
1 
 

 

 

 

 

 چیست؟ سکته مغسی

 

 4ظزف  هغش ارگاًی تغیار حغاط تِ کاّؼ جزیاى خَى ٍ اکغیضى اعت، قطغ کاهل جزیاى خَى در یک هٌطقِ اس هغش

ِ  دًثال آى . دقیقِ عثة هزگ تافتی خَاّذ ؽذ10تا  عکتِ هغشی یؼٌی تغتِ ؽذى یا پارُ ؽذى یک ؽزیاى هغشی کِ ت

اختالل در گزدػ خَى آى ًاحیِ اس هغش ایجاد ؽذُ ٍ هَجة تظاّزات ػقثی سیاد هثل فلج ًیوِ تذى، اختالل تکلن ٍ 

 . اختالل در راُ رفتي هی ؽَد 

عزطاى ٍ ، ّای قلثی عَهیي ػلت هزگ تؼذ اس تیواری عکتِ هغشی اٍلیي  ٍ هْوتزیي ًَع اس حَادث ػزٍقی هغشی ٍ

جذی در افزاد    عکتِ ّای هغشی یکی اس ػلل ایجاد ًاتَاًی ّای طَالًی هذت ٍ.ؽایؼتزیي ػلت ًاتَاًی جغوی اعت

 رٍػ حل لختِ عثة تخفیف  درهاى سٍد ٌّگام تا. ًیاس تِ هذاخلِ فَری دارد ٍکِ یک حالت اٍصاًظ اعت  تاؽذ هی

 داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ٍ خذهات تْذاؽتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزعتاری–هؼاًٍت درهاى 

(ره)بیمارستان امام خمینی  

 مرکزتحقیقات ترمیم ضایعات نخاعی
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 .تاؽذ در ًتیجِ هحذٍدیت کوتز در ػولکزد تیواراى هی ػالین عکتِ ٍ

عکتِ )ؽایؼتزیي ًَع در اثز کاّؼ خًَزعاًی اعت : تَاًذ داؽتِ تاؽذ  اختالل جزیاى خَى هغش دٍ هکاًیشم هی

عکتِ )ٍ در هَارد کوتزی ًیش پارگی ػزٍق ٍ خًَزیشی در داخل تافت هغش  (ایغکویک یا غیزخًَزیشی دٌّذُ

 .(ّوَراصیک یا خًَزیشی دٌّذُ

 اغلة تا عکتِ هغشی . ّا ٍ رٍسّا اداهِ یاتذ افتذ کِ عاػت اتفاق  ٍ تی َّؽی  رفتِهوکي اعت فزد  ًاگْاى تِ حالت اغوا

  .فلج ًیوی اس تذى ٍ فلج فَرت ٍ دفغ غیز ارادی ادرار ٍ هذفَع ّوزاُ اعت

علل سکته مغسی کذامنذ؟ 

  آتزٍاعکلزٍستقلة ؽزائیي یا 

   ِ ِ  در آى  جزیاى  خَى  در اثز تٌگی  یا تغت تزٍهثَس ک

 .ؽذى  یک  ؽزیاى  هغذٍد هی گزدد

 هغش هی رٍد  ِ ِ  خًَی  کَچک  اس یک  رگ  هثتال ت ِ  در آى  تخؼ  کَچکی  اس رعَب  چزتی  یا یک  لخت  .آهثَلی  ک

 ای قلة ، ، کؾیذى عیگار ، چزتی تاال، دیاتت کٌتزل ًؾذُ، چاقیفؾارخَى تاال ِ  60عي  تیؼ  اس ، تیواری ّای دریچ

 .عال

 : عالیم  شایع 

ای کِ دچار هحذٍدیت یا  ٍعؼت هٌطقِ،(رگی کِ دچار اًغذاد ؽذُ)ّای هغشی تا تَجِ تِ هحل تزٍس ضایؼِ  عکتِ  

 اس ًَاقـ ػقثی تغیار هتٌَػی ؽًَذ تَاًٌذ عثة ایجاد ػالین ٍ هیشاى ٍجَد ػزٍق جاًثی هی ًقـ جزیاى خَى ؽذُ ٍ

 :قثیل

  عٌگیٌی  ًاگْاًی  در اًذام  یا کزختی  ٍ ًاتَاًی  در کٌتزل  ػضالت 
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  ػذم  تَاًایی  حزکت  دادى  تخؾی  اس تذى 

  کاّؼ  َّؽیاری 

 اختالل در  تکلن 

 گیجی عزدرد ٍ عزگیجِ ، ػذم تؼادل ٍ 

 اختالالت  تیٌایی 

 تی اختیاری  هذفَع  یا ادرار 

 تَْع ٍ اعتفزاؽ  

 :پیشگیری

 :پیؼ گیزی اس عکتِ هغشی تِ طزق هختلفی اهکاى پذیز اعت

 تْتز اعت تحت ًظز  پشؽک تاؽیذ.  

 عاس تیواری اعت ِ . هْن تزیي اقذام  السم تزای پیؼ گیزی اس تزٍس عکتِ هغشی حذف یا کاّؼ ػَاهل خطز ٍ سهیٌ

 دیاتت  ٍ تزک عیگار اس ، کٌتزل ٍ درهاى تیواری ّای قلثی،جولِ  رصین غذایی هٌاعة،  ٍرسػ کزدى اس

 .هْن تزیي کارّا تزای پیؼ گیزی اس عکتِ هغشی ّغتٌذ

 ، رٍسی یک ػذد قزؿ آعپزیي جْت پیؼ گیزی اعتفادُ کزد تْتز اعت. 

 درمان  

    هزاجؼِ فَری تِ ًشدیکتزیي تیوارعتاى

   کٌتزل فؾارخَى ٍ قٌذخَى ٍ ػالین حیاتی تیوار

 اختیاری ادرار اعتفادُ اس عٌذ ادراری درفَرت تی 

 ؽَد درفَرت اختالل در تلغ اعتفادُ اس لَلِ هؼذُ کِ در تیوارعتاى اًجام هی. 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
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: توجه به موارد زیر توسط همراه بیمار

  تَجِ تِ ٍضؼیت َّؽیاری تیوار ٍ پاعخ گَیی اٍ تِ هحزکات هحیطی

  تَجِ تِ حزکات ارادی ٍغیز ارادی اًذاهْای تذى تیوار

  عفتی یا فلج ؽلی گزدى

 (...ٍ رًگ پزیذگی یا کثَدی)رًگ چْزُ ٍاًذاهْا 

  تَجِ تِ ٍضؼیت تٌفغی تیوار

  تکلن تَاًایی 

  ٍجَد خًَزیشی

  تَجِ تِ هیشاى جذب ٍدفغ هایؼات تیوار

 تَجِ تِ ٍضؼیت فؾار خَى تیوار 

: آزمون های تشخیصی 

 ِآسهَى تؾخیـ اٍلی   ، ctُاکَکاردیَگزافی  ًَار قلة، ی حاجة هی تاؽذ  اعکي تذٍى اعتفادُ هاد ،  ،

 . MRI ،، آًضیَگزافی عًََگزافی

 :درمان دارویی

  هاًٌذ آعپیزیي پالکتیدارٍّای  ضذ   ِ  . ٍضذ اًؼقاد ًظیز ّپاریي در هَارد خاؿ تزای  کاّؼ  احتوال  تؾکیل  لخت

 فؾار خَى  تاال  ِ   .دارٍّای  ضذ پزفؾاری  خَى  در فَرت  اتتال ت

: درمان عوارض سکته مغسی 

  .تزای درهاى ػَارك عکتِ هغشی تایذ اس پشؽک هتخقـ هغش ٍ اػقاب کوک گزفت

 .تاؽذ ؽزٍع تِ هَقغ کاردرهاًی  ٍ فیشیَتزاپی  ٍگفتار درهاًی تغیار هَثز هی


