
︋︀ر ١٤٠٠

همه گیرى کووید 19 همچنان قربانى مى گیرد و 
بـا افزایش موارد ابتـال به این بیمارى، اطالعات 
متخصصیـن در مورد آن بیشـتر مى شـود. بر 
اسـاس گزارش هاى ارائه شـده، این بیمارى در 
برخى افراد عالوه برآسـیب ریه، موجب آسیب 

مغز نیز مى شود. 
سردرد و سرگیجه،  جزء شایع ترین عالئم ابتال 
بوده و مواردى از سـکته مغزى و ازدست دادن 
حس چشایى و بویایى نیز گزارش شده است. به 

عالوه، موارد مستندى از بروز سندرم گیلن باره 
(نوعـى فلج موقت) همچنین گیجـى و تحریک 
پذیرى شدید هم در بیماران کووید گزارش شده 

است. 
اغلـب موارد مرگ، ناشـى از عوارض ریوى 
کرونا ویروس است، اما این ویروس مى تواند 
سیسـتم اعصاب را نیز مورد حمله قرار دهد. 
براسـاس یافته هاى پزشکان، بیشتر از %40 
بیمـاران کوویـد در ابتدا تظاهـرات عصبى را 
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نشـان مى دهند و بیـش از %30 
آنهـا دچـار اختـالالت شـناختى 
حافظـه،  تفکـر،  در  (مشـکالت 
قضـاوت کردن و تصمیـم گیرى) 
ایـن  اوقـات  شـوند.گاهى  مـى 
تظاهـرات عصبى، مخـرب بوده و 
ممکن است منجر به مرگ شود.  

تحقیقـات جدید نشـان مـى دهد، 
ممکن است در برخى افراد بعد از 
بهبودى از عفونت کووید ، عوارض 
عصبـى طوالنـى مدت بـروز کند؛ 
ماننـد آسـیبهاى مغـزى کـه در 
بسـیارى از بهبودیافتـگان کوویـد 
بـروز مـى کنـد و موجـب بـروز 
مشـکالت فراگیـر و نامحسـوس 
شناختى، رفتارى و روانى مى شود.

چگونــه کوویــد موجب آســیب 
مغز مى شود؟

احتمــال  براســاس مطالعــات، 
بروز آسیـــب و ســکته مغزى در 
ــتر  ــال بیش ــاالى70 س ــراد ب افـ
اســـــت، اما در افراد جــــــوان 
هــم احتمــــال بـــروز آن وجــود 
دارد. به عـالوه بیمــارى کوویـد 
مــــى توانــد موجــب بــــــروز 
مشــکالت شنـــاختى و بــروز 
و  اضطــراب  اختــــالالت 
افســــردگى، در طوالنـى مدت 

شود.
ــد از  ــى توان ــد م ــارى کووی بیم
طریــق بــروز آنســفالیت (التهاب 
مغــز کــه دالیــل متعــددى دارد، 
امــا شــایعترین علــت آن عفونت 
ــه،  ــاد لخت ــت)، ایج ــى اس ویروس
ــزان  ــش می ــا کاه ــن  ب همچنی
موجــب  دریافتــى،  اکســیژن 

آسیب مغز شود.  

کوویــد 19، یکــى از بیماریهایــى اســت کــه موجــب بــروز 
لخته شــده و منجر به سکته مغزى مى گردد.

کننده  تشدید  عوامل  سن،  جنس،  مانند  عواملى  شک  بدون 
بیمارى هاى  برخى  و وجود  استرس)  دیابت،  (مانند فشارخون، 
بروز   درشدت  نیز  ژنتیکى  عوامل  سایر  و  اعصاب  اى  زمینه 

عوارض عفونت کووید نقش دارند. 
مشکالت  به  و  است  آشکار  مغز  به  وارده  آسیب  گاهى  اگرچه 
وسیع منجر مى شود، در بسیارى از موارد آسیب خفیف است و  
با وجود مشکالت خفیف،  توانند  بهبودیافتگان کووید، مى  اغلب 
زندگى عادى خود را بدون مشکل از سر بگیرند. اما تعدادى از 

افراد در همان زمان یا پس از مدتى دچارمشکل مى شوند.
براساس برخى مطالعات، ترکیب اثرات مستقیم ویروس، التهاب 
و  ریه  مانند  بدن،  اندامهاى  به  آسیب  و  مغزى  سکته  سیستمى، 
به  ابتال  معرض  در  درآینده  را  یافتگان  بهبود  تواند  مى  کبد 

آلزایمر قرار دهد.

https://jneuroin�ammation.biomedcentral.com/articles/10,1186/
s4-01957-020-12974. 

https://www.health.harvard.edu/blog/the-hidden-long-term-co
gnitive-e�ects-of-covid2020100821133-


