
 مغزی اثرات سکته

مغز اندام بسیار پیچیده ای اسنت که اعمال مختلف 
بدن را کنترل می کند.اگر یک سکته مغزی روی 
دهدو جریان خون به ناحیه ای که عملکرد خاصی 

این قسمت دیگر قادر  را تنظیم می کند،قطع شود،
به ادامه عملکرد تنظیمی و کنترلی که پیش از این 

 نخواهد بود. داشت،

برای مثال اگر سکته در قسمت عقبی مغز رخ 
دهد این احتمال وجود دارد که بخشی از توانایی 

 بینایی از دست برود.

اثرات سکته عمدتا به محل انسداد و وسعت بافت 
مغزی صدمه دیده بستگی دارد اما به دلیل اینکه 

یک طرف مغز کنترل اعمال اندام های سمت 
سکته در قسمت  مخالف را بعهده دارد برای مثال

راست منجر به مشکالت نورولوژیک اندام های 
سمت چپ بدن )سمت راست صورت( می شود 
که ممکن است هر یک از حالت های فلج یک 

سمت بدن ، مشکالت بینایی و از دست دادن 
 حافظه را سبب می شود.

اگر سکته در قسمت چپ مغز روی دهد،سمت 
تحت تاثیر  )و قسمت چپ صورت( راست بدن

قرار می گیرد و مشکالتی همچون فلج قسمت 
راست بدن ،اختالالت کالمیف مدل رفتاری کند و 

 زوال حافظه ایجاد می کند.

 سکته مغزی: زمان = صدمه دیدن مغز

در درمان سکته مغزی، ثانیه ها نیز اهمیت دارند. 
وقتی اکسیژن به مغز نمی رسد، مرگ سلول های 

به شرط مصرف مغز در چند دقیقه آغاز می شود. 
داروهای متالشی کننده لخته خون در سه ساعت 
ابتدایی پس از بروز سکته مغزی، می توان از 

گسترش آسیب دیدن مغز کاست. وقتی بخشی از 
بافت مغز از میان می رود، اندام هایی از بدن که 
توسط بافت از میان رفته مغز کنترل می شدند از 

مغزی سبب کار می افتند. به عبارت دیگر سکته 
 ناتوانی بلند مدت جسمی می شود.

 عالیم و نشانه های سکته مغزی عبارتند از:

بروز ناگهانی ضعف و بی حسی در یک طرف  -
 بدن

تغییر ناگهانی دید در یک یا دو چشم یا دشوار  -
 شدن بلع غذا

 بروز ناگهانی سردردهای شدید بدون علت -
هنگام بروز مشکالت شدید همراه با سرگیجه  -

 راه رفتن
بروز مشکالت ناگهانی در صحبت کردن و  -

 شناخت دیگران

 

 عوامل خطر زا: بیماری های مزمن

بیماری های مزمن سبب افزایش احتمال بروز 

سکته مغزی می شوند. بیماری های مزمن 

 عبارتند از:

 فشار خون باال -

 کلسترول باال  -

 دیابت -

 چاقی -

 عوامل خطر زا: تغذیه

پیروی کردن از رژیم غذایی نامناسب می تواند 

خطر بروز سکته مغزی را افزایش دهد. مصرف 

بیش از اندازه چربی و کلسترول می تواند سبب 

ضخیم شدن رگ های خونی شود. مصرف بیش 

از اندازه نمک ممکن است سبب بروز بیماری 

فشار خون شود. مصرف بیش از اندازه کالری 

چاقی می شود. با  سبب بروز اضافه وزن و

پیروی کردن از رژیم غذایی حاوی سبزیجات، 

میوه، غالت و ماهی می توان از بروز سکته 

 مغزی جلوگیری کرد.

 

 



 عوامل خطر زا: رفتارها

رفتارهای نامناسب و خطر زایی که در ادامه می 

خوانید خطر بروز سکته مغزی را به شدت 

 افزایش می دهند:

 دود کردن سیگار -

 کردنورزش ن -

 نوشیدن الکل -

آزمون سکته مغزی: حرف زدن، لبخند زدن، 

 تکان خوردن

آزمون سکته مغزی به شناسایی عالیم و نشانه 

های این بیماری کمک می کند. این آزمون از 

 جزئیات زیر تشکیل شده است:

چهره. از فرد بخواهید لبخند بزند. آیا یک طرف  -

 صورت بی حس است؟

اهید دست هایش را باال بازوها. از فرد بخو -

 ببرد. آیا یک دست پایین است؟

حرف زدن. از بخواهید یک جمله ساده را  -

تکرار کند. آیا در به یاد آوردن و بیان کلمات با 

 دشواری روبرو است؟

 تشخیص سکته مغزی

وقتی فردی با عالیم و نشانه های سکته مغزی به 

ع بخش اورژانس مراجعه می کند، در ابتدا باید نو

سکته مغزی را مشخص کرد. دو نوع سکته 

مغزی اصلی وجود دارد که روش های درمان 

شان متفاوت است. پزشکان می توانند از عکس 

برداری اورژانسی برای شناسایی نوع سکته 

 -مسدود شدن یا منفجر شدن رگ خونی  -مغزی 

استفاده کنند. نتایج آزمایش های اضافی محل 

 ص می کند.خونریزی درون مغز را مشخ

 سکته مغزی: صدمات بلند مدت
میزان صدمات وارده به افراد و از دست رفتن 

توانایی آنها به شدت سکته مغزی و سرعت عمل 
در درمان بستگی دارد. نوع صدمه و آسیب دیدن 

بستگی به مکان آسیب دیده مغز دارد. مشکالت 
 متداول پس از بروز سکته مغزی عبارتند از:

بی حس شدن -  
ز کار افتادن دست ها و پاهاا -  
از میان رفتن توانایی راه رفتن -  
از میان رفتن دید چشم ها -  
ناتوانی در بلع غذا -  
ناتوانی در سخن گفتن و برقراری ارتباط -  

مشکالت می توانند دائمی و ماندگار باشند، اما 
تعدادی از افراد می توانند بسیاری از توانایی های 

 شان را بازیابند.

شگیری کردن از بروز سکته مغزی: سبک پی
 زندگی

افرادی که بازمانده سکته مغزی هستند برای 
پیشگیری کردن از بروز دوباره سکته مغزی باید 

 موارد زیر را رعایت کنند:
پرهیز از دخانیات -  

ورزش کردن و کنترل وزن -  
پرهیز کردن از الکل و نمک -  
یجات مصرف مواد غذایی سالم مانند ماهی، سبز -

 و غالت

 

 

 پیشگیری کردن از سکته مغزی: داروها
پزشکان برای افرادی که احتمال دارد سکته 

مغزی کنند داروهایی تجویز می کنند تا احتمال 
بروز سکته را کاهش دهند. داروهای ضد لخته 

خون، مثل آسپرین، پالکت های خون را حفظ می 
کنند که سبب ایجاد لخته می شوند. داروهای ضد 

لخته خون، مانند وارفارین، برای بازماندگان 
سکته مغزی تجویز می شوند تا به بیداری بخش 
خاموش مغزشان کمک کنند. افرادی که از فشار 
خون باال رنج می برند برای درمان این بیماری 

 باید به پزشک مراجعه کنند.

 زندگی پس از سکته مغزی
ردي اوذ بیش از ویمی از افرادی کً سکتً مغسی ک

تُاوایی ٌای خُد را باز می یابىذ. کساوی کً بً 

اوذازي کافی دارٌَای متالشی کىىذي لختً خُن 

مصرف می کىىذ ممکه است بً طُر کامل بٍبُد 

یابىذ َ کساوی کً دچار واتُاوی شذي اوذ یاد می 

 گیروذ مستقل باشىذ.
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