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درد یا احساس ناراحتی در قفسه سینه، ناراحتی 
قسمت باالی بدن، تنگی نفس، عرق سرد کردن، 
خستگی، تهوع و سرگیجه عالئم شایع حمله قلبی 
می باشند. حمالت و سکته قلبی موارد پزشکی بسیار 
خطرناک زندگی می باشند. ممکن است تا حدی شبیه 
هم باشند ولی دو شرایط پزشکی کامال متفاوت است. 
آشنایی و درک عالئم ونشانه های آن ها برای درمان 
سریع بسیار مهم است. تشخیص هر چه سریع تر 
حمله یا سکته قلبی شانس زنده ماندن و بهبودی کامل 

را دو چندان می کند.

سکته قلبی
حمله قلبی هنگامی رخ می دهد که جریان خون 
به عروق کرونر کاهش یافته و یا مسدود می شود و در 
نتیجه رسیدن جریان خون به قلب متوقف می شود. 
عروق کرونر که جریان خون عضالت قلب را تامین 
می کنند، ممکن است به علت تجمع مواد از جمله 
چربی و کلسترول که به نام پالک نیز شناخته می شوند، 

باریک شوند. ایجاد پالک معموال طی چندین سال رخ 
می دهد. اگر پالک درعروق قلب بشکند، باعث ایجاد لخته 
خون در اطراف آن می شود. شکل گیری لخته خون می تواند 
جریان خون به عضالت قلب را مخدوش کند. در نتیجه، 
بخشی از عضله قلب اکسیژن و مواد مغذی کافی دریافت 
نکرده و اگر این انسداد به سرعت درمان نشود، شروع به مردن 
می کند. در نهایت بافت آسیب دیده شروع به جایگزین شدن 
با بافت قلب سالم می کند. طبق گزارش انجمن قلب آمریکا، 
در ایاالت متحده در هر ۴3 ثانیه یک حمله قلبی اتفاق می افتد. 
عالئم شایع حمله قلبی عبارتند از: درد یا احساس ناراحتی 
در قفسه سینه، ناراحتی قسمت باالی بدن، تنگی نفس، عرق 
سرد کردن، خستگی، تهوع و سرگیجه. این عالئم می تواند از 
فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. برخی از افراد هیچ نشانه ای 
ندارند و یا عالئم بسیار خفیف را تجربه می کنند، حالتی که به 

آن »حمله قلبی خاموش« می گویند.

سکته مغزی
سکته مغزی زمانی رخ می دهد که انتقال خون به مغز قطع 

یا کاهش پیدا کرده باشد. این مسئله مانع از انتقال اکسیژن 
و سایر مواد مغذی ضروری به بافت مغز می شود. در این 
شرایط یک رگ خونی که حامل اکسیژن و مواد مغذی به 
مغز می باشد، توسط یک لخته مسدود شده است. عدم انتقال 
اکسیژن به سلول های مغزی منجر به مرگ این سلول ها تنها در 
عر ض چند دقیقه می شود. حمله ایسکمی گذرا )TIA( که 
به عنوان »سکته مغزی کوچک« نیز شناخته می شود، توسط 
یک لخته موقت اتفاق می افتد. عالئم سکته مغزی به بخشی 
از مغز دچار آسیب شده است بستگی دارد. بیماران می توانند 
مشکالتی مانند اختالل حافظه، گفتا، کنترل عضالت، و دیگر 
موارد مرتبط با آن را تجربه کنند. سکته مغزی زمانی رخ 
می دهد که جریان خون به مغز کاهش می یابد و یا مسدود شده 
است. عالئم سکته مغزی شایع عبارتند از: بی حسی ناگهانی 
و یا ضعف در صورت، بازو یا پا که بیشتر در یک طرف از بدن 
رخ می دهد. سردرگمی و مشکل در صحبت کردن و یا درک 
گفتار مشکل ناگهانی در راه رفتن، سرگیجه یا از دست دادن 
تعادل و هماهنگی مشکل دید در یک یا هر دو چشم سردرد 

شدید ناگهانی، استفراغ، سرگیجه، یا تغییر در هوشیاری.

عوامل خطرساز
عوامل مرتبط با خطر ابتال به حمله قلبی یا سکته مغزی 
که غیرقابل اجتناب است، عبارتند از: سن، سابقه خانوادگی 
سکته مغزی یا حمله قلبی، نژاد و جنسیت. افرادی که سابقه 
سکته مغزی یا قلبی داشته اند نیز در معرض خطر باال هستند. 
از دیگر عوامل خطرزا می توان سیگار کشیدن فشار خون 
باال کلسترول باال اضافه وزن و چاقی دیابت رژیم غذایی 

نامناسب عدم فعالیت بدنی مواد مخدر و الکل اشاره کرد.

عالئم پزشکی مشابه
تشخیص درست حمله قلبی یا سکته بسیار مهم است. 
از دیگر شرایط پزشکی که نشانه های مشابه دارد، عبارتند از: 
آنژین – نشانه ای از بیماری عروق کرونر است که باعث درد 
قفسه سینه یا ناراحتی ناشی از عدم دریافت خون کافی به عضله 
قلب می شود. آنژین ممکن است مانند فشار یا درد در ناحیه 
سینه بروز کند. مشکالتی جدی مانند فیبریالسیون دهلیزی 
شود که در نهایت منجر به سکته مغزی خواهد شد. لخته خون 
در ریه سوزش سر دل شدید و یا بازگشت اسید به مری نیز 

می تواند مانند یک حمله قلبی با ایجاد درد شدید قفسه 
سینه احساس شود. اختالالتی مانند هراس، اضطراب، 
افسردگی و استرس روحی نیز می تواند باعث بروز درد 
قفسه سینه دربرخی از افراد شود؛ بنابراین بررسی و 
درمان به موقع دردهای قفسه سینه بسیار مهم می باشد. 
برخی از شرایط دیگر مانند میگرن، سردرد و تشنج 
است که می تواند مشابه با عالئم سکته مغزی باشند 
عبارتند از: تومورهای مغزی – در بافت مغز می توان 
عالئمی مانند سردرد، ضعف، از دست دادن حس در 
دستها و پاها، مشکالت در راه رفتن و تغییر دربینایی و 
گفتار را رخ دهد. فلج بل )Bell’s palsy( بیماری ناشی 
از آسیب به عصب در خارج از مغز است که ممکن است 
منجر به فلج یا ضعف عضالت در یک طرف صورت 
وافتادگی صورت شود. پزشکان اغلب برای کمک به 
جلوگیری از لخته شدن خون در بیماران سکته مغزی و 

حمله قلبی مصرف روزانه آسپیرین را تجویز می کنند.
دارو  از:  عبارتند  قلبی  حمله  دیگر  درمان های 
پوست  طریق  از  کرونری  تزریق  لخته  کننده  حل 
نیتروگلیسیرین درمان با اکسیژن درمان برای درد قفسه سینه 
روش های پزشکی مانند جراحی. تغییر در شیوه زندگی مانند 
رژیم غذایی سالم یا ورزش بازتوانی قلبی نوع درمان برای 
سکته مغزی بستگی به شرایط هر بیمار متداول عبارتند از: حل 
کننده لخته مواد مخدر و داروهای دیگرپالسمینوژن بافتی فعال 
)TPA( حذف لخته بصورت مکانیکی جراحی درمان کلی 

سکته مغزی به ناحیه ای از مغز که آسیب دیده بستگی دارد.

پیشگیری
افراد می توانند با پیروی از مجموعه ای از فعالیت های 
خطر ابتال به سکته قلبی و مغزی را کاهش دهد. نکاتی 
برای کاهش خطر ابتال به حمله قلبی یا سکته عبارتند از: 
سیگارنکشیدن کنترل قند خون کنترل استرس کنترل فشار 
خون و کلسترول اجتناب از مصرف مواد مخدر پیروی از 
شیوه زندگی سالم همراه رژیم غذایی متعادل و ورزش بخش 

مهمی از کاهش خطر را تشکیل می دهند.
 علی احمدی
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تــازه ها

گوش کردن به موسیقی در زمان تمرین، یادگیری ورزش یا دیگر 
حرکات جسمی، موجب گسترش چشمگیر ترکیبات مهم مغزی 
می شود. موسیقی موجب افزایش ساختار ارتباطی بین نواحی خاص 
مغز در پردازش صدا و کنترل احساسات شده و چهارچوب ماده سفید 
مغزی را تغییر می دهد. محققان امیدوارند در تحقیقات آینده در این 
زمینه تاثیر برنامه های توانبخشی حرکتی بعد از سکته مغزی همراه با 
موسیقی ارزیابی شود. آن ها معتقدند این نتایج در درمان بیماران نیازمند 

به توانبخشی و مدیریت میزان حرکات آنان سودمند خواهد بود.
دکتر کتی اوری اظهار کرد: موسیقی روشی متفاوت در درمان بوده و 
موجب ارتقای حرکت افراد می شود. در این تحقیق شرکت کنندگان به 
دو گروه تقسیم شدند و کار جدیدی را با حرکات انگشتان و به خصوص 
دست چپ آموزش دیدند. افرادی که این عملکرد را با موسیقی آموزش 
دیدند، ساختار ارتباطی مغز آنان بین دو ناحیه ذهن و پردازش صدا 
افزایش یافته و حرکات را نیز کنترل کردند. بعد از گذشت چهار هفته هر 
دو گروه شرکت کننده در نتایج حاصل از آزمایش برابر بودند، اما محققان 
با استفاده از اسکن ام آر ای دریافتند ساختار ارتباطی شرکت کنندگان در 
گروه موسیقی در قسمت سمت راست مغز تغییر کرده، اما در گروه بدون 
موسیقی هیچ تغییری مشاهده نشده است. پژوهشگران اظهار کردند: 
گوش دادن به موسیقی زمانی که نوزاد خود را در آغوش دارید، موجب 
افزایش هوش نوزاد خواهد شد. نتایج تحقیق در این مورد نشان داد که 
گوش دادن موسیقی در نوزادان 9 ماهه موجب افزایش سرعت یادگیری 
و گفتار و حتی آموزش بهتر زبان های بیگانه خواهد شد. نوزادان با صداها 
و نور با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار کرده و محیط اطراف خود را 
می شناسند و گوش دادن به موسیقی موجب افزایش درک الگوهای 
محیطی شده که نقش مهمی در مهارت های شناختی و افزایش یادگیری 

با تاثیرات طوالنی مدت خواهد شد.
 HealthDay

درمان بهتـر بیماران توانبخشی 
چگـونه بـه جنـگ سکتـه بـرویـمبـا موسیـقی

مقایسه حمله قلبی و سکته قلبی

محققان دانشگاه مرکز پزشکی کانزاس در پژوهشی 
می تواند  مادر  رحم  در  جنین  دریافتند  جدید 
صداهایی نظیر گفتار را هر چند خفیف بشنود و 
تفاوت میان یک زبان خارجی را با زبان مادری 

تشخیص دهد.
با این که صداهایی که جنین می شنود، خفیف 
است؛ اما با این وجود می تواند ریتم و ضرباهنگ 
زبان را درک کند و بر همین اساس قادر به تمایز 

میان زبان های خارجی با زبان مادری است.
دکتر "یوتاکو مینای"، استاد زبان شناسی و سرپرست 
گروه تحقیقاتی گفت: تحقیقات ما نشان می دهد 
توسعه زبان مادری در ذهن نوزاد خیلی زود آغاز 
می شود، تنها چند روز پس از تولد. نوزادان چند 

روز بعد از تولد به تفاوت در ریتم زبان ها حساس هستند.
مطالعات اخیر این موضوع را با اندازه گیری تغییرات در 
رفتار نوزادان پس از تولد تایید کرده بود؛ به عنوان مثال با 
آزمایش چگونگی تغییر در روند مکیدن شیر از سینه مادر 
توسط نوزاد، هنگامی که گفتار از یک زبان به زبان دیگری 

با ریتم متفاوت از زبان قبلی تغییر می کرد.
همین باعث شد تا محققان راجع به این که آیا نوزاد 
قبل از تولد هم توانایی تمایز بخشیدن میان زبان مادری با 

دیگر زبان ها را دارند یا خیر، کنجکاو شوند.
دکتر مینای افزود: جنین در رحم مادر می تواند تقریبا همه 
چیز را با صدای ضعیف بشنود و هیچ یک از آزمایشات 
 )MCG( »قبلی از دستگاه دقیقی به نام »مگنتوکاردیوگرام

که در آزمایشات ما مورد استفاده قرار گرفت، بهره نبرده 
بودند و در عوض از امواج فراصوت )سونوگرافی( برای 
این منظور استفاده شده بود. MCG دستگاهی است که 
میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط فعالیت الکتریکی قلب را 
اندازه گیری کرده و ضربان قلب، تنفس و دیگر فعالیت های 
بدنی را ثبت می کند. دکتر گاستافسون، عصب شناس و یکی 
دیگر از محققان دانشگاه کانزاس می گوید: مغز جنین به 
سرعت در حال توسعه و تشکیل شبکه های عصبی است، 

ضمن این که رحم یک مکان پر سر و صدا است.
جنین در رحم صدای ضربان قلب مادر و صدای سخن 
گفتن مادرش را به خوبی صدای روده های وی می شنود. 
بخش شنوایی جنین بدون در معرض صدا قرار گرفتن و 

تحرک و فعالیت کافی، تکامل پیدا نخواهد کرد.
محققان 2۴ مادر که 8 ماهه باردار بودند را با 
"MCG" مورد بررسی قرار دادند. آن ها یک بلندگوی 
دو زبانه داشتند که دو پخش کننده مختلف -یکی 
به زبان انگلیسی و دیگری به زبان ژاپنی- به طور 
پیوسته برای جنین پخش می شد. این دو زبان به دلیل 

تفاوت در ریتم هایشان انتخاب شدند.
محققان ابتدا گفتار انگلیسی را برای جنین ها پخش 
کردند، سپس گفتار ژاپنی برای آنها پخش شد و 
از  قلب جنین پس  میزان ضربان  که  مشاهده شد 
شنیدن زبان غیر مادری )ژاپنی( تغییر کرد. در حالی 
که ضربان قلب جنین ها وقتی به جای گفتار ژاپنی 

مجددا گفتار انگلیسی پخش شد، بدون تغییر بود.
با توجه به این که این دو گفتار توسط دو فرد مختلف 
قرائت شده بود، محققان احتمال دادند که شاید جنین ها به 
تغییر صدای افراد واکنش نشان داده اند و نه به تغییر زبان. 
بنابراین تصمیم به تکرار آزمایش در شرایطی که هر دو زبان 
را یک نفر قرائت کند، گرفتند. نتایج در آزمایش جدید با 
آزمایش قبلی یکسان بود و محققان دریافتند که جنین به 

تغییر زبان واکنش نشان می دهد.
این نتایج نشان می دهد که توسعه زبان به احتمال فراوان 
در داخل رحم آغاز می شود و جنین گوش خود را از یک 
ماه قبل از تولد با سیگنال های گفتاری زبانی که در آینده 

صحبت خواهد کرد، تنظیم می کند. 
 DailyMail

خیـانـت بـه همسـر جنیـن زبـان خارجـی را  از زبـان مـادری تشخیص می دهـد
مغـز را پیـر می کنـد

خبــر

مطالعات جدید محققان دانشگاه ویسکانسین 
نشان می دهد که زندگی در شرایط سخت 
خانوادگی و تحمل استرس های طوالنی مدت 
در سرعت گرفتن فرایند فرسودگی مغز موثر 
است. تحمل شرایط سخت خانوادگی مثل 
آگاهی از خیانت شریک زندگی، زندگی با پدر 
یا مادر ناتنی و ترک خانواده نه تنها در سرعت 
گرفتن فرایند پیری مغز موثر است، بلکه احتمال 
ابتال به عارضه زوال مغز را افزایش می دهد. 
در این مطالعه محققان با شناسایی 27 شرایط 
مختلف استرس زا و موثر در افسردگی دریافتند 
که مرکز پردازش اطالعات بدن بیشترین تاثیر 
منفی را از زندگی طوالنی مدت در این شرایط 
سخت تجربه می کند. شرایط بغرنج زندگی حتی 
در نوجوانانی که دارای والدین معتاد و یا دارای 
مشکالت خانوادگی هستند نیز باعث آسیب 
به مغز می شود. تجربه زندگی ناپایدار در دوره 
بزرگسالی مثل از دست دادن شغل و مرگ همسر 
بیشترین تاثیر را در افزایش روند پیری مغز دارد. 
محققان معتقدند که موثرترین عامل در افزایش 
روند پیری مغز، آگاهی از خیانت شریک زندگی 
و تحمل این شرایط از روی ناچاری یا به خاطر 

حفظ حریم خانواده است.
 Telegraph

تــازه ها

در صورت کاهش بودجه پیشنهاد شده توسط رئیس جمهور آمریکا 830 
هزار نفر از داروهای ایدز محروم می شوند. پیشرفت های بدست آمده 
برای مقابله با شیوع خطرزای بیماری ایدز در صورت تصویب کاهش 
بودجه اختصاص یافته آمریکا جهت انجام پروژه های سالمت جهانی 
تضعیف می شود. کارشناسان و فعاالن مبارزه با شیوع ایدز همزمان با 
برگزاری کنفرانسHIV هشدار دادند: در صورتیکه طرح کاهش 
بودجه اختصاص یافته برای انجام پروژه های سالمت جهانی تصویب 
شود حدود 830 هزار نفر که اغلب از مردم آفریقا هستند از داروهای ایدز 
محروم می شوند. با کاهش این بودجه شاهد آن خواهیم بود که جان افراد 
بی دلیل از بین می رود.همچنین تصویب کاهش بودجه پیشنهادی دونالد 
 HIV ترامپ باعث می شود نزدیک به 200 هزار نفر دیگر به ویروس
مبتال شوند. آمریکا از سال ها قبل بزرگترین مشارکت کننده در فرآیند 
مبارزه جهانی با ویروسHIV بوده است که حدود دو سوم بودجه 
دولت ها را شامل می شود. از زمان شیوع ویروس HIV در دهه 1980 
میالدی 76 میلیون و 100 هزار نفر به این ویروس آلوده شده اند و حدود 

35 میلیون نفر بر اثر آن فوت کرده اند. 
 Reuters

تـاثیـر کـاهـش بودجـه آمریکـا 
بـر رونـد مقـابلـه بـا ایـدز
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