
غادة احلوراني

ما تعكس��ه آخر اإلحصائيات في اإلمارات عن نسب اإلصابة بالجلطة الدماغية جعل 
قطاع الصحة في الدولة يحذر من انتشارها وما ينتج عنها من عواقب وخيمة، وألن 
التوعية جزء مهم في تفادي عدد من المش��اكل الصحية فإن »الش��روق« حاورت 
الدكتور خالد محمود أبو الدهب المدير الطبي، في مركز »إن إم س��ي بروفيتا« 

العالمي الطبي في أبوظبي حول الجلطة الدماغية وطرق الوقاية منها.
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ناقو�س خطر من اجللطة الدماغية

اإلمارات..

حتدث الس��كتة الدماغية بش��كل مفاجئ 
وتتمّي��ز بظه��ور ع��دد م��ن األع��راض، مثل 
املش��ي،  ف��ي  البل��ع، وصعوب��ات  صعوب��ة 
الت��وازن،  وفق��دان  بالدوخ��ة  واإلحس��اس 
باإلضاف��ة إلى فق��دان قدرة التنس��يق بني 
احل��واس واحلرك��ة وال��كالم، وصعوب��ات في 
التكّل��م، بحيث يفقد املري��ض القدرة على 
إيجاد كلمات مناس��بة للتعبير عما يحدث 
مع��ه، والش��عور بش��لل نصف��ي أو خ��در، 
وتنمي��ل ف��ي الوج��ه أو ال��ذراع أو األرج��ل، 
وحدوث تشّوش في الرؤية بشكل مفاجئ أو 
فقدانها لعدة حلظ��ات أو قد يُعاني املريض 
م��ن ازدواج الرؤي��ة والش��عور بص��داع وآالم 
مفاجئ��ة وغي��ر عادية ف��ي الرأس وتش��نج 
الرقبة والغثيان والتقي��ؤ املفاجئ أو حدوث 

تغّيرات في احلالة اإلدراكية واالرتباك.
في حال حص�ول اجللط�ة، كيف يجب 
التعامل م�ع احلالة في املن�زل وما هي 

اإلسعافات األولية التي يجب اتباعها؟
فيما يتعّلق باإلس��عافات األولية، يجب أوالً 
مراقبة الزمن الذي بدأت به ظهور األعراض، 
وإخب��ار فريق العناية الطبية عن موعد ذلك 

بالتحدي��د. وإذا كان املصاب فاق��داً للوعي، 
يج��ب علينا إج��راء اخلط��وات اإلس��عافية 
لإلنع��اش القلب��ي والتنف��س االصطناعي. 
وإذا كان املريض مصاباً بداء السكري، يجب 
فحص نسبة السكر بالدم ومعاجلة هبوط 
الس��كر ع��ن طريق اخلط��وات اإلس��عافية 
ملرضى الس��كري. وإذا كان املصاب صاح غير 
فاقٍد للوعي، يجب أن يس��تلقي املصاب مع 
احلرص على بق��اء الرأس واألكتاف أعلى من 
مستوى اجلسم، واالستعانة بوسائد لتأمني 
راح��ة املري��ض، وإرخ��اء أي مالب��س ضيق��ة 

للمصاب.
أم��ا في حال اإلصابة باجللط��ة وفي مرحلة 
الع��الج، يج��ب علين��ا أن نعل��م أن إصاب��ة 
امل��خ باجللطة تس��بب لإلنس��ان ب��طء في 
االس��تيعاب والتركي��ز وخاصة ف��ي اجلانب 
األيس��ر م��ن امل��خ املس��ؤول ع��ن التحليل 
واملنط��ق، ونعل��م أيضا أن اإلنس��ان يصبح 
لدي��ه اكتئ��اب مصاحب للحالة اجلس��دية 
التي أصب��ح عليها، ولذل��ك علينا التعامل 

معه بحرص شديد.
إلى أي مدى يس�هم التشخيص املبكر 

في احلد من اإلصابة بالسكتة الدماغية؟
ميك��ن الس��يطرة عل��ى ح��االت اجللط��ات 
الدماغية بنس��بة كبي��رة للغاية تصل إلى 
88 باملئ��ة في حالة التش��خيص الس��ريع 
والدقي��ق، وميك��ن للمص��اب أن يص��ل إلى 
درج��ات الش��فاء الكاملة ويع��ود كما كان 
قب��ل الس��كتة، وال يعاوده ه��ذا املرض مرة 
أخ��رى عكس االعتقاد الس��ائد بأن املصاب 
يش��فى لعدة ش��هور فق��ط ثم يع��ود له 

املرض.
كي�ف تؤث�ر اجللط�ة الدماغي�ة على 

األعصاب؟
الس��كتة الدماغي��ة أو اجللط��ة الدماغية 
حتدث عندما يتوقف أو يتعرقل بشدة تدفق 
ال��دم إلى أحد أجزاء املخ، ما يحرم أنس��جة 
امل��خ من األكس��جني الض��روري ج��داً ومن 
م��واد التغذي��ة احليوي��ة األخرى. وم��ن جراء 
ذلك، تتع��رض خاليا املخ للموت خالل دقائق 
قليلة وكلما زادت فترة انقطاع األكسجني 
ع��ن املخ زاد ع��دد اخلاليا امليت��ة والتي تكون 
مس��ؤولة ع��ن أعض��اء أخ��رى في اجلس��م 

ستتأثر مع موت هذه اخلاليا.
املصابون الس�ابقون باجللطة الدماغية، 
هل ه�م أكثر عرضة  لإلصاب�ة بها وما 

أساليب الوقاية لتفاديها؟
نع��م، مرضى اجللطة الدماغية أكثر عرضة 
من غيرهم خ��الل فترة قصي��رة، إذ أظهرت 
اإلصاب��ة  احتم��ال  أن  الدراس��ات  بع��ض 
باجللط��ة الدماغية مرة أخرى أم��ر وارد، وأن 
واحداً من بني 12 ممن أصيبوا بها في السابق 
قد يص��اب بها مرة أخرى خالل فترة قصيرة، 
لذلك على الذين تعرضوا لإلصابة باجللطة 
الدماغية اتباع نظام صحي سليم وممارسة 
الرياض��ة واإلقالع ع��ن التدخني ألن ذلك قد 

يخفض خطر اإلصابة بها مرة ثانية.
كم��ا أن هن��اك أس��باباً وراثي��ة للجلط��ة 
م��ن  العدي��د  أثبت��ت  الدماغية،حي��ث 
الدراس��ات أنه عن��د إصابة أح��د الوالدين 
باجللطة الدماغية في اخلامس��ة والستني 
م��ن العم��ر، ف��إن احتم��ال إصاب��ة األوالد 
باملرض نفس��ه يزداد أربع م��رات. لذلك من 
املهم معرفة التاري��خ املرضي للعائلة قدر 
املس��تطاع ألن إصاب��ة الوالدي��ن باجللطة 
الدماغي��ة قد يكون مؤش��راً عل��ى إصابة 

األبناء بها أيضا.

تظهر اإلحصاءات إصابة ش�خص 
إلى شخصني في الدولة بجلطات 
دماغي�ة كل س�اعة، فيما ي�راوح عدد 
املصابني على مستوى الدولة بني 8 و10 

آالف مصاب، ما السبب في ذلك؟
نعم ه��ذا صحي��ح، وميك��ن أن يرج��ع األمر 
إلى ارتف��اع معدالت البدان��ة وقلة احلركة، 
باإلضافة إلى النظام الغذائي غير الصحي 
الذي تتبعه نس��بة كبيرة من األش��خاص، 
وهو ما يس��هم في زيادة احتمالية اإلصابة 
بتجّلط الدم، كم��ا أن هناك عالقة واضحة 
ب��ني احلمي��ة الغذائي��ة وممارس��ة التماري��ن 
للجلط��ة  التع��ّرض  ومخاط��ر  الرياضي��ة 
الدماغية. والس��منة هي مشكلة رئيسية 
الت��ي تضاع��ف احتم��ال  وم��ن األس��باب 
اإلصابة باجللطة الدماغية مقارنة بأصحاب 

الوزن الطبيعي. 
50 باملئة م�ن مرض�ى اجللطات  مل�اذا 
الدماغية بالدول�ة في عمر أقل من 46 

عاماً، مقابل 70 عاماً عاملياً؟
اجللط��ات الدماغي��ة كان��ت ف��ي الس��ابق 
منتشرة بني كبار السن فقط، بسبب ضعف 
وتلف بعض األوعية الدموية باجلسم، الناجت 
عن حالة الش��يخوخة والضعف الطبيعي 
لقدرات أعضاء وأنسجة اجلسم، ولكن اآلن 
أصبحت اجللطة الدماغية تنتش��ر بشكل 
الفت ب��ني الش��باب، س��واء من الذك��ور أو 
اإلن��اث بنس��بة أق��ل، وهنا تكم��ن اخلطورة 

ألن الش��خص في هذا العمر يكون في أوج 
اإلنتاج والعطاء.  وهنا يجب أن نالحظ وجود 
نس��بة كبيرة من س��كان اإلمارات هم من 
فئة الش��باب العاملني الذين يتعرضون إلى 
ضغوط العمل بش��كل يوم��ي، لذلك فهم 
أكث��ر عرض��ة لإلصابة من غيره��م، كما أن 
من��ط احلياة اخلاطئ يعتبر من أبرز مس��ببات 
اجللط��ات الدماغي��ة، إضاف��ة إلى انتش��ار 
ظاهرة التدخني والسمنة، إلى جانب ارتفاع 
ضغ��ط ال��دم والس��كري وأم��راض القلب 
والشرايني التي تعاني منها أعداد كبيرة من 

سكان اإلمارات.
ما أهم أسباب اجللطة الدماغية وكيف 

ميكن تفاديها؟
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم، وم��رض الس��كري، 
وارتف��اع  األذين��ي،  والرجف��ان  والتدخ��ني، 
والكس��ل،  واخلم��ول  الكوليس��ترول، 
والس��منة، وتلوث اله��واء، وزيادة مس��توى 
الهيموسيستيئني، وحبوب منع احلمل )عند 
النس��اء(، كلها من أهم مس��ببات اإلصابة 
باجللط��ة الدماغية، وكلما زاد عدد العوامل 
زاد اخلط��ر. ولتف��ادي هذه اجللط��ة دائماً ما 
ننصح بإجراء املتابع��ات والفحوص الدورية 
لتجن��ب حدوثها، وجتن��ب ارتف��اع الضغط 
احل��اد وح��دوث النزيف الش��رياني الدماغي، 
وضبط س��كر ال��دم عند مرضى الس��كري 
واملتابعة الدورية له��م لتجنب املضاعفات 
عل��ى الدماغ، وممارس��ة الرياض��ة باإلضافة 
ال��ذي  الصح��ي  بالغ��ذاء  االهتم��ام  إل��ى 
يعتبر أفضل وس��يلة للحفاظ على جس��م 
صحي ورش��يق م��ن خالل تن��اول اخلضروات 
والفواكه ومراقبة الس��منة التي تتس��بب 
بزيادة الكولس��ترول في اجلس��م. وبالنسبة 
للمدخنني ننص��ح بالتوقف فورا، فالتدخني 
يتس��بب في ح��دوث الكثير م��ن األمراض 
وم��ن بينها اجللطات. إل��ى جانب ذلك يجب 
أال جنهد أجس��امنا كثيراً في العمل ونأخذ 
قس��طا من الراحة حتى ال جنه��د أعضاءنا 

ونتسبب في إصابتنا باجللطات. 
ه�ل هن�اك أع�راض مبك�رة للجلطة 

الدماغية؟
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