتی س��رطان آشکار شود.

تجزی��ه و تحلیل بیش��تر از مش��خصات 
بی��ان ژن موش ه��ای مس��ن افزایش در 
بی��ان ژنهای التهابی در س��لول های مغز 
اس��تخوان را نش��ان داد.افزایش التهاب 
 در مغ��ز اس��تخوان موش ه��ای مس��ن

 ب��ا افزای��ش بی��ان و ترش��ح برخ��ی از 
س��یتوکین های التهابی، از جمله ۱β-IL، توس��ط سلول های استرومای 
آندوستئال همراه است.عالوه بر این، ۱β-IL توسط سلول های استرومائی 
آندوس��تال ترش��ح ش��د تا فعالیت HSC را تعدیل کند.دکت��ر »امانوئل 
پاسگیو«، محقق ارش��د، در این باره می گوید: »ما توانستیم با استفاده از 
یک داروی تأیید ش��ده توسط س��ازمان غذا و دارو آمریکا برای روماتیسم 
مفصل��ی موس��وم به آناکینارا ک��ه به طور خاص اثرات IL-۱ را مس��دود 
می کند، تولید خون جوانی را به موش های مس��ن بازگردانیم.«وی گفت: 
»این نش��ان می دهد که مهار سیگنال دهی IL-۱ یک راهکار مفید برای 

حفظ تولید خون کارآمد در افراد مسن است.«

داروی روماتیسم مفصلی بر روند کاهش سرعت پیری تاثیر دارد
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) www.setadiran.ir ( موجود و شماره تماس مرکز پشتیباني و راهبري سامانه 41934-021 مي باشد.

کد مناقصه ردیف
در سامانه ستاد

موضوع
 عملیات

برآورد اولیه
)ریال(

تضمین شرکتمدت اجرا
 در مناقصه )ریال(

120010050۷80000۷3
عملیات اجرایي

احداث ایستگاه پمپاژ 
اکرم آباد یزد

126.۷۷0.000.000 ماه135.388.914.۷41

برنامه زمانبندی :

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد از ساعت 14:00 مورخ  23 / 12 / 1401
مهلت دریافت اسناد: از زمان انتشار تا ساعت  14:00 مورخ 28/ 12/ 1401

اخرین مهلت ارایه پیشنهاد : ساعت 14:00 مورخ 20/ 01/ 1402
پاک�ت ه�اي ارزیابي کیفي در جلس�ه کمیت�ه فن�ي و بازرگاني مربوطه بازگش�ایي و پ�س از تعیین امتی�از مناقصه گران 
 پاک�ت مناقص�ه گراني که حد نصاب الزم را کس�ب نموده اند توس�ط کمیس�یون مناقصه اي که در س�اعت 10 صبح مورخ

 22/ 01/ 1402 در محل اتاق جلسات کارفرما ، واقع در ساختمان ستاد تشكیل مي گردد ،  بازگشایي خواهد شد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر شماره تلفن 31643155-035 اعالم مي گردد.

ول آگهي مناقصه عمومي یك مرحله اي
ت ا

نوب
 

شركت آب و فاضالب استان يزد
سهامي خاص  شناسه آگهی : 1469939


