تاثیر بیماری کووید 91-بر سیستم عصبی

تحقيقات اخير نشان داده است كه در بيش از  ٠٣درصد بيماران عالوهبر سيستم تنفسي ،عفونت در سيستم عصبي نيز
ايجاد ميشود .ساختارهاي ويژهاي از سيستم اعصاب مركزي ،به ويژه مغز ،در مقابل عفونتهاي ويروسي محافظت
ميكنند .با اين حال ويروسهاي كرونا ميتوانند از راههايي كه هنوز به درستي شناخته نشدهاند ،خود را به سيستم عصبي
برسانند .يكي از محتملترين اين راهها ،از طريق بيني است .در بخش فوقاني بيني اليهاي مخاطي وجود دارد كه حاوي
سلولهاي گيرنده بويايي است .اين سلولهاي گيرنده مستقيماً با سلولهاي عصبي (نورونهاي) مسير بويايي در ارتباط
بوده و از اين طريق پيام بويايي را به مغز ميرسانند .اگر فردي در محيطي آلوده قرار گيرد و ويروس كرونا به دنبال
استنشاق وارد بيني وي شود ،اين احتمال وجود دارد كه ويروس از طريق مخاط بويايي خود را به سيستم اعصاب مركزي
رسانده و عفونتهاي مغزي را ايجاد كند .يكي از مهمترين نواحي مغز كه به وسيله اين دسته از ويروسها دچار عفونت
ميشود ،ناحيهاي در قسمت پايين مغز ،به نام بصل النخاع ،است .اين ناحيه حاوي نورونهايي است كه در كنترل عمكرد
سيستم تنفس و قلب و عروق نقش دارند .ايجاد عفونت و در نتيجه اختالل در عمكلرد اين نورونها ميتواند مشكالت
تنفسي بيمار مبتال به كوويد  ٩١را تشديد كند .از طرف ديگر ،در نتيجه آسيبي كه ويروسها به سيستم تنفسي وارد
ميكنند ،كارايي اين سيستم براي تبادل گازهاي تنفسي كاهش يافته و به دنبال آن ميزان اكسيژن خون كم ميشود.
كمبود اكسيژن خون نيز ميتواند منجر به اختالل در عملكرد مغز شود .از جمله عالئم ناشي از آسيب سيستم عصبي در
بيماران مبتال به كوويد  ٩١شامل سردرد ،اختالل در هوشياري ،سرگيجه ،آتاكسي ،تشنج ،كاهش حسهاي چشايي و
بويايي ،گزگز اندامها و اختالالت عروق مغزي ميباشد .اختالل در كاركرد سيستم عصبي و مغز ممكن است اثراتي
درازمدت به دنبال داشته باشد و اين آثار حتي پس از بهبود نشانههاي بيماري كوويد  ٩١در فرد بيمار ديده شود .توصيه
ميشود در هنگام شيوع بيماري كوويد  ٩١و به هنگام حضور در محيطهاي آلوده از ماسك استفاده شود تا عالوهبر
حفاظت سيستم تنفسي ،جلوي مهمترين مسير ورود ويروس به سيستم عصبي مركزي نيز گرفته شود .هرگونه اختالل
مرتبط با كاركرد مغز در اين بيماران را بايد بسيار جدي تلقي كرد و مشورتهاي پزشكي الزم را در اين زمينه انجام داد.
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