
 انواع سکته مغزي
  :سکته مغزي ایسکمیک -1

رسـاند، بـسته    اگر سرخرگی که خون را به مغز مـی       الف) آترو ترومبو تیک:       
دهد. علل متعددي باعث بسته شدن رگ     شود، این نوع سکته مغزي رخ می      

خونی می شوند، مثال رسوب چربی ها در شـریان هاباعـث تـشکیل لختـه             
 )آترواسکلروز(خونی می شود 

، یک لخته خونی در بی نظمی ضربان قلبگاهی اوقات، در اثر   ب) آمبولیک:   
رود شود. سپس این لخته خونی به جاي دیگري از بـدن مـی         قلب ایجاد می  

      .بنددکه در آنجا سرخرگ رساننده خون به مغز را می
 :سکته مغزي هموراژیک - 2

وقتی یک رگ خونی در مغز پاره شود و باعث خونریزي در مغز شـود، ایـن            
                   .نوع سکته رخ می دهد که آن هم دالیل متعددي دارد

 :حمله ایسکمیک گذرا -3
یک سکته مغزي ناقص است که در اثـر گرفتگـی رگ خونـی رخ                 در واقع 
دهد. اگرچه حمله ایسکمی گذرا باعث آسیب دائمی مغز نمی شود، ولـی        می

باعث بروز عالئم سکته مغزي می شود که چند دقیقه و یا حتی چند ساعت         
طول می کشند. شما به عنوان عالمت سکته مغزي نباید از این حالت چشم      

 .پوشی کنید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فاکتورهاي خطر ابتال به سکته مغزي
، سن باال، اختالالت ژنتیک و     استعمال دخانیات، کلسترول باالو  فشار خون 

باشند. خطر سکته مغزي     از فاکتورهاي خطر ابتال به سکته مغزي می چاقی  
شود و مـردان      برابر می    2سال با گذشت هر دهه  55با افزایش سن بعد از      

  .شوند نیز بیش از زنان مبتال می 
هاي قلبی و افراد داراي فشار خون   خطر سکته مغزي در دیابتی ها، بیماري

و سیگار باال بیشتر است. همچنین کلسترول باال، غلظت خون و مصرف 
  .شوند برد و مردان نیز بیش از زنان مبتال می  خطر سکته را باال می الکل 
گونه موارد   شود که این هاي مغزي گاه در اثر خونریزي هم ایجاد می   سکته

 .معموال شدید و کشنده است
هاي مغز باشد و هـم در     تواند هم در اثر آسیب به عروق پرده  خونریزي می  

اثر پاره شدن عروق داخلی مغز ایجاد شود. ضعف ناگهانی، اختـالل میـدان             
 .بینایی، تاري دید و کوري یک طرفه نیز از عالئم هشدار دهنده است

 تهیه کننده: واحد آموزش
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  سکته مغزي
بروز حوادث مختلف و رویـدادهاي ناگهـانی و غافلگیرکننـده در زندگـی                

کننده بوده است که اگر فرد در پی ایـن اتفاقـات        ها همیشه نگران      انسان
هـاي      تواند بستر بـروز سـکته      هاي زیاد روحی به خود وارد کند، می      فشار

 .مغزي را فراهم کند
 سکته مغزي چیست؟

هـاي مغـز در         یا سکته مغزي به از بین رفتن سلول    (Stroke)استروك
گویند که در اثر جریان ناکافی خون به آن منطقه  یک منطقه مشخص می 

افتـد کـه جریـان خـون          باشد و بنابراین سکته مغزي وقتی اتفاق می        می
قسمتی از مغز قطع شود و متعاقب آن رسیدن اکسیژن و مواد تغذیه کننده          

 .شود  به مغز متوقف می
سرعت از بین   هاي مغزي به   شود تا سلول نرسیدن خون به مغز باعث می    

اي که خون به آن نقطه نرسیده ممکن اسـت     بروند و لذا نسبت به منطقه   
و توانایـی   حافظه  هایی مانند اختالل تکلم، از دست رفتن    فرد دچار آسیب    

 .تعقل، کما یا مرگ گردد
حمله مغزي یا حوادث عروقی مغزي یک اورژانس پزشکی است که نیاز به   
درمان فوري دارد. درمان به موقع و سریع، بهبودي را سـرعت بخـشیده و         

 .جلوگیري کندفلج یک طرفه کننده مثل  تواند از عوارض ناتوان  می 
ساعت شروع شـود و گرنـه         6تا   3درمان سکته مغزي باید ظرف حداکثر  
 .عوارض جدي در پی خواهد داشت

 سکته مغـــــزي



 موقع بروز عالئم سکته مغزي چه باید کرد؟
عالئم سکته مغزي را نادیده نگیرید، حتی اگر فقط یک عالمت داشـتید        •

 .و یا عالئم خفیف بودند و یا برطرف شدند
معطل نکنید. هر یک دقیقه حیاتی است، پس فورا خودتان را به پزشـک      •

 .برسانید
اگر یکی یا چند تا از عالئم سکته مغزي را براي بیـش از چنـد دقیقـه               •

آمبـوالنس شـما را سـریعا بـه          .) زنگ بزنیـد   115داشتید، به اورژانس (   
 .بیمارستان می رساند

این نکتـه    .زمانی را که عالئم سکته مغزي شروع شده اند، بررسی کنید       •
 .مهمی است که باید به پزشک در بیمارستان بگویید

 
 نحوه درمان 

درمان اولیه پس از وقوع یک سکته مغزي شامل تحت نظر گرفتن دقـیـق           
باشد. اگر در     فرد و انجام اقدامات پرستاري براي محافظت راه تنفسی او می     

دیده شد که یک لخته خون در شریان وجود دارد، باید فوراً با  سی تی اسکن
استفاده از داروهاي ترومبولیتیک (حل کننده لخته) اقدام به حل کـردن آن                
نمود. این درمان ممکن است باعث بهبود عواقب سکته مغزي بشود اما در                
هر موردي نباید آن را بکار برد، زیرا باعث افزایش خطر بروز خونریـزي در                

 شود. مغز می
هاي مغزي بعـدي   انجام درمان طوالنی مدت براي کاهش خطر وقوع سکته       

است. یکـی از       بستگی به این دارد که علت ایجاد این سکته مغزي چه بوده           
راههاي درمان سکته مغزي ناشی از انسداد عروق، حل کردن لخته مسـدود             

 کننده رگ است. 
 

هاي مغزي در جـهـان        هاي جدیدي براي درمان سکته      چه روش 
 شود؟ ارائه می

(که البته استفاده از آن خیلی هم جدید نیست، چـون          rtPAتجویز داروي   
گیرد) و     سال پیش مورد استفاده قرار می 16در کشورهاي پیشرفته از حدود      

 شود  هاي جدیدي محسوب می هاي داخل سرخرگی از جمله روش درمان
شود.  انجام می rtPAیا  Alteplaseاین کار با استفاده از دارویی به نام         

هر قدر این درمان سریعتر انجام شود نتیجه بهتري دارد و حداکـثـر ظـرف          
چهار ساعت و نیم از شروع سکته مغزي قابلیت تزریق وجود دارد. هر قـدر                 
تزریق از شروع سکته به تاخیر بیفتد احتمال بروز خونریزي مغزي بـدنـبـال               

شود. این دارو از طریق ورید بازویی یا داخل شریـانـی               این درمان بیشتر می   
 شود.  تزریق می

 عالیم سکته مغزي
در بیشتر افراد عالیم سکته مغزي به سرعت و در عرض چند ثانیه یا چند                

دهند. عالیم هر سکته مـغـزي           دقیقه بعد از وقوع سکته خود را نشان می        
است. ایـن عـالیـم          بستگی به قسمتی از مغز دارد که دچار گرفتاري شده         

 امکان دارد شامل موارد زیر گردد.
  

 مهم ترین عالئم سکته مغزي عبارتند از:
احساس بی حسی یا فلج ناگهانی در یک طرف صورت و دست یا پـاي             -

 یک طرف بدن
کاهش ناگهانی بینایی، قدرت بدن، تعادل بدن (به سـختی راه رفتـن)،              -

 قواي حسی، صحبت کردن و یا فهم صحبت دیگران
 به خصوص در یک چشم تاري ناگهانی دید -
به هم خوردن تعادل بدن به طور ناگهانی که احتماال بـا حالـت تهـوع،             -

 کردن، تب، سکسکه و یا قورت دادن غذاها به سختی همراه است استفراغ
شـود  فوراً بعد از آن فرد بیهوش می    ناگهانی و شدید بدون دلیل که  سردرد  -

 (نشان دهنده سکته مغزي به علت خونریزي است)
 بیهوش شدن فرد  -
 ي بدون دلیل یا افتادن ناگهانی روي زمین سرگیجه -
اگر شما و یا کسی که پیش شماست، دچار هر یـک از عالئـم سـکته             -

مغزي شد، باید سریعا خودتان را به پزشک برسانید (به اورژانس زنگ بزنید 
و یا کسی شما را به بیمارستان ببرد)، زیرا درمان فوري سکته مغزي باعث      

 زنده ماندن فرد و بهبود سریع تر او می شود
برخی روش هاي درمانی بایستی در طی سـاعات اولیـه بعـد از شـروع              -

 عالئم سکته مغزي، انجام شوند
تأخیر در درمان سکته مغزي باعث مرگ فرد و یا معلولیت دائمی (مثـل          -

 فلج شدن دست و پا) او می شود
وقتی شما دچار عالئم سکته مغزي می شوید، نـشان مـی دهـد خـون                 -

  کافی به مغز نمی رسد
آسیب ناشی از سکته مغزي می تواند موقتی و یا دائمی باشد، به عنـوان     -

مثال ممکن است دیگر نتوانید حرف بزنید و یا بعد از مدتی قدرت صحبت         
کردن شما بر گردد. ممکن است دچار فلج جزئی یا کامل در دست ها و یا         

 پاها شوید
مسئله مهم این است که وقتی دچار عالئم سکته مغزي گشتید، هر چـه       -

-تر نزد پزشک بروید. شروع زودتر درمان باعث آسیب کمتر مغز می    سریع
  .شود و کمتر دچار فلج دائمی می شوید

 



اگر زمان فوق از دست برود و علت سکته آمبولی یا ترومبوز عروق مغـزي              
شود تا با رقـیـق         تجویز می   وارفارینیا    آسپیرینباشد، داروهایی مثل      بوده

 هاي خون جلوگیري کند. کردن خون از وقوع لخته
است ممکن اسـت بـا          اگر مشخص شد که یک شریان دچار تنگی شده         

 جراحی بتوان آن را باز نمود.
بعد از بروز یک سکته مغزي که علتش خونریزي و پاره شدن یک شریـان      

شـود. درمـان        است، درمان بر روي زمینه ایجاد کننده آن متمرکز می           بوده
طوالنی مدت آن ممکن است شامل تجویز داروهاي ضد فشار خون باشـد          

هاي بعدي جـلـوگـیـري      تا فشار خون را پایین آورده و از احتمال خونریزي   
دار تجویـز   کورتونکند. اگر سکته مغزي بر اثر التهاب شریان باشد داروي     

 شود.   می
 

 مراقبت در منزل بعد از سکته مغزي
 

 فلج شدن ، ضعف و ناتوانی هاي حرکتی
یکی از عوارض بسیار شایع در بیماران پس از سکته مغزي احساس ضعف، 
بی حسی عضالت یا فلج شدن نیمی از بدن است. استفاده از دوره هـاي                 
توانبخشی( فیزیوتراپی) و ماساژ عضو آسیب دیده توسط پـرسـتـار رونـد           

 بهبودي را سرعت می بخشد.
 مشکل در صحبت کردن و یا اختالل در بلع (خوردن )

اختالل در صحبت کردن و حتی درك صحبت سایرین نیز از مشـکـالت               
شایع پس از سکته مغزي است. گفتار درمانی رایج ترین روش براي درمان   
این مشکالت است. زیرا متخصصین گفتار درمانی از روش هاي مختلفـی             
براي بهبود مشکالت سخن گفتن، بلع غذا و خوردن براي باز توانی مغز و              
سایر آسیب هاي مغزي استفاده می کنند. شما نیز می توانید این اصول و                
روش ها یاد گرفته و با بیمار خود تمرین کنید. اگر بیمار شما در خوردن و          

 بلع غذا مشکل دارد در روزهاي اول تغذیه را با مایعات شروع کنید.
 از دست دادن حافظه و دشواري در یادآوري و فکر کردن

یـادآوري،    در  مهم ترین راهکار براي کمک به بیماران هنـگـام دشـواري            
به روي فرد مورد نـظـر            باشد. باید رو     برقراري ارتباط مستمر با آن ها می      

وضوح صحبت کرده و با استفاده از زبان بدن و دادن وقـت                    ایستاده، به 
هاي او را تا حد امکان کـاهـش            کافی به فرد براي درك مطالب دشواري      

دهیم. استفاده از تصاویر و تقویم براي یادآوري گذشته و صحبت بـا فـرد        
 بیمار بسیار روند بهبودي را سرعت می بخشد.

 طراحی و چاپ: روابط عمومی بیمارستان آتیه
 شهرك غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهید دادمان  آدرس: تهران،

 82721تلفن بیمارستان: 
 88086095فاکس بیمارستان: 

 www.a ehhospital.irسایت بیمارستان: 

 مشکالت احساسی ( افسردگی و درماندگی)
مشکالت احساسی بیمار ناشی از ناتوانی فرد در وفق دادن خود با شرایط و      
محدودیت هاي جدید است. احساس غم، افسردگی، اضطراب و عـواطـف               
هیجانی پس از سکته مغزي در بیماران به وفور دیده می شود. ممکن است               
بیمار، بدون علت و یا در اثر کوچک ترین مسأله اي شروع به گریه یا خنده                

 می باشد. ترین اقدام صبوري و درك شرایط روحی این بیمارانکند. اما مهم
 بی اختیاري در ادرار کردن یا دفع مدفوع
هفته پس از سـکـتـه           3بی اختیاري در ادرار کردن و دفع مدفوع تقریباً تا         

مغزي از عوارض شایع پس از سکته مغزي است. بی اختیاري در اثر آسیـب          
مراکز مغزي کنترل کننده این اعمال، روي می دهد. استفاده از سوند و لگن      

 براي بیماران در این دوران ضروري است.
 درك کردن بیمار مهمترین قسمت مراقب بعد از  سکته مغزي

یادمان باشد مراقبت از بیماران سکته مغزي نیازمند صبر و شکـیـبـایـی و                 
 اختصاص زمان و توجه و درك کامل شرایط و محدودیت آن ها است.

مراقبت حرفه اي و صحیح از بیمار سکته مغزي می تواند روحیه و تـالش                
 بیمار براي بهبود را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. 


