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STROKE
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STROKE



Stroke: 

A major public health problem

6
Worldwide, 1 in 6 people 
on average will suffer a 
stroke in their lifetime1

Every 

6 sec
Every 6 seconds, 

someone dies from a 
stroke1,2

6
million
Worldwide, nearly 6 

million people die each 
year from a stroke1,2

1 in



Stroke can affect anyone at any time



: سکته مغزی

شایعترین علت انواع ناتوانی بالغین

شایعترین علت صرع در بزرگسالی

دومین علت اختالل ذهنی و حافظه

علت شایع افسردگی ثانویه
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یک اورژانس واقعی است.

صدمات اصلی درهمان ساعات اولیه رخ می دهد.

 در همان ساعات اولیه وجود دارد و بسیار نیز درمان
.موثر است

پس از استقرار، هیچ درمانی موثر نمی باشد.
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 واقعیتهای مثبت در باره سکته مغزی
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Definition 

A stroke is:

که بدلیل قطع یا کاهش (ساعت 24در مدت کمتر )نقص عصبی حادی است 

.ساعت بطول می کشد24جریان خون مغز ایجاد، و بیش از 

.گفته می شود(TIA)حمله ایسکمی گذراساعت از بین بروند،به آن اصطالحا  ۲۴اگر این عالئم در طول 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7
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م سکته مغزیئعال
CVA



آسیب بسته به محل ومیزانعالئم ونشانه های بالینی استروک

.لذا دوبیمار عالئم مشابه را نشان نمیدهد. مغزی میباشد



عالیم سکته مغزی

• عدم تقارن صورت

اختالل تکلم

• ضعف و سستی در یک یا چند اندام

کاهش حس درد و لمس

سرگیجه

چشم هاتوام انحراف -اختالل بینایی ناگهانی یک یا دو چشم-دوبینی

عدم تعادل

اختالل شناخت

کاهش سطح هوشیاری



Characteristic of CVA

1 ) شروع ناگهانیTemporal Profile

2 )   درگیری کانونی سیستم عصبی مرکزیLocalize of symptom

3 )عدم بهبود سریع

4)علل عروقی
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خصوصیات سلولها وبافت مغز

1 )پرمصرف  ترین پرکارترین

وبافت بدنسلول 

2 )بدون ذخیره انرژی

3) آسیب پذیرترین بافت
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خصوصیات عروق مغز

1 )از نظر آناتومی:

2 )از نظر فیزیولوژی



مغزخصوصیات عروق 
از نظر آناتومی 

حلقه ویلیس) 1

(BBB) سد دفاعی2)
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خصوصیات عروق مغز
فیزیولوژینظر از 

*توانایی اتورگوالسیون در پاسخ به:

1 )160-60تغییرات فشار خون در محدوده فشاربین

2  )نیازهای متابولیسمی موضعی



18

انواع سکته مغزی



انواع سکته مغزی
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(ایسکمی) سکته مغزی  انسدادی

 :که علت این نوع سکته،  وجود لخته خون در یکی از عروق مغز است

%( 80)راین سکته بیشتت. مانع عبور خون به سمت  بافت مغز می شود

.شایع است





   آسیب بهایسکمی

نرون

سد خونی

گلیال

تورم وادم مغز(1
Peaks at 3-5 days

تغییرات بیوشیمیایی(2
Sizureموجب

PATHOPHYSIOLOGY

خونریزیهای موضعی ( 3

Hemoragic conversion



ischemic cascadeآبشار ایسکمی 

پیچیتده تحتت عنتوانرویدادهای متابولیکی سلولی آغاز ٬در حمله ی ایسکمیک مغزی

.می شوند( ischemic cascade)آبشار ایسکمی 

تولیتد مقتادیر نورون های  اختالل در تنفس هوازی  توقف جریان خون

کافی در تولید نورون ها کاهش توان +   pHتغییراتی در سطح وزیادی اسید الکتیک

ATPپمپ هتای غشتاییاختالل در  جهت مصرف در فرایندهای دپوالریزاسیون

(. penumbra region)نیم سایه به نام ناحیه ای تشکیل   عملکرد سلول توقف 

 ه با با جریان خون مغزی کم در اطراف منطقه دچار انفارکتوس  کناحیه است نیم سایه
های انجام اقدامات و تدابیر مناسب می توان عملکرد آن را با استفاده از فعال کننده

.حیاتی دوباره بخشید٬ t-PAپالسمینوژن بافتی 
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(ایسکمی) انواع سکته مغزی  انسدادی

ایسکمی گذرا

ترومبوتیک

امبولیک

الکونار انفارکت



(TIA)حمله ایسکمیک زودگذر

انجامدنقیصه ای عصبی است که کمتر از یک ساعت به طول می: تعریف.

عالمت :TIAحرکتی و نیز بینتایی ٬با فقدان ناگهانی عملکردهای حسی

.تظاهر می یابد

ایسکمی موقت ناحیه ی خاصی از مغز است: علت .

ن سکته می تواند عالمت هشداردهنده ای مبنی بر قریب الوقوع بود:  نکته

را تجربه کترده TIAعدم ارزیابی و درمان بیماری که قبال . ی مغزی باشد

.ممکن است باعث سکته مغزی و نقائص غیر قابل برگشت شود
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:الکونار انفارکت

سکته های ترومبوتیک شریان های کوچک نفوذکننده

(Small penetrating artery thrombotic strokes) )

امگذاری به این ن. معموال شایعترین نوع سکته های ایسکمیک می باشد

غزی دلیل تشکیل حفره ای  های است که حین از بین رفتن بافت م

.دچار سکته یا انفارکته ایجاد می شود
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(ایسکمی) سکته مغزی  انسدادی
ترومبوتیک
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وزیزاترواسکر: شایعترین ریسک فاکتور
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1 )یجعالئم و نشانه ها معموال بتدر

2 )             غالبا در شب رخ داده

3 )اوجود سابقه  ریسک فاکتور ه

4 ) سال65معموال باالی

:خصوصیات 
سکته مغزی ایسکمیک ترومبوتیک
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زمانی اتفاق میافتد که لخته خون(  (Embolic strokeسکته آمبولی
زی در جایی غیر از مغز تشکیل شده و سپس به مغز آمده و در عروق مغ

کته رخ در نتیجه ی این انسداد و عدم خونرسانی به مغز س. گیر می کند
.می دهد
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:سکته های مغزی آمبولیک

شایعترین آمبولی ها

1 )قلب:ترومبوز

2 )چربی

3 )مایع آمنیوتیک

4 )لخته چرکی

5)سلول سرطانی...
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CAUSES 

 hypertension

 aneurysm

 (AVM)

 intracranial tumors

 head trauma

 anticoagulants

 thrombolytic  agents



40

hypertensionایجاد انوریسم اختالل در سیستم
Autoregulation

ایجاد ارترواسکروتیک



آنوریسم

:مقدمه

از بیماران قبل از دسترسی به مراقبت های پزشکی از20-60%تقریبا 

و در افرادی که از خونریزی اولیه نجات.  خونریزی اولیه  می میرند

رخ داده و ( روز پس از اولین خونریزی7معموال )پیدا می کنند ، خونریزی مجدد 

.  مرگ و میر  رخ می دهد35-40%موجب  



:علل
90%تقریبا : نقص مادرزادی.

آترواسکلروزفرایند دژنراتیو و

 (نظریه شارکو ) پدیده تکامل

HTN 



:عوارض آنوریسم

.Iوازواسپاسم:
 از بیماران 70-90%درSAHوجود دارد.
 موارد عالمت دار د% 30تنها در.
 خطر مرگ و میر دارد7%حدود.
14-4 روز پس ازSAH رخ می دهد.
پین تجویز نیفیدی:   پیشگیری اولیه از وازواسپاسم
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( AVM)وریدی -ناهنجاری شریانی 

بصورت:
1 )وریدی-فیستول شریانی
2)یلریعدم تشکیل سیستم کاپ



خونریزی تومورهای مغزی

علت 
نئوواسکوالسیون
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تقسیم بندی بر حسب محل، درمان و 
مراقبت مربوطه
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Types of Hemorrhagic Stroke

 1)Intra cerebral hemorrhage (ICH)

 Bleeding into parenchyma of brain

 Most common cause is hypertension

 2)Subarachnoid hemorrhage (SAH)

 Bleeding onto surface of brain

 Most common cause is berry aneurism



Intra cerebral hemorrhage 

(ICH)
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 خونریزی مغتزی ٬درصد موارد سکته های هموراژیک 80حدود

 small)عروق خونی کوچتک(  rupture)اولیه ناشی از پارگی 

vessels  )در اثر فشار خون بتاالی(hypertension ) کنتترل

.است نشده 
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عالئم خونریزی مغزی 

افت عالئم خونریزی مغزی وابسته به محل خونریزی در مغز، شدت خونریزی و میزان ب
.های متاثر از آن متغیر می باشند

عالئم عبارتند از:
1-شدید  و ناگهانی سردرد.
2-تشنج
3-احساس ضعف در دست ها و یا پاها
4-تهوع و استفراغ
5- (ادم ته چشم و تاری دید) تغییرات بینایی چشم
6-و سوزن سوزن شدنبی حسی و کرختیاحساس
7- (آفازی و یا دیزآرتری) اختالل در گفتار
8- اختالل در بلع
9-کاهش تعادل بدن
10-  (  گیجی، بیقراری، منگی، خواب آلودگی)کاهش هوشیاری
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و فشار خون  بحرانی
 180فشار سیستولیک باالیmmHg  و

▪ 130mmHgفشار دیاستول باالی 

https://article.tebyan.net/158572/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-10-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://article.tebyan.net/122579/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://article.tebyan.net/177347/%D8%A2%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-
https://article.tebyan.net/219126/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7


شایع متعاقب خونریزی مغزیعوارض

 هیدروسفالی -اسپاسم عروق مغزی و متعاقبا ایسکمی مغزی -خونریزی مجدد یا گسترش هماتوم
کاهش جریان خون مغزی و گسترش ناحیه ی آسیب دیده -هیپوکسی مغزی باالخص .-حاد و تشنج

. در مغز 

 مراقبت مهم  :

1 )هیپوکسی مغزبه حداقل رساندن ٬کافی خون به مغز اکسیژن رسانی

2 )به کفایت اکستیژن رستانی کمک در سطوح قابل قبول و هماتوکریتحفظ هموگلوبین
. بافتی 

3 ) برون ده قلب٬فشار خون حفظ(cardiac output )

4 ) مایع رسانی کافی( مایعات داخل وریدیIV fluids ) کاهش ویستکوزیته ی ختون و
جریان خون مغزبهبود

 آستیب برای جلوگیری از بروز تغییر در جریان خون مغزی و احتمال گسترش ناحیته ی: نکته مهم
.دیده باید از باالرفتن و پایین آمدن بیش از حد فشار خون اجتناب ورزید
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