آيا می توان از خونريزی مغزی جلوگيری کرد؟
به دليل اينکه اکثر خونريزی های مغزی در اثر عوامل
خطر مشخصی رخ می دهند ،می توان با راه های زير
ميزان بروز آن را کم کرد.
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درمان فشار خون باال :مطالعات نشان داده
که  08درصد افرادی که دچار خونريزی
مغزی می شوند دچار فشار خون باال هستند .
مسئله مهم هنگام ابتال به فشار خون باال،
کنترل آن با رژيم غذايی مناسب ،ورزش و
مصرف دارو تحت نظر پزشک است.
سيگار نکشيد.
از مواد مخدر استفاده نکنيد ،به عنوان مثال
کوکائين خطر خونريزی مغزی را زياد می
کند.
با دقت و احتياط رانندگی کنيد و کمربند ايمنی
خود را حتما ببنديد.
اگر سوار موتورسيکلت می شويد ،حتما کاله
ايمنی روی سرتان قرار دهيد.
اگر عمل جراحی برای شما الزم است ،پيگير
آن باشيد .اگر دچار يک وضعيت غيرطبيعی
رگ های خونی مثل آنوريسم هستيد ،عمل
جراحی تحت نظر پزشک متخصص می تواند
از خونريزی مغزی در آينده جلوگيری کند.
در مصرف داروی کومادين يا وارفارين
احتياط کنيد .اگر اين دارو را مصرف می
کنيد ،به طور منظم به پزشک خود مراجعه
کنيد تا مطمئن شويد که وضعيت رگ های
خونی شما طبيعی است.
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تعريف خونريزي مغزي
نوعی خونریزی داخلی درون فضای جمجمه
است که به دلیل پاره شدن عروق مغزی بر اثر
ضربه به سر ،فشارخون باال ،پارگي عروقی و
دالیل دیگر رخ میدهد.
تشخيص قطعی اغلب با سیتیاسکن يا  MRIاست.
هنگامی که یک سرخرگ در مغز پاره شود و باعث
خونریزی به بافت های اطراف آن گردد ،خونریزی مغزی
رخ می دهد .این خونریزی باعث مرگ سلول های مغزی
می شود .در واقع خونریزی داخل مغز ،یک نوع سکته
مغزی است 31 .درصد سکته های مغزی ناشی از این
خونریزی است.

علل خونريزي مغزي کدامند؟
ضربه به سر
فشار خون باال
آنوریسم
ناهنجاری رگ های خونی
اختالالت خونی یا خونریزی دهنده
بیماری کبدی

هنگام خونريزي مغزي چه رخ می دهد؟

تومورهای مغزی

وقتی خونریزی ناشی از ضربه به بافت مغز آسیب
برساند ،باعث می شود مغز متورم شود که به آن ورم
مغزی می گویند .خون در یک جا جمع می شود و
باعث تشکیل توده وافزایش فشار در بافت مغز می
گردد .این افزایش فشار نیز باعث کاهش جریان خون
و مرگ سلول های مغزی می شود.خونریزی در داخل
مغز می تواند بین مغز و غشای پوشاننده آن ،یا بین
الیه های غشای پوشاننده مغز و یا بین جمجمه (کاسه
سر) و غشای پوشاننده مغز باشد.

توجه :بیماري هموفیلی و بیماري کم خونی داسی شکل
باعث کاهش پالکت هاي خون و در نتیجه افزايش
احتمال خونريزي می شوند .پالکت هاي خون در انعقاد
خون موثرند و در نتیجه با کاهش تعداد آنها ،احتمال

عالئم خونريزي مغزي عبارتند از:
 )1سردرد شديد که به طور ناگهانی ظاهر می
شود.
 )2تشنج کردن بدون اينکه قبال دچار آن شده
باشيد.
 )3احساس ضعف در دست ها و يا پاها
 )4تهوع و استفراغ
 )5بيهوشی
 )6تغييرات بينايی چشم
 )7احساس بی حسی و کرختی و سوزن سوزن
شدن
 )0به سختی صحبت کردن يا فهميدن حرف ها
 )9به سختی قورت دادن غذا
 )18به سختی نوشتن يا خواندن مطالب
 )11کاهش مهارت های حرکتی ظريف مثل لرزش
دست ها
 )12کاهش هماهنگی بدن
 )13کاهش تعدل بدن
 )14احساس غير طبيعی طعم ها
 )15کاهش حس هوشياری
 )16خوابآلودگی ،گيجی ،تغييرات ذهنی يا منگی
متغير

خونريزي زياد می شود.

عوارض خونريزي مغزي شاامل ساکته مغازي،
کاهش عملکرد مغز و عوارض جاانبی ناشای از
داروها و روش هاي درمانی است.

ميزان بهبود به سالمت عمومی  ،سنن
 ،شنننندت آسننننيب  ،سننننرعت درمننننان و
وسعت خونريزی يا لخته بستگی دارد.
پننس از برداشننتن لختننه ،بافننت مغننز کننه
تحنت فشنار قنرار گرفتنه اسنت ،معمنوال
بنننه آهسنننتگی گسنننترش میيابننند تنننا بنننه
فضای اوليه خود برگردد .از عنوار
احتمنننالی آن منننرگ ينننا آسنننيب مغنننزی
پايننندار شنننامل فلنننج نسنننبی ينننا کامنننل،
تغيينننننننرات رفتننننننناری و شخصنننننننيتی و
مشکالت گفتاری است.

