
 

به زبان ساده تفاوت مرگ مغزی و کما  
 

در  هستند،شاید برای شما پیش آمده باشد که تفاوت مرگ مغزی و کما را ندانسته و تصور کرده باشید که این دو یکی 
می باشد ولی مرگ مغزی به وضعیت غیرقابل بازگشت عمیق بی هوشی صورتی که این طور نیست. کما یک وضعیت 

 .شودهای مغز گفته میعملکرد 

نه است؟مرگ مغزی چگو  

 در مغز های نورون که در چنین وضعیتی همه ،های مغز گفته می شود مرگ مغزی به وضعیت غیرقابل بازگشت عملکرد

 قطعی های معیار از یکی مغزی مرگ. شودمی تخریب )نرسیدن اکسیژن در نتیجه قطع خونرسانی( هیپوکسیی  نتیجه

تشخیص مرگ مغزی باید  برای که است تنفس و خون گردش رفتن بین از دیگر معیار آن کنار در و بوده مرگ کنندهتعیین

هیچ این فرد   .بیمار نیست فرد دچار مرگ مغزی .باشند برگشت از بین رفته تمامی اعمال مغزی به صورت غیر قابل

کارکاردهای حیاتی خود بخودی که این م ا ندارد و تمرا خودبخودی ردهای ....ک، فشار خون و سایر کارتنفس و ضربان قلب 

 جاد و کنترل می شود.قبلا توسط ساقه ی مغز ایجاد و تنظیم میشد اینک از طریق دستگاه و دارو ها ای

در طی چند روز اگرچه پس از مرگ مغزی اعضای دیگر از جمله قلب، کبد و کلیه ها هنوز دارای عملکرد هستند، بتدریج 

توانند در بدن شخص دیگری به وسیله پیوند اعضا استفاده موقع میها درصورت اقدام بهاین ارگان آینده، از کار خواهند افتاد.

شود و به همین علت است که فرآیند ل، تخریب اعضای بدن به فاصله کمی پس از مرگ مغزی شروع میبا این حا شوند.

 .پیوند اعضا باید هرچه زودتر انجام شود

ساقه های مغز از جمله در حالت مرگ مغزی تمام قسمت. با حالت زندگی نباتی متفاوت است طور واضح مرگ مغزی به

حالی است که در حالت دارد. این در دستگاه تنفس مصنوعی وجود  فقط از طریقتنفس امکان است و از بین رفته مغز 

 از سقوط سر، به شدید زندگی نباتی فرد بدون دستگاه دارای تنفس خود به خودی است. تصادفات رانندگی، وارد آمدن ضربه

 .روندشمار میدید از علل مهم مرگ مغزی بههای شو مسمومیت سکته مغزی مغز، داخلی هایخونریزی ارتفاع،

 وضعیت کما چگونه است؟

، آسیب به تواند در نتیجه یک تصادفکما یک وضعیت عمیق نا خود آگاه همراه با بی هوشی است که علت این رخداد می
ر به بیدار شدن . کما با خواب متفاوت است، زیرا فرد قادسر یا یک وضعیت پزشکی، برای مثال، برخی از انواع عفونت باشد

هد. این که تواند به محیط طبیعی خود پاسخ د. شخص زنده است، اما نمیاین رخداد مرگ مغزی نیز نیستنیست. 

، یک تندافراد در این حالت، آگاه هستند یا نه و یا اینکه چگونه بسیاری از مردم در طول این حالت یا بی هوشی آگاه هس
شده به مغز و  صدمه وارد سوال است که دانشمندان در حال بررسی آن هستند. سطح آگاهی و پاسخگویی بستگی به میزان

.دارد مغزناحیه صدمه دیده  . 
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 تواندیم کما ندرت بهو  . کشدمی طول هفته چند یا روز چند اغلب که کما نکته قابل توجه این است

بکشد طول سال چندین . 

اگر فرد وارد این حالت شود، این یک اورژانس پزشکی است و برای حفظ زندگی و عملکرد مغز اقدام سریع لازم است. در 
شود، اما توانایی تفکر فرد سرکوب هایی مانند تنفس و گردش خون، به طور معمول انجام مییک فرد به کما رفته، کار 

تواند به علت فشار زیاد، خونریزی، کمبود اکسیژن یا آید. آسیب مغز مییشود. کما به دلیل آسیب دیدن مغز به وجود ممی
درصد از افرادی که  ۰۵تواند موقتی یا دایمی و یا برگشت پذیر باشد. در واقع بیش از سموم به وجود بیاید و این آسیب می

 .شوندالتی میروند در اثر ضربه به سر و اختلال در سیستم گردش خون مغز، دچار چنین حبه کما می

  

؟های مرگ مغزی و کما در چیست اوتتف  

تواند دوباره به زندگی عادی خود می ای که فردی که به کما رفته،حالت کما با مرگ مغزی بسیار متفاوت است، به گونه
بازگردد؛ البته این وضعیت را باید متخصصان مغز و اعصاب تایید کنند، به گونه ای که اگر مغز هنوز زنده باشد، فرد 

 به خودش بیمار زیرا .دارد وجود هم سال چندین گذشت و طولانی مدت از بعد حتی آن برگشت احتمال و شده کما دچار
 .است رخ نداده مغز  مرگ سلولی در کشد و فقط مغز برای مدتی هوشیاری ندارد، اما نفس می طبیعی صورت

دهد و با کشد و تنفس خود را از طریق دستگاه انجام میمینفس  مصنوعیبه طور از دنیا رفته است. در مرگ مغزی، فرد 
قلب خواهد ایستاد.قطع کردن دستگاه   

نفس وابسته به مغز می باشد و قلب فرد دچار مرگ مغزی، به دستگاه وابسته می باشد، زیرا تدر  علایم مصنوعی حیات پس 
تا مدت کوتاهی با کمک دستگاه مستقل از مغز مرده  این قابلیت را دارد کهبا مغز تفاوت دارد. اگر مغز فردی بمیرد، قلب او 

، البته به شرطی که اکسیژن از شته باشددر نواحی زیر ساقه مغز و نگهداشت ارگان ها داپمپاژ خون را فعالیت مچنان ه
نمی توان مدت هم با وجود دستگاه  ، اما بازضربان قلب متوقف می شودطریق دستگاه به او برسد و در صورت قطع دستگاه 

و پس از مدت کوتاهی بسته به توان قلب فرد در پاسخ  .اشتنگه د با تنفس و ضربان قلب مصنوعیزیادی چنین افرادی را 
 روز تپش قلب متوقف خواهد شد. 41و در نهایت پس از  به دستگاه 
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