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∆ύο από τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση εγκεφαλικού επεισοδίου είναι
π.χ. η υψηλή αρτηριακή πίεση και το κάπνισµα. Ωστόσο, αµερικανοί ερευνητές διαπίστωσαν
ότι οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιδρούν επίσης στην πιθανότητα εµφάνισης
εγκεφαλικού. Η µελέτη παρουσιάστηκε στο ∆ιεθνές συνέδριο 2014 για τα εγκεφαλικά επεισόδια
("International Stroke Conference 2014") της Αµερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (AHA), στο
Σαν Ντιέγκο.

Ερευνητές από το Yale University στο Νιού Χέιβεν (Κονέκτικατ) ανέλυσαν δεδοµένα από ένα
παναµερικανικό δείγµα 134.510 ατόµων ηλικίας άνω των 18 ετών, που είχαν εισαχθεί στο
νοσοκοµείο µεταξύ 2009 και 2010 µε ισχαιµικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Κατόπιν, οι επιστήµονες

συνέκριναν αυτά τα δεδοµένα µε αρχειοθετηµένες πληροφορίες για τον καιρό.

Από τη µελέτη προέκυψε ότι οι µεγαλύτερες ηµερήσιες µεταβολές της θερµοκρασίας και το υψηλότερο σηµείο δρόσου
συσχετίζονταν µε υψηλότερα ποσοστά κινδύνου για εγκεφαλικό. Ωστόσο, αυτό δεν είχε επίδραση στον κίνδυνο θνησιµότητας.

Οι χαµηλότερες ετήσιες θερµοκρασίες αύξαναν επίσης τον κίνδυνο εµφάνισης εγκεφαλικού. Για κάθε αύξηση της µέσης
θερµοκρασίας κατά ένα βαθµό Φαρενάιτ (που ισοδυναµεί µε περίπου µισό βαθµό Κελσίου), η πιθανότητα εισαγωγής στο
νοσοκοµείο λόγω εγκεφαλικού µειωνόταν κατά 0,86 τοις εκατό, ενώ αντίστοιχος ο κίνδυνος θανάτου κατά 1,1 τοις εκατό.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες πυροδοτούν ενδεχοµένως αντιδράσεις στρες στον οργανισµό, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο για
εγκεφαλικό, σύµφωνα µε τη συγγραφέα της µελέτης Judith H. Lichtman. Ως εκ τούτου, η ερευνήτρια συνιστά στα άτοµα που ήδη
κινδυνεύουν να µην εκτίθενται σε απότοµες θερµοκρασιακές µεταβολές και σε υψηλά επίπεδα υγρασίας.
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