ﺳﻨﺪروم ری و ﻋﻮارض ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﯾﻦ در
ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﺳﻨﺪروم ری ،ﻋﻼﺋﻢ ،ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺤﻮه درﻣﺎن
ﺳﻨﺪروم ری ) ،(Reye’s syndromeاﺧﺘﻼﻟﯽ ﻧﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻐﺰ و ﮐﺒﺪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎم
ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺘﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺑﻠﻪﻣﺮﻏﺎن
ﯾﺎ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﭙﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم ری ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻋﻼﺋﻢ و دﻻﯾﻞ
اﺑﺘﻼ و راهﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺳﻨﺪروم ری آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺳﻨﺪروم ری ﭼﯿﺴﺖ؟
• اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﯾﻦ و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺳﻨﺪروم ری ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎدر و ﺣﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
• ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻼﺋﻢ در ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
• از ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮات رواﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺮاغ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
• اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم درﻣﺎن ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻼﺋﻢ و ﻋﻮارض آن را ﮐﺎﻫﺶ داد .اﻣﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد درﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻣﻐﺰی و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺮگ دﭼﺎر
ﺷﻮﻧﺪ.
• آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن ،ﺳﻄﺢ آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﮐﺒﺪ و ﺳﻄﺢ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﺪن
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از دادن آﺳﭙﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎری ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺪروم ری
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺪروم ری ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺮاغ ﮐﺮدن اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﻨﺪروم اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﮐﺞﺧﻠﻘﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ،ﮐﻮدک ﺑﻪ ﮔﯿﺠﯽ و ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن دارد ﮐﺎر ﺑﻪ
ﺗﺸﻨﺞ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎ ﺑﺮﺳﺪ .ﻫﯿﭻ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺪروم ری ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻣﮑﺎن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻼﺋﻢ آن وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﻐﺰی ﯾﺎریرﺳﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دﻻﯾﻞ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم ری

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ از ﻋﻠﺖ وﻗﻮع اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی وﯾﺮوﺳﯽ
ازﻃﺮﯾﻖ آﺳﭙﺮﯾﻦ ،ﻇﺎﻫﺮاً اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل
اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪ ﭼﺮب دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺧﺘﻼل اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪ ﭼﺮب ،ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل در
ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺪن در ﺗﺠﺰﯾﻪی اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
داروﻫﺎی ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﺣﺎوی ﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ داروﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﮔﯿﺎه وﯾﻨﺘﺮﮔﺮﯾﻦ ) ( wintergreenﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪﺷﮑﻞ داروﻫﺎی
ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﻨﺪ(.
• ﺑﯿﺴﻤﻮت ﺳﺎبﺳﺎﻟﯿﺴﯿﻼت )ﭘِﭙﺘﻮ-ﺑﯿﺴﻤﻮل ،ﮐﺎﺋﻮﭘِﮑﺘﺎت(
ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ دارد ﯾﺎ ﻗﺒﻼ دﭼﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻮده ،ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ آﺑﻠﻪﻣﺮﻏﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻒﮐ ُﺶﻫﺎ ﯾﺎ
ﺗﯿﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم ری ﺑﺸﻮد .روﺗﺎوﯾﺮوس ) ( rotavirusﻫﻢ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺮاغ ،اﺳﻬﺎل ،و اﻟﺘﻬﺎب روده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺒﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﻣﻮﻧﯿﺎک و ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ در ﺑﺪن ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪروم ری ﺑﺎﺷﺪ .از ﻋﻮارض اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽﺗﻮان
آﺳﯿﺐ ﻣﻐﺰی و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ را ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﯿﻮع و ﺧﻄﺮ ﺳﻨﺪروم ری
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم ری در ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن اﺳﯿﺪ ﭼﺮب
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﺴﺺ ﺻﺤﯿﺢ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﺪروم ری ﮔﺎﻫﯽ رﯾﺸﻪ در ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﺑﺪن دارد ﮐﻪ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ وﯾﺮوسﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوﺳﯽ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮد از آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،

اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم ری اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﻨﺪروم ری ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦﺧﺎﻃﺮ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی درﺑﺎرهی آن در دﺳﺘﺮس
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،از ﺳﺎل  ۱۹۸۸ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰ﻧﻔﺮ ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮخ ﺑﻘﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم  ۸۰درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

درﻣﺎن ﺳﻨﺪروم ری

ﺳﻨﺪروم ری وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻮری ﻧﯿﺎز دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،درﻣﺎن ﻓﻮری آن ﺿﺮورت دارد .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮد .در ﻣﻮارد ﺣﺎد ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاری از ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺿﺮوری اﺳﺖ.
درﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض و ﻋﻼﺋﻢ
ﺳﻨﺪروم ری اﻧﺠﺎم داد .ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
آبرﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺪن او ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻌﺎدل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﺳﻼﻣﺖ
ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﻢ )در ﻗﺴﻤﺖ ﺷ ُﺶ و ﻗﻠﺐ( ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺒﺪ ﺑﻪدﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪی ﺳﻨﺪروم ری دﭼﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ داروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
و ﺗﺸﻨﺞ و ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﻮد .ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎنﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﺮای ﺳﻨﺪروم ری
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻣﺼﺮف اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖوﺳﺎز ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﻣﺼﺮف ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﻣﻐﺰی
ﻣﺼﺮف ﻣُﺪر )داروی ادرارآور( ﺑﺮای دﻓﻊ ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺿﺎﻓﯽ
در ﻣﻮارد ﺣﺎد و ﺑﺮوز ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮ ﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮی درﻣﺎن اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪی اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ،آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺪی و داﺋﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻨﺪروم ری
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪروم ری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﭘﺰﺷﮑﺎن و واﻟﺪﯾﻦ از دادن آﺳﭙﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺮدرد دارد ﺑﻪﺟﺎی آﺳﭙﺮﯾﻦ ،ﺑﻪ او اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ )ﺗﯿﻠﻨﻮل(
ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎرهی اﯾﻦ دارو ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ را درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺒﺪ،
آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﯿﻠﻨﻮل ﻫﻢ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺗﺐ ﻫﻢ ﺑﯽﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ﺑﻪﻧﺪرت ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻐﺰی را اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻮارﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ ،ﮔﯿﺠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮارض روﺣﯽ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮرﯾﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪی اﯾﻦ ﺳﻨﺪروم ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﺳﭙﺮﯾﻦ در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن و
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﭼﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ
از آن رﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.

