
شماره پانصد وچهل ونه  شنبه هفت آذر نودوچهار چهره  و سالمت 10
به بهانه انتشار خبر به کما رفتن احمدرضا احمدی شاعر و بهنام صفوی خواننده 

آنچه باید درباره اغما بدانید

کما به زبان ساده مانند یک خواب طوالنی 
است، با این تفاوت که با تکان دادن یا صدا 
زدن، فرد از خواب بیدار نمی شود. کما در 
علم پزشکی وضعیتی اورژانسی است که به 
دلیلی فرد هوشیاری خود را به مدت طوالنی 
از دست می دهد. جای امید است که خیلی از 
بیماران می توانند هوشیاری خود را به دست 
آورند و به زندگی برگردند اما برای بازگرداندن 
آنها به زندگی، به درمان و مراقبت هایی حین 

کما نیاز است.
در قسمت باالی ساقه مغز ساختاری وجود دارد 
که مسئول هوشیار نگه داشتن انسان است. قشر 
مغز نیز بخشی از این وظیفه را برعهده دارد. 
اگر قشر مغز آسیب ببیند هوشیاری بیمار از بین 
می رود. به طور کلی، اگر صدمه ای به مغز برسد 
که نتواند نیاز مغز به انرژی را تامین کند، ارتباط 
مغز با ساقه مغز قطع و فرد وارد مرحله کاهش 
هوشیاری می شود تا بتواند با همان مقدار خون 

کاهش یافته نیاز مغز را برطرف کند.

کما به علل مختلفی ممکن است رخ دهد. 
اختالالت متابولیک در مراحل پایانی بعضی از 
بیماری های کبدی، کلیوی و سرطان ها باعث 
می شود بیمار هوشیاری خود را از دست بدهد 
و وارد کما شود. در ضربه های مغزی هم اگر 
تکان های مغز به رابط هایی که سلول های عصبی را 
به هم وصل می کنند، آسیب بزند، کاهش هوشیاری 
رخ می دهد. باال رفتن فشار داخل مغز نیز روی 
اثر  مغز  ساقه  نگهدارنده  هوشیار  تشکیالت 
و  آن  عملکرد  در  اختالل  باعث  و   می گذارد 

در نهایت کما می شود.
همان طور که گفته شد، کما دالیل متنوعی دارد. 
گاهی با برطرف کردن علت می توان هوشیاری 
بیماران را بازگرداند. مثال اگر فشار مغز در اثر 
خونریزی باال رفته، با کمک عمل جراحی آن 

حجم از خونریزی برداشته می شود تا فشار از 
 روی مغز کم شود یا اگر عاملی مانند از کار افتادن 
کلیه و ورود سموم داخل خون، باعث کما شده 
عامل اولیه با دیالیز برطرف می شود. خروج زودتر 
بیمار از کما باعث کاهش عوارض می شود. بعضی 
از بیماران چند سال در کما می مانند و برمی گردند 
ولی چنین بیمارانی بعد از بازگشت به ندرت 
می توانند به فعالیت های عادی زندگی قبل از 
کما برگردند و درجاتی از مشکل های حافظه ای 

و عملکرد فیزیکی در آنها باقی می ماند. 
مشکل های رایج بیماران از این قرار است: 

• بیماران دچار سفتی مفاصل می شوند: بیمارانی 
که به کما رفته اند معموال به علت ثابت ماندن و 
بی تحرکی دچار انقباض های عضالنی می شوند. 
این بیماران بعد از برگشت نمی توانند راه بروند و 
مفاصل شان خیلی سفت می شود. برای جلوگیری 
از این عارضه بیمار باید هنگام کما فیزیوتراپی  شود.
• عضالت بیماران تحلیل می رود: گاهی به علت 
استفاده نکردن بیماران از عضالت، عضالت تحلیل 
می روند یا دچار آتروفی می شوند. با فیزیوتراپی 

بیماران می توان جلوی آتروفی را گرفت.
• احتمال بروز زخم بستر زیاد می شود: مورد 
بعدی که در بیماران دیده می شود زخم بستر است 
که به علت تماس طوالنی مدت بدن با یک سطح 

صاف ایجاد می شود. زخم بستر مستعد عفونت 
است. برای این بیماران بهتر است از تشک های 
مواج استفاده کرد. حتی باید مدام موقعیت بیمار 
را تغییر داد تا سطح تماسی بدن از تشک فاصله 
بگیرد و خون در پوست جریان یابد. زخم بستر 

در بیماران چاق بیشتر دیده می شود.

تغذیهدهانیتوصیهنمیشود
تغذیه بیماران باید کنترل شود چون این بیماران 
قادر به بلعیدن غذا نیستند. غذا باید نیمه جامد باشد. 
برای بیمارانی که به مدت طوالنی در کما هستند 
استفاده از لوله بینی به معده توصیه نمی شود. بهتر 
است مسیری از پوست شکم به معده باز و از آن 

مسیر به بیمار غذا داده شود.

احتمالعفونتادراریوتنفسی
تخلیه ادرار در خیلی از بیماران باید از طریق 
سوند فولی انجام شود. سوند فولی به مدت 
طوالنی می تواند عفونت شدید ادراری ایجاد 
کند. عفونت های تنفسی نیز شایع است. بیشتر 
بیماران به دلیل مشکل های تنفسی به دستگاه 
وصل هستند. بهتر است راه مستقیمی از طریق 
سوراخی در گلو ایجاد شود تا با عبور لوله مسیری 
برای ورود اکسیژن به ریه ها باز شود. عفونت ریه 
به این دلیل است که ترشحات یا استفراغ بیمار 
باعث بسته شدن مجاری تنفسی و ورود آنها به 
ریه می شود. فیزیوتراپی تنفسی و آزمایش ادرار 
کمک می کند تا عفونت خیلی زود شناخته شود 

و درمان مناسبی برای آن انجام گیرد.

ممکناستحجممغزکاهشیابد
چون سلول های مغزی عملکردی ندارند مغز به 
تدریج کوچک می شود. این وضعیت در کمای 
طوالنی دیده می شود که خیلی خطرناک است. 
کوچکی مغز شانس برگشت بیمار را کمتر می کند. 
اگر هم بیمار برگردد با مشکل های عدیده ذهنی 
روبرو خواهد بود. البته بعضی از داروها می توانند 
کارکرد سلول های مغزی را حفظ کنند یا شدت 

عارضه را به حداقل برسانند.

 دکتر علیرضا یار احمدی
متخصص مغز و اعصاب

تفاوتکماومرگمغزیچیست؟
همه فعالیت های اولیه حیوانی )عکس العمل های خودبه خودی مانند تنفس، گردش خون و کارهای اولیه برای زنده بودن( 
در ساقه مغز انجام می شود، اما آنچه که فعالیت انسان را از حیوان متمایز می کند، فعالیت قشر مغز است. این قسمت از 
مغز در انسان ها خیلی پیشرفته تر از حیوان است. اگر کورتکس یا قشر مغز فعالیت خود را از دست بدهد، فرد دچار 
وضعیتی به نام نباتی می شود؛ یعنی بیدار است، نگاه می کند و حتی ممکن است چرخه خواب شبانه و بیداری روزانه 
را داشته باشد ولی هیچ پاسخ هدفداری به محرک های بیرونی نمی دهد و به مراقبت دائمی نیاز دارد و مثل یک گیاه 
باید از او نگهداری شود. شانس برگشت  فعالیت مغزی افرادی که بیشتر از یک ماه در این وضعیت بمانند، خیلی کم 
است. اما مرگ مغزی وقتی است که هر 2 قسمت کورتکس و ساقه مغز از کار بیفتند. در مرگ مغزی، قلب کار می کند 
و به همه اعضا غیر از مغز خونرسانی می کند. برای اثبات مرگ مغزی به آنژیوگرافی مغز نیاز است. در مرگ مغزی 
خونی از مغز عبور نمی کند. همچنین نوار مغزی بیماران امواج صافی را مخابره می کند. این 2 عالمت نشانه آسیب 

شدید به جمجمه و برگشت ناپذیر بودن عملکرد مغز است. بیمار دچار مرگ مغزی هرگز به زندگی برنمی گردد.

شاعرازکمابرگشت
احمدرضا احمدی به دلیل از کار افتادن باتری قلبش در بیمارستان 
بستری شد. یکی از نزدیکان احمدرضا احمدی ضمن اعالم این خبر 
گفت: »شامگاه دوم آذرماه احمدرضا احمدی، شاعر پیشکسوت، به 
دلیل از کار افتادن باتری قلبش در بخش پست سی سی یو بیمارستان 
آتیه تهران بستری شد.« وی افزود: »در حال حاضر ضربان قلب 
احمدرضا احمدی کنترل نشده است و اوضاع مساعدی ندارد. 
احمدی طی روزهای اخیر از کمردرد شدید و نفس تنگی نیز رنج 
می برد. از عالقه مندان به این شاعر می  خواهم برای بازیابی سالمت 
وی دعا کنند.« روز سوم آذرماه حال عمومی ایشان مساعد اعالم 

شد و احتمال مرخصی اش از بیمارستان قوت گرفت

 عکس آرشیوی است

بهنامصفویبهکمارفت
دوشنبه شب )2 آذرماه( خبری منتشر شد مبنی بر 
اینکه بهنام صفوی، خواننده پاپ، بر اثر تداخل 
دارویی در دوره شیمی درمانی دچار تشنج شد و به 
کما رفت.  این خبری بود که در فضای مجازی منتشر 
شد اما هیچ یک از سایت های رسمی آن را منتشر 
نکردند و تاکنون هیچ یک از نزدیکان این خواننده نیز 
پاسخگوی خبرنگار »سالمت« درخصوص صحت و 
سقم این جریان نبوده اند.  شاهین صمدپور، کارگردان 
برنامه »شوک« و مستند زندگی مرتضی پاشایی، با 
انتشار متنی در صفحه شخصی خود این خبر را تایید 
کرد و نوشت: »بهنام صفوی ساعت هایی پیش بر اثر 
تداخل دارویی در دومین روز از دوره شیمی درمانی 
خود تشنج کرد و به کما رفت.« این خواننده و 
آهنگساز بنام موسیقی پاپ کشورمان چندی پیش 
به دلیل ابتال به تومور مغزی پس از سپری کردن 
مراحل درمان و انجام عمل جراحی به سالمت از 
از  مغزی صفوی  تومور  شد.  مرخص   بیمارستان 
2 سال پیش تشخیص داده شد و او در چند ماه 
اخیر مشغول مداوا بوده است. او جمعه 17 مهرماه 
نیز اولین کنسرت خود را بعد از عمل جراحی در 

برج میالد برگزار کرده است.


