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پرسشی از دکتر خسرو جامهبزرگی متخصص مغز و اعصاب درباره مربی نامدار فوتبال

خونریزی مغزی چه بر سر فرگوسن آورد؟
اسطوره باشگاه منچستر
یونایتد به تازگی با مشکل
نیلوفر
جامهبزرگی
خونریزی داخل جمجمه
روبرو شد و جمعی از
طرفدارانش را نگران کرد .سکته مغزی از
مشکالت جدیای است که ممکن است
برای هر فردی اتفاق بیفتد ،هر زمان که
رگهای خونرسان به مغز پاره یا بسته شوند،
اکسیژن و غذا به بافتهای مغزی نمیرسند
و سلولهای مغز از بین میروند .سکته مغزی
انواع مختلفی دارد که سر الکس فرگوسن
گرفتار نوع تحت عنکبوتیه آن شده بود .این
بیماری خطرناک است و با خطر مرگومیر
حتی تا  2هفته بعد از خونریزی وجود دارد.
با آرزوی سالمت برای این مربی موفق و
همه بیمارانی که به نوعی با این مشکل
روبرو هستند ،به این بهانه سراغ دکتر خسرو
جامهبزرگی ،متخصص مغز و اعصاب رفتیم
تا از پیشگیری و درمان بیماری نکاتی کلیدی
را در اختیارتان بگذاریم.
 :خونریزی مغزی چیست؟
خونریزی مغزی انواع مختلفی دارد اما «ساب
آراکنوئید» یک نوع خونریزی است که در
الیههای مغزی اتفاق میافتد و از قضا همین
نوع الکس فرگوسن را راهی بیمارستان
کردهاست .پردههای مختلفی بین قسمتهای
الیههای مغزی با نامهای سختشامه و نرمشامه
وجود دارند .آراکنوئید جزیی از نرمشامه است
و خونریزی دقیقا زیر آن اتفاق میافتد .برای
ت الیههای رویی
مشخص شدن موضوع پوس 
پیاز را به عنوان آراکنوئید در نظر بگیرید.
خونریزی زیر پوست نازک پیازمانند و نه در
بافت مغز اتفاق میافتد .نام فارسی خونریزی
ساب آراکنوئید ،خونریزی «تحت عنکبوتیه»
استکهبهدلیلشباهتآراکنوئیدبهتارعنکبوت
اینگونه نامگذاری شده است .بیماری تحت
عنکبوتیه حدود  6تا  8درصد علل سکته مغزی
را به خود اختصاص داده است.
 :آیا سن عامل مهمی در بروز
بیماری است؟
در واقع این نوع خونریزی مغزی ممکن است در
هر سنی اتفاق بیفتد .در سنین کمتر از  20سال
به میزان کمتر و با افزایش سن بیشتر گزارش
میشود .میتوان گفت حدود  40سالگی خطر
ابتال به آن افزایش مییابد و بیشترین مورد
بیماری در  50سالگی بروز میکند .بیماری در
خانمها با نسبت  3به  2بیشتر اتفاق میافتد.
 :عوامل خطر بیماری چیست؟
• باال بودن سن
• فشارخون باال
• استعمال سیگار
• مصرف الکل
• تصلب شرایین یا همان گرفتگی عروق
(یعنی بافت رگها به دالیلی سخت و باریک
میشوند و گردش خون با مشکالتی مواجه
میشود).
• عوامل نژادی و ژنتیکی (در بعضی نژاد شیوع
بیماری بیشتر است و به طور کلی مقدارش
در کشورهایی مانند ژاپن و فنالند بیشتر
است).
 :آیا عالئمی وجود دارند که با
ظهور آنها نگران بروز خونریزی مغزی شویم؟
مهمترین عالمت سردردی است که با عنوان
«سردردهای صاعقهای» شناخته میشوند و در
عرض چند لحظه به اوج میرسند .سردردی که
به واسطه این بیماری دیده میشود ،بسیار شدید
است ،به طوری که گاهی بیماری ادعا میکند
بدترین سردرد طول زندگیاش را تجربه کرده،
مثال فردی که تا چند لحظه پیش هیچ عالمتی
از بیماری نداشت و به راحتی تلویزیون تماشا
میکرد ،یکباره درد شدیدی را در ناحیه سرش
احساس میکند و گاهی بیمار به واسطه درد
یا ناگهانی بودن سردرد میتواند دقیقهای که
دچار سردرد شده را نیز دقیق به خاطر بیاورد.
از عالئم دیگر میتوان به تهوع و استفراغ،
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سر الکس فرگوسن در چند خط

سر الکس فرگوسن با نام کامل الکساندر
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نورگریزی و تشنج اشاره کرد .کاهش سطح
هوشیاری ممکن است همان لحظههای اولیه
به دلیل افزایش فشار داخل مغز رخ دهد و
فردی که یکباره از درد شدید سرش شکایت
میکند ،در فاصله کمی دچار کاهش سطح
هوشیاری شود .عالمت مهم دیگر گردن درد
است که به علت ورود خون به فضای عنکبوتیه
و پخش شدن التهاب به قسمتهای مختلف
سطح مغز ایجاد میشود.
:چرایکبارهخونریزیاتفاقمیافتد؟
علل بروز خونریزی به دو گروه تقسیم میشوند:
 .1در اثر تروما یا ضربههایی مانند تصادف،
افتادن ،برخورد جسمی به سر و آسیب به
آن و ...ایجاد میشوند.
 .2در فرم خودبهخودی ایجاد میشوند.
علتهایی که در باال به آنها اشاره کردم تنها
شامل علل خودبهخودی هستند و نباید در
تروما و ضربه آنها را جستجو کرد.
شایعترین علت در نوع خودبهخودی
بیرونزدگیهای دیواره عروق است که
«انوریسم» نامیده میشود .در بعضی قسمتها
دیواره داخل عروق بنا به دالیلی سست میشوند
و از آنجا که داخل عروق خون با فشار باال وجود
دارند ،از قسمتهای نازک دیواره بیرون میزنند.
اگر فشار و بیرونزدگی بیشتر شود ،ممکن است
دیوارهها بر اثر فشار پاره شوند و خونریزی اتفاق
بیفتد.درستاستکهآنوریسمهااکتسابیهستند
و تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد میشوند اما
باز هم میتوان از دالیل بروز آنها به شرایط
ژنتیکی هم اشاره کرد .در واقع مسائل ژنتیکی
باعث میشود بیماری افراد تحت تاثیر شرایط
محیطی مساعد بیشتر بروز کند.
حدود  1تا  9درصد مردم آنوریسم دارند که
حدود  80درصد از عامل بروز بیماری تحت
عنکبوتیه را به خود اختصاص داده اما علل
دیگری هم وجود دارند ،مثال برخی کالفههای
عروقی غیرطبیعی در بافت مغز به طور مادرزادی
ایجاد میشوند که با پاره شدن آنها خونریزی
ایجاد میشود.

بیانیه باشگاه منچستر در مورد وضعیت سالمت مربی اسطورهای

سر الکس فرگوسن ،سرمربی اسطورهای باشگاه منچستر یونایتد پس از عمل جراحی
مغز از بخش مراقبتهای ویژه خارج شد .دوستداران شیاطین سرخ که با شنیدن خبر
خونریزی مغزی سر الکس فرگوسن ،مربی نامدار اسکاتلندیتبار و اسطوره باشگاه
منچستر یونایتد به شدت نگران شده بودند ،با آخرین اطالعاتی که مسووالن این باشگاه
درباره وضعیت سالمت سرمربی سابق خود منتشر کردند ،از شوک خارج شدند .در این
اطالعیه آمده است« :سرالکس دیگر نیاز به مراقبت ویژه ندارد و دوران بهبودش را در
بخش عادی سپری خواهد کرد .خانواده او تحت تاثیر حمایتها و آرزوهای سالمت
برای او قرار گرفتند اما درخواست دارند همچنان به حریم خصوصی آنها احترام گذاشته
شود زیرا مرحله بعدی ریکاوری بسیار حیاتی است».

 :پس با این حساب قبل از بروز
این سردردهای ناگهانی دستمان به جایی
بند نیست و نمیتوانیم از خونریزی مغزی
آگاه شویم.
به نکته مهمی اشاره کردید ،باید این نکته را
بگویم که در این نوع خونریزیها گاهی نوعی از
سردردها بروز میکنند که در واقع هشداردهنده
هستند .خوشبختانه نیمی (یا دقیقتر بین  30تا
 50درصد) از بیماران این سردردها را تجربه
میکنند .قسمتی از دیواره که قرار است پاره
شود ،هرازگاهی دچار نشت خون میشود و
بیمار احساس سردرد گاهگاهی میکند که فاز
اولیه بیماری است .درست مانند شلنگی که
در یک نقطه در حال نشتی قطرهقطره است
و اگر به دادش نرسیم ،شلنگ پاره میشود و
آب فوران میکند ،بیماران باید این سردردها
را جدی بگیرند .عالوه بر سردرد ممکن است
عالمتهای دیگری مانند تهوع و استفراغ و
درد گردن نیز با شدت کمتر و به صورت گذرا
وجود داشته باشند .با مراجعه به پزشک و جدی
گرفتن آنها میتوان تا حد زیادی از فرایند بروز
مشکل جدی خونریزی مغزی پیشگیری کرد.
 :شرایط درمان چگونه است؟ آیا
این آسیب به مغز قابلجبران خواهد بود؟
نه ،حتی در گروهی که به موقع بیماری تشخیص
داده میشود و خونریزی زیادی ندارند و تنها
یک دوره تحت دارودرمانی قرار میگیرند،
عوارض عصبی مانندمشکالت شناختی،تمرکز
و حافظه و عملکردهای اجرایی مغز ماندگار
میشود .حقیقت این است که به دلیل شدت
مشکل حدود  15درصد از افرادی که دچار
خونریزی میشوند ،قبل از رسیدن به بیمارستان
فوت میکنند و حتی با رسیدن به بیمارستان
هم خطر مرگ برای آنها وجود دارد .عدهای
دیگر هم که فرصت درمان پیدا میکنند و به
بیمارستان میرسند ،بعد از مراحل درمانی با
عوارض مختلفی روبرو میشوند و ممکن
است دچار خونریزی مجدد شوند.
 :اگر خونریزی مجدد رخ دهد ،چه

اتفاقی میافتد؟
بیمارانی که در بیمارستان بررسی میشوند
تا  2هفته ممکن است دوباره دچار خونریزی
شوند .خونریزی مجدد در  20درصد افراد اتفاق
میافتد که آمار مرگومیر آن نیز زیاد است و در
این شرایط معموال بیماران فوت میکنند50 .
درصد دیگر هم به دلیل خونریزی و تنگ شدن
جای عروق بزرگ مغز با مشکل خونرسانی در
مغز روبرو میشوند و دچار گرفتگی عروقی یا
سکته تاخیری خواهندشد .گرفتگی عروقی هم
عوارض و مشکالت عصبی و افت هوشیاری
بیشتر نسبت به قبل ایجاد میکند .عدهای دیگر
همممکناستدچارتجمعمایعمغزی-نخاعی
در مغزشوند.
 :میتوان نتیجه گرفت امکان بهبود
مربی محبوب بسیار کم است؟
هرچه فرد زمان بیشتری را زنده بماند ،احتمال
بهبودش بیشتر میشود؛ یعنی در 2هفته اول

خطرات گفتهشده بیشتر است و به مرور این
خطرات کاهش مییابد .در مورد فرگوسن
هم درنهایت باید بهطور دقیقتر به وسیله
آنژیوگرافی بررسی شود که آیا خونریزی بر
اثر انوریسم بوده یا نه .تشخیص دقیق از این
جهت اهمیت دارد که اگر علت بیماری پاره
شده این رگها باشد ،همچنان امکان تکرار
این اتفاق به وسیله رگهای دیگر وجود دارد.
بهطورکلی مرگومیر انوریسم زیاد است.
 :بیشتر ما بر این باوریم ورزش
احتمال ابتال به انواع بیماریها را کاهش
دهد ،با این وجود داستان بیماری الکس
فرگوسن چیست؟
صدردرصد ورزش در کنترل فشارخون و
جلوگیری از تصلب شرایین نقش دارد و
عوارض بیماریها در افراد ورزشکار کمتر
است اما باید با نگاه دقیقتری به شیوه زندگی
آلکس فرگوسن نگریست؛ اینکه آیا او سیگار
استعمال میکرده یا مصرف الکل داشته یا نه؟
از طرفی مربیگری شغل پراسترسی است و اگر
شما هم اهل فوتبال باشید ،حتما استرس او
را هنگام مسابقات شاهد بودهاید .نکته دیگر
اینکه گاهی حساب مربیان از ورزشکاران جدا
میشود؛ به این معنا که ورزشکارانی که مربی
میشوند،گاهیبهتعلیمورزشکارانمیپردازند

و کمتر ورزش میکنند ،همین کمتحرکی هم
مزید بر علت بروز بیماریها میشود.
 :در اخبار شنیدیم که فرگوسن عمل
جراحی انجام داده است ،قصد جراحان از
انجام این عمل چه بود؟
قصد جراحان بستن اختالالت عروقی است.
برای انجام عمل جراحی ابتدا آنژیوگرافی انجام
میشود تا مشخص شود کجای رگ و چه
تعداد رگ؛ یک یا چند رگ بیرون زدهاست.
بعد از آنژیوگرافی بنا به شرایط رگها ممکن
است پزشک تصمیم به عمل جراحی بگیرد.
عمل جراحی به دو صورت انجام میشود؛
ابتدا قسمت انوریسم مغزی و شریان را باز
میکنند ،برای درک بهتر دهانه رگ را مانند لوله
در نظر بگیرید که از یک قسمت آن شبیه کیسه
بیرون زده است ،جراح در محل اتصال لوله
به کیسه ،کیلیپس که شیء گیرهمانندی است
قرار میدهد تا ارتباط کاهش یابد .شیوه دیگر
استفاده از فنر است .جراح فنرهای کوچکی
مانند سیم ظرفشویی را داخل رگ قرار میدهد
و محل را پر میکند ،در آنجا لختهای درست
میشود و لخته هم به فنرها میچسبد و آن
قسمت بهطور کامل بسته و خونریزی هم
قطع میشود ،درست مانند زمانی که سوراخی
در دیوار را با گچ پر کنیم .در صورت نیاز
به جراحی هرچه عمل زودتر انجام شود ،به
میزان زیادی احتمال موفقیت بیشتر است و
عوارض کمتری نیز ایجاد میشود.
 :آیا با وجود عمل جراحی که
سریع انجام شده ،ممکن است فرگوسن
بدون عوارض از بیماری خالص شود؟
نه ،در هر صورت عوارضی از خونریزی مغزی
به جا میماند که میزان آن در افراد و شرایط
ی متفاوت است .همانگونه که
مختلف بیمار 
گفتم ،عوارض حتی در بیمارانی که به میزان
بسیار سبک دچار خونریزی میشوند هم اتفاق
میافتد .عابدزاده ،دروازهبان تیم ملیمان نیز به
این بیماری دچار شده که نمونهای در کشور
خودمان است.

