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بررسی عوامل خطر آفرین سکته های مغزی ایسکمیک و هموراژیک در بیماران
بستری با تشخیص سکته مغزی
رضا ابراهیمی راد ) ،1(MScزهرا جنت علیپور ( ،*9)MScمحمد صبوری املشی  ،(MD(1فاطمه پنج مینی(،1)MD
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زهرا فتوکیان ( ،9)PhDمحبوبه نصیری ))MSc

-1دانشکده پزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن
-9مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری رامسر ،دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
دریافت ،31/9/91 :اصالح ،31/4/91 :پذیرش31/5/8:

خالصه
سابقه و هدف :سکته مغزی ،یک مشکل عمده بهداشت عمومی در سراسر جهان است که با فاکتورهای خطر متعددی مرتبط است.شناسایی و اصالح عوامل خطرر ،یرک اسرترات ی
مهم بهداشت عمومی به منظور کاهش خطر سکته مغزی است .از این رو مطالعه حاضر به منظور تعیین عوامل خطر آفرین سکته های مغزی ایسکمیک و هموراژیک صورت گرفتره
است.
مواد و روش ها :مطالعه اخیر از نوع توصیفی -تحلیلی گذشته نگر می باشد .جمعیت مورد مطالعه شامل  531بیمار بستری شده با تشخیص سکته مغزی طی سال هرای 1988-39
در بیمارستانهای شرق گیالن و غرب مازندران بودند .اطالعات مورد نیاز از پرونده بیماران استخراج گردیده و در چک لیست مخصوصی که بره ایرن منظورتردوین شرده برود ،تبرت
گردید .اطالعات با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  11و آزمونهای آماری توصیفی (فراوانی ،میانگین و انحراف معیار) و آزمونهای تحلیلی (کای دو و تسرت دقیر فیشرر)
یافته ها :از کل بیماران مورد مطالعه %51 ،زن و  %53بین  11-89سال سن داشتند %39 .سرابقه فشرارخون برا  %18،سرابقه بیمراری قلبری  %91 ،سرابقه دیابرت و  %54سرابقه
هیپرلیپیدمی داشتند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده و نقش فشار خون با در بروز استروک ،توصیه می شود که توجه بیشتر و دقی تر ی در مرورد غربرالگری پرفشراری خرون بره ویر ه در
گروههای در معرض خطر مانند سالمندان صورت پذیرد.
واژه های کلیدی :سکته مغزی ایسکمیک ،سکته مغزی هموراژیک ،عوامل خطر.

مقدمه
شروع ناگهانی که در نتیجره فرآینردی پاتولوژیرک در ناحیره ای از عرروق خرونی

در سراسر جهان در دو دهه گذشته کاهش یافته است اما تعداد مطل افرراد مبرتال

سیستم عصبی مرکزی ایجاد شرود اطرالق مری گرردد .در برین تمرام بیماریهرای

به سکته مغزی در هر سال که با پیامدهای سکته مغرزی زنردگی مری کننرد و یرا

نورولوژیک حوادث عروق مغزی از نظر اهمیت و شیوع در رتبه اول می باشرند(.)1

بدلیل سکته مغزی فوت می نمایند افزایش یافته است ( .)1نترایج بررسری جهرانی

سکته مغزی( )Strokeسومین عامل مرگ و میرر بعرد از بیمراری هرای قلبری و

بعمل آمده در ارتباط با سکته مغزی در طی سالهای  1339تا 9919نشران داد کره

سرطان بوده ( )9و حتی در بعضی از مناط جهان حروادث عرروق مغرزی دومرین

در سراسر جهان در این بازه زمانی حدود  95/3میلیون نفر بازمانرده سرکته مغرزی

علت مرگ بعد از بیماری های قلبی و قبل از سررطان ( )9و یکری از علرل شرایع

( ٪31بازمانده سکته مغزی ایسکمیک) 1/5 ،میلیون مرگ و میرر ناشری از سرکته

ناتوانی های جسمی و روانی در جوامع می باشد ( .)4سکته مغزی در حرال حاضرر

مغزی ( ٪51مرگ و میر ناشی از سکته مغزی ایسکمیک)  119،میلیرون سرالهای

بعنوان یک مشکل بزرگ بهداشت جهانی تلقی شده و اهمیت آن در آینده به دلیل

زندگی همراه برا نراتوانی بره علرت سرکته مغرزی ( ٪58بره علرت سرکته مغرزی

تغییرات جمعیت شرناختی از جملره پیرری جمعیرت و تغییرر وضرعیت بهداشرت در

ایسکمیک) و  19/9میلیون مورد سکته مغزی جدید ( ٪13ایسکمیک) وجود داشته

کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافرت .مطالعرات جهرانی انجرام شرده در

است و در طی این دوره ،وقوع سکته مغزی،مرگ و میر ناشری از آن ،طرول مردت
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آدرس :میدان انقالب ،بیمارستان امام سجاد(ع) ,دانشکده پرستاری مامایی فاطمه زهرا(س) رامسر تلفن911-55995151:
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] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.29

اصطالح حوادث عروق مغزی ( )C.V.Aبه هرگونه اختال ت نورولوژیک با

سال  9919نشان می دهد ،در حالی که میزان استاندارد مرگ و میر سرکته مغرزی

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت p< 9/95 .بعنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
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مجله سالمت و سالمندی خزر ،دوره دوم /شماره /1بهار و تابستان 1931
بررسی عوامل خطر آفرین سکته های مغزی ...رضا ابراهیمی راد و همکاران

سالهای زندگی با ناتوانی و بازماندگان ناشی از سکته مغزی افزایش یافته است که

مطالعات متعددی در جهت شناخت عوامل دخیل در پاتوژنر سرکته هرای مغرزی و

این میزان در کشورهای در حال توسعه بیشتر بروده اسرت ( .)9،1همچنرین نترایج

نهایتاً پیشگیری و درمان آن صورت گرفته اسرت کره از آن جملره مری تروان بره

مطالعات اپیدمیولوژیک در ارتباط با سکته مغزی نشان می دهد کره تفراوت قابرل

مطالعات  Mazdehو همکراران در همردان ( Sorganvi ، )19و همکراران در

مالحظه ای در میزان وقوع سکته مغزی در کشورهای با درآمد با در مقایسره برا

هنررررد ( Khan ،)15و همکرررراران در پاکسررررتان ( Taj .)11و همکرررراران در

کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط وجود دارد( .) 9

پاکستان( Bi ،)13و همکاران در چین( Janssen ، )18و همکاران در هلنرد()13

به طور کلی سکته های مغزی به دو نوع ایسکمیک و هموراژیک طبقه بندی

 Llibreو همکاران در کوبا ( Awad ،)99و همکاران در عراق ( )91اشاره کررد.

می شوند .بیشترین موارد سکته مغزی را نوع ایسرکمیک ( 89درصرد) شرامل مری

با این وجود با توجه به تغییر پاتوژنز بیماری هرا انجرام مطالعرات بیشرتر در جهرت

شود که مرگ و میر ناشی از آنان حدود  %95می باشد .در نهایت حدود یک سروم

کشف عوامل خطر جدید در محیط ها و جمعیتهای مختلف ضروری بره نظرر مری

از این بیماران عملکرد طبیعی خود را بازیافتره  ،حردود یرک سروم بره درجراتی از

رسد .لذا با عنایت به تاتیر عوامل محیطی و سبک زندگی و منطقه جغرافیرایی برر

نقایص نورولوژیک مبتال گردیده و یک سوم دیگر نیرز دچرار نراتوانی آشرکار مری

نوع و فراوانی عوامل خطر آفرین بیماریها این مطالعه با هدف تعیین عوامرل خطرر

شوند به گونه ای که نیازمند وسایل کمکی یا نگهداری در مراکرز خرام مراقبتری

آفرین سکته های مغرزی ایسرکمیک و هموراژیرک در بیمراران بسرتری شرده برا

خواهند بود .از سوی دیگر  ،سکته مغزی هموراژیک حدود %99موارد سرکته هرای

تشخیص سکته مغزی در بیمارستانهای غررب مازنردران و شررق گریالن در طری

مغزی را شامل می شود اما بیش از نیمی از بیماران در همان اوایل بیمراری فروت

سالهای  ،1988-1939صورت گرفت.

نموده و مابقی آنان اکثراً در وضعیت نباتی زندگی کرده و در معرض خطر افرزایش

نتایج بدست آمده می تواند اطالعاتی در زمینه عوامل خطر آفرین سکته های

یافته مرگ هستند و در نهایت تنها  19-99در صد بیمراران مری تواننرد از زنردگی

مغزی در منطقه را روشن نموده و مسئولین را در امر برنامه ریزی مناسب و دقیر

مستقلی پس از بیماری برخوردار باشند (5و.)1

تر در جهت کنترل و پیشگیری یاری نماید چرا که هردف و و یفره اصرلی بخرش

ای و مراقبتی ،درمان سکته مغزی تقریباً غیرممکن بوده و تنها راه ،پیشگیری می-

در گروههای در معرض خطر بیشرتر مری باشرد .رسریدن بره ایرن هردف نیازمنرد

باشد که مطمئنا مفیدتر ،آسانتر و کم هزینه تر از درمان خواهرد برود ( .)1،3سرکته

همکاری سیستم بهداشتی درمانی اعم از پزشکان و پرستاران در سطوح سره گانره

مغزی یکی از علل قابل پیشگیری مرگ و میر و ناتوانی در بزرگسا ن در بسیاری

پیشگیری می باشد .در این راستا شناسایی الگو و عوامل بوجود آورنده و زمینه ساز

از کشورهای در حال توسعه است( .)8مطالعرات نشران مری دهنرد در مجمروع ،در

بیماریها و مقابله با این عوامل اتیولوژیک به عنوان یرک اسرترات ی در سرطح اول

حدود ٪39از علل مسبب سکته های مغزی مربوط به عوامرل خطرر قابرل تعردیل

پیشگیری یکی از مناسبترین راهبردها در این جهت خواهد بود.

است که از آن جمله به عوامل رفتاری (سریگار کشریدن ،رژیرم غرذایی ضرعیف و
فعالیت بدنی کم) ،عوامل متابولیک ( فشارخون سیستولیک با ،شاخص توده بردنی
با  ،با بودن سطح قند خون ناشتا  ،کلسترول با و کراهش میرزان فیلتراسریون

مواد و روشها

گلومرولی) ،و عوامل محیطی( آلودگی هوا و تمراس برا سررب ) مری تروان اشراره

پ وهش اخیر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی از نوع گذشته نگر

نمود( .) 3که نیمی از این عوامل (فشار خون با  ،سیگار کشیدن ،کلسترول و قنرد

می باشد .در این مطالعه پرونده تعداد  531بیمار که با تشخیص سکته مغزی در

خون با ،شاخص توده بدنی با و عدم فعالیت بردنی) بره خروبی قابرل کنتررل و

بیمارستانهای شرق گیالن و غرب مازندران طی سالهای  1988-39بستری شدند

تعدیل می باشند (.)19

مورد بررسی قرار گرفت .نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام شد .روش کار

و توجه به این نکته در جوامع پیشرفته باعث شرده اسرت کره علیررغم برا رفرتن

کلیه بیمارانی که از ابتدای فروردین ماه سال  1988لغایت  93اسفند ماه  1939با

متوسط طول عمر جامعه  ،با شناسایی  ،پیشگیری و درمان عوامل خطر از افرزایش

تشخیص سکته مغزی در بیمارستانهای مذکور بستری گردیده بودند و تشخیص

بروز این عارضه جلوگیری به عمرل آیرد( .)11،1دیابرت  ،هیپرتانسریون ،اسرتعمال

آنها با سی تی اسکن توسط پزشک متخصص تایید شده بود بعنوان نمونه های

سیگار  ،هیپرلیپیدمی  ،مصرف داروهای هورمونی پیشگیری از بارداری  ،بیماریهای

پ وهش در نظر گرفته شده و اطالعات زم جهت پ وهش از آنها استخراج

قلبی ،مصرف الکل  ،چاقی و عدم تحرک از عوامل خطر ساز قابل تغییر و سن با

گردیدکه در بر گیرنده مواردی چون :سن ،جنس ،شغل ،سابقه مصرف سیگار،

 ،جنس مذکر  ،سابقه خانوادگی و ن اد از عوامل خطر ساز غیرر قابرل تغییرر سرکته

سابقه مصرف داروهای ضد بارداری در زنان ،سابقه هیپرتانسیون ،داشتن فشار

های مغزی می باشند (.)19،1

خون با در بدو ورود  ،سابقه دیابت ،هیپرلیپیدمی ،بیماریهای قلبی و وزن بیمار

سا نه نزدیک به  11میلیون سکته مغزی (بار اول) در جهان رخ می دهد که

بود .تشخیص و افتراق نوع سکته مغزی توسط سی تی اسکن و ام آر آی بوسیله

منجر به  5/3میلیون مرگ می شود .اگر چه سکته مغزی یک همه گیرری جهرانی

نورولوژیست و وجود سابقه فشار خون با بصورت تبت در سواب پزشکی بیمار یا

است اما حدود  %85تمام موارد مرگ ناشی از سکته های مغزی در کشرورهای برا

تحت درمان بودن بیمار با داروهای ضد فشار خون تعریف شد .فشار خون با تر از

درامد پایین یا متوسط و در کشورهای در حرال توسرعه تبرت مری شرود (.)14،19

 mmHg 149/39در بدو مراجعه بعنوان هایپرتانسیون در زمان مراجعه و دیابت

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.29

یافتن عوامل خطر برای بروز سکته مغزی اولین قدم در بحث پیشگیری بوده

بدین صورت بود که پس از کسب مجوزهای زم برای انجام پ وهش ،پرونده

] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

علی رغم پیشرفتهای اخیر دانش پزشکی در زمینه درمانهای دارویی ،مداخله

سالمت در هر جامعه پیشگیری  ،تامین  ،حفظ و ارتقای سالمت آن جامعه به وی ه
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Study the risk factors ofischemic… R. Ebrahimi-Rad, et al

در بیماران مورد مطالعه بر اساس تبت در پرونده و سواب پزشکی بیمار و قند خون

mmHgبود .با توجه به یافته های پ وهش اخیر و بدون در نظر گرفتن نوع

تصادفی با ی  mg/dl999یا قند ناشتا بیشتر از  ، mg/dl 191یا دریافت

سکته مغزی سه عامل سابقه فشار خون با ( ،)%39بیماریهای قلبی (  )%18و

داروهای رایج در درمان دیابت تعریف شد .هیپرلیپیدمی نیز به صورت سطح

هیپرلیپیدمی( ) %54به عنوان شایعترین عوامل خطر در بیماران مورد مطالعه بودند.

کلسترول توتال بیشتر یا مساوی  991میلی گرم بر دسی لیتر که در سابقه ی
پزشکی بیمار آمده باشد یا اینکه با داروهای کاهنده چربی خون درمان شده باشد
در نظر گرفته شد .پرونده هایی که از نظر اطالعات مورد نیاز در پ وهش کامل
نبودند از مطالعه خارج گردیدند.
پس از تبت اطالعات مربوط به عوامل خطر از طری بررسی پرونده بیماران
و سواب و آزمایشات در چک لیست ،اطالعات وارد نرم افزار آماری  spssنسخه
 18گردیده و سپس با استفاده از آمار توصیفی (درصد فراوانی  ،فراوانی ،میانگین،
انحراف معیار) و تحلیلی (کای اسکوئر و تست دقی فیشر) مورد تجزیه و تحلیل
آماری قرار گرفت .سطح معنی داری در تمام آزمونها ( )p ≥9/95در نظر گرفته
شد.

یافتهها
از  531بیمار مبتال به سکته مغزی 413نفر() %81سکته مغزی ایسکمیک
و 193نفر () % 13سکته مغزی هموراژیک داشتند 959 .نفر( )%44از بیماران مذکر
و  994نفر( )%51مونث بودند .کمترین سن ابتال  91سال و بیشترین سن ابتال 84

نمودار  .1توزیع فراوانی بیماران مبتال به استروک مورد مطالعه بر حسب گروههای

سال بود .میانگین سنی بیماران مبتال به سکته مغزی ایسکمیک 13/39±11/44

سنی و جنس
] [ Downloaded from cjhaa.mubabol.ac.ir on 2023-01-07

سال و میانگین سنی بیماران مبتال به سکته مغزی هموراژیک 19/59±19/54
سال بود  .نمودار  1بیانگر توزیع فراوانی بیماران مورد مطالعه بر حسب گروههای
سنی و جنس می باشد.
بر اساس نتایج اکثریت بیماران( )%53در گروه سنی  11-89سال قرار
داشتند .در گروه سنی زیر  49سال میزان وقوع سکته مغزی در هر دو جنس برابر
اما در سنین با ی  19سال میزان وقوع در زنان بیش از مردان بوده است .در%19
موارد ،سکته مغزی منجر به فوت بیماران گردیده بود %99 .از زنان سابقه مصرف
کنتراسیتیو و داروهای هورمونی را ذکر می نمودند %99.از بیماران سابقه مصرف
سیگار و  %91سابقه ابتال به دیابت را داشتند.
نمودار  9بیانگر توزیع فراوانی بیماران مبتال به استروک بر حسب جنس و
نوع استروک می باشد .بر اساس نتایج میزان وقوع سکته های مغزی ایسکمیک و
هموراژیک در زنان بیشتر از مردان بوده است .جدول  1نیز بیانگر توزیع فراوانی
عوامل خطر در بیماران مبتال به استروک مورد مطالعه بر اساس نوع استروک می
باشد .بر اساس نتایج سابقه فشارخون با  ،هیپرلیپیدمی وبیماریهای قلبی به ترتیب
مهمترین عوامل خطر سکته مغزی ایسکمیک و سابقه فشارخون با ،بیماریهای
بیماران مورد مطالعه بودند .در هر دو گروه بیماران مورد مطالعه(سکته مغزی
ایسکمیک و هموراژیک) اکثریت بیماران در بدو ورود به بیمارستان دارای فشار
خون با

بودند .میانگین فشار خون بیماران در بدو ورود 114±11/99

نمودار  .9توزیع فراوانی بیماران مبتال به استروک مورد مطالعه بر حسب جنس و
نوع استروک

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.29
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جدول  .1توزیع فراوانی عوامل خطر در بیماران مبتال به استروک مراجعه کننده به بیمارستانهای غرب مازندران و شرق گیالن
در سالهای  1988-1939بر حسب نوع استروک
نوع استروک
عوامل خطر

سابقه بیماریهای قلبی

سابقه هیپرلیپیدمی

سابقه دیابت

سابقه مصرف سیگار

سابقه  CVA /TIAقبلی

فشار خون با در بدو ورود

سابقه خانوادگیCVA

ایسکمیک

هموراژیک

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

داشتند

)933(14

داشتند

(35)38

)939(18

نداشتند

)139(91

نداشتند

) 14(19

(184)99

مجموع

)413(199

مجموع

)193(199

)531(199

داشتند

)983 (11

داشتند

)91(94

)919(54

نداشتند

)189 (93

نداشتند

)89(31

)919(41

مجموع

)413(199

مجموع

)193(199

)531(199

داشتند

)151(99

داشتند

)99(99

)138(91

نداشتند

)911(13

نداشتند

) 83( 89

)938(13

مجموع

)413(199

مجموع

)193(199

)531(199

داشتند

)135(93

داشتند

)13(11

)139(99

نداشتند

)939(19

نداشتند

)39(84

)984(13

مجموع

)413(199

مجموع

)193(199

)531(199

داشتند

)959(35

داشتند

)13(19

)413(39

نداشتند

)113(95

نداشتند

)49(93

)153(93

مجموع

)413(199

مجموع

)193(199

)531(199

داشتند

)11(14

داشتند

)14(19

) 89(%14

نداشتند

)491(81

نداشتند

)35(83

) 431(81

مجموع

)413(199

مجموع

)193(199

)531(199

داشتند

)943(59

داشتند

)53(%54

)998(%59

نداشتند

)918(43

نداشتند

)59(41

)918(43

مجموع

)413(199

مجموع

)193(199

)531(199

داشتند

)14(9

داشتند

)1(1

)99(9

نداشتند

)459(33

نداشتند

)199(34

)551(%33

مجموع

)413(199

مجموع

(193)199

)531(%199

p-value

9/983

9/999

9/941

9/939

9/991

9/541

9/499
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سابقه فشارخون با

مجموع

9/599

مطاب با یافته های دیگر مطالعات در این مطالعه نیز شایع ترین عامل خطرر

نفر بیمار مورد مطالعه  959نفر(  )%44مذکر و994نفر( )%51مونث بودند .درمطالعه

در بیماران مورد بررسی ،هیپرتانسیون( )%39بوده است .هیپرتانسریون اصرو " بره

شمسایی و همکاران در اصفهان %51/4سکته های مغزی در زنان بوده است (.)11

خاطر نقشی که در پدیده آتروسکلروزیس دارد ،جزء شرایع تررین عوامرل خطرر در

در پ وهش محمد پور و همکاران در گناباد و نیشابور %59/3بیماران(،)99در مطالعه

بروز حوادث عروق مغزی در سنین با می باشد .در مطالعه حاضر از مجمروع 531

احمدی آهنگر و همکاران در بابل  %59بیماران ( )99در مطالعه پرنیرا و همکراران

] [ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.29

بحث و نتیجه گیری
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Caspian Journal of Health and Aging; 2(1) ;Spring& summer 2017
Study the risk factors ofischemic… R. Ebrahimi-Rad, et al

در اردبیررل  53/3درصررد از بیمرراران ( ،)94در مطالعرره ایرررانمنش و همکرراران در

مطالعات انجام شده در داخل کشور نظیر مطالعه احمدی آهنگرر و همکراران (،)99

رفسررنجان %15بیمرراران( )95و در مطالعرره نوبهررار و همکرراران در سررمنان %59/3

نوبهار و همکاران ( ،)91شمسایی و همکاران ( )11و در مطالعات مشابه انجام شده

بیماران( )91زن و در مطالعه  Wiszniewskaو همکاران نیز بیشترین فراوانری

در خارج از کشور مانند مطالعرات Tajو همکراران ( Bi ،)13و همکراران (. ،)18

استروک مربوط به جنس مونث بود ( )93که با یافته های پ وهش اخیر همسو می

 Janssenو همکراران ( Llibre ، )13و همکراران ( Awad ، )99و همکراران

باشند .اما در مطالعه  Mazdehو همکراران ( ،)19مطالعره  Llibreو همکراران

( Bandasak ،)91و همکاران ( )94و  Banerjeeو همکراران ( )95و مطالعره

( Hervás ،)99و همکاران( )98و  Sorganviو همکاران( )15فراوانری سرکته

انجام شده توسط  O'Donnellو همکاران که در ارتباط برا ریسرک فاکتورهرای

مغزی در مردان بیشتر بوده است که با یافته های پ وهش اخیر همسو نمی باشرند.

سکته مغزی در  99کشور جهان صورت گرفته است فشار خون با  ،هیپرلیپیردمی،

به طور کلی سکته مغزی در مردان نسبت به زنان شایع تر است که در سرنین زیرر

بیماریهای قلبی ،دیابت و مصرف سیگار بعنوان شایعترین ریسک فاکتورهای سکته

 15سال این اختالف جنسی بیشتر دیده می شرود (  .)93برخری مطالعرات تفراوت

مغزی ذکر گردیده اند( .)3در پ وهش اخیر برر اسراس نترایج حاصرل از آزمونهرای

جنسی در بروز سکته مغزی را به واسطه نقش عوامل هورمونی می دانند .مطالعات

آماری کای اسکوئر و تست دقی فیشر برین جرنس و نروع اسرتروک()p=9/991و

نشان می دهد یائسگی طبیعی اولیه در زنان با افزایش خطر ابتال به سرکته مغرزی

وزن با نوع استروک ( )p=9/94و همچنین بین نوع سکته مغزی برا هیپرتانسریون

به وی ه نوع ایسکمیک در مراحل بعدی زنردگی همرراه اسرت( .)91،99اسرتروژن،

( ، )p=9/991سابقه هیپرلیپیدمی ( ، )p=9/999ابتال به دیابرت( )p=9/941ارتبراط

نورونها  ،اندوتلیوم عروق  ،عضالت صاف ،عناصر تشکیل دهنده خرون ،لیپیردها و

آماری معنی داری وجرود داشرت .در سرایر مروارد ارتبراط آمراری معنری دار نبرود.

پروتئین های پالسما و مسیرهای التهابی را تحت تراتیر قررار مری دهرد کره ایرن

(( )p≤9/95جدول )1برخی ریسک فاکتورها مانند هیپرتانسریون ،دیابرت و دیرس

عملکردهای پیچیده توانایی بالقوه برای تغییر ریسک و پیامدهای سرکته مغرزی را

لیپیدمی در اغلب مطالعات از فراوانی با تری برخوردار بوده اند و هیپرتانسریون در

به همراه دارد اما چگونگی این عملکرد به درستی مشخص نیست()99ایرن مسرئله

اغلب مطالعات ذکر شده همچنان در درجه اول فراوانی و اهمیت نسربت بره سرایر

می تواند زمینه ای برای مطالعات بعدی باشد.

ریسک فاکتورها قرار دارد.

درصد بیماران در گروه سنی زیر  49سال( )%9قرار داشتند  .میانگین سنی بیمراران

سکته های مغزی بیان نمود .تفاوت در مطالعات مختلف در میزان فراوانی ریسرک

مبتال به سکته مغزی در این پ وهش  11/39±11/33سرال برود کره از ایرن نظرر

فاکتورها و ترتیب و درجه اهمیت آنها می باشد .این تفاوتها شاید بره لحرات تراتیر

یافترره هررای پرر وهش اخیررر بررا مطالعرره احمرردی آهنگررر و همکرراران( ، )99

عواملی چون ن اد،فرهنگ  ،منطقه جغرافیایی و سبک زنردگی متفراوت در منراط

 Wiszniewskaوهمکاران( ،)93مطالعه پرنیا و همکاران ( ، )94موسوی لطفری

گوناگون باشد که هریک به نوعی بر هور و شدت ریسرک فاکتورهرا مروتر مری

و همکاران (  )5و  Khanو  ) 99 ( Vohraهمسو می باشد که برر نقرش سرن

باشند .بر اساس اطالعات بدست آمده از مطالعه اخیر فراوانی سکته های مغزی در

با در بروز سکته های مغزی د لت می نماید .یافتره هرای پ وهشرهای مختلرف

زنان بیشتر بود .اینکه چرا در مطالعه اخیرر فراوانری سرکته هرای مغرزی در زنران

حاکی از آن است که  %35 –89موارد استروک در سنین برا ی  15سرال رخ مری

مناط مورد مطالعه از وفور بیشتری برخوردار بوده است در حالیکره در بسریاری از

دهد .بنابراین انسیدانس سا نه استروک با افزایش سرن برا مری رود  ،بطوریکره

مطالعات خارجی و برخی مطالعات داخلی از فراوانی بیشتر سکته مغرزی در مرردان

میزان آن در کودکان 9/9مورد درصد هزار نفر بوده که بتدریج افزایش مری یابرد و

خبر می دهد ،به درستی مشخص نیست که این مسرئله خرود نیازمنرد بررسریهای

در  95 – 44سالگی به  99- 59مورد درصد هزار نفر رسیده و از  55سالگی به بعد

جامع تر در خصوم برخی عوامل محتمل دیگر مانند امیرد بره زنردگی بیشرتر در

هر  19سال انسیدانس دو برابر می شود (  .) 13ازآنجا که با افزایش سن ،تغییررات

زنان که آنان را بیشتر در معرض ریسک فاکتورهای سکته مغرزی قررار داده( )99و

آترواسکلروتیک عروق مغزی و همچنین احتمال ابتال به بیماریهرایی ماننرد فشرار

یا وجود برخی ریسک فاکتورهرای وابسرته بره جرنس ماننرد پائسرگی و تغییررات

خون با و دیابت ،افزایش می یابد ،انتظارمی رود که میرزان برروز سرکته مغرزی

هورمونی( ،)91دریافت داروهای ضد بارداری و هورمونی( )99از نظر نروع داروهرا و

افزایش یابد ( .)19از نظر نروع اسرتروک در مطالعره اخیرر  413نفرر( ) %81سرکته

مدت زمان مصرف ،می باشد که در این تحقی به لحات نوع مطالعه به ان پرداخته

مغزی ایسکمیک و  193نفر ( ) % 13سکته مغزی هموراژیک داشرتند .در مطالعره

نشده است که می توان آن را از محدودیتهای پ وهش اخیر ذکر نمود کره نیازمنرد

موسوی لطفی و همکاران نیز %34سکته مغزی ایسرکمیک و  %91سرکته مغرزی

به بررسی گسترده تر در مطالعات دیگرمی باشد.

ایسکمیک و  %99سکته مغزی هموراژیک داشتند ( )99که همسو برا یافتره هرای

فاکتورها در هر منطقه اتخاذ گردد زیرا شناسایی الگو و علل بروز بیماریها و مقابلره

پ وهش اخیر می باشد.بطور کلی در اغلب منابع و تحقیقات ،فراوانری سرکته هرای

با عوامل اتیولوژی آن ،یکی از مناسب ترین راهبردها برای افزایش طول عمر مری

مغرررزی ایسرررکمیک( )%89-85بیشرررتراز نررروع هموراژیرررک( )%15-99اسرررت

باشد .از آنجا که هدف و و یفه اصلی بخش سرالمت در هرر جامعره پیشرگیری ،

(.)4،5،1،11،19،13،99،91

تامین ،حفظ و ارتقای سالمت آن جامعه می باشرد ،لرذا شناسرایی الگرو و عوامرل

از نظر عوامل خطرآفرین سکته مغزی در پ وهش اخیر بدون در نظرر گررفتن
نوع سکته مغزی سه عامل سابقه فشار خون با ( ،)%39بیماریهای قلبری(  ،)%18و

بوجود آورنده و زمینه ساز بیماریها و مقابله با این عوامل اتیولوژیک یکی از مناسب
ترین راهبردها برای پیشگیری از بیماریها و افزایش طول عمر می باشد(.)1

هیپرلیپیدمی( )%54به عنوان شایعترین عوامل خطر در بیماران مورد مطالعه بودنرد

بنابراین با عنایت به این نکته که جمعیت کشور رو به سالمندی بوده و شریوع

و مصرف سیگار( )%99و دیابرت( )%91در درجرات بعردی قررار داشرتند .در اغلرب

برخی بیماریها از جمله خطر سکته های مغزی با افزایش سن بیشتر می شرود بره
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هموراژیک داشرتند( . )5در مطالعره احمردی آهنگرر  %13بیمراران سرکته مغرزی

لذا راهکارهای پیشرگیرانه بهترر اسرت برر اسراس شریوع و فراوانری ریسرک
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از نظر سنی  ،اکثریت بیماران( )%53در گروه سرنی  11-89سرال و کمتررین

از این رو می توان هیپرتانسیون را همچنان بعنوان مهمترین عامل خطر برای
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گونه ای که هم در نتایج تحقیقات گذشته و هم در تحقیر اخیرر میرزان شریوع و

نوروواسکو ر و در نتیجه سکته های مغزی قرار دارند از اهمیت خاصری برخروردار

فراوانی سکته های مغزی در سنین با ی  19سال افزایش می یابد توجه بره ایرن

است چرا که مطالعات نشان داده است حتی کاهش نسبتا کم فشار خون(کراهش 1

ریسک فاکتورهای مستعد کننده و عوامرل اتیولوژیرک در منراط مختلرف کشرور

میلی متر در فشار خون دیاستولیک) باعث کاهش خطر سکته مغزی به میزان یک

بیش از پیش ضروری به نظر می رسد چرا که با یک نگاه کلری بره هزینره هرای

سوم و بیماریهای قلبی به میزان یک پنجم خواهد گردید)94(.

درمان ،نگهداری و توانبخشی بیماران مبتال به سکته مغزی و همچنین پیامردهای
اقتصادی ،عاطفی ،روانی ،خانوادگی و اجتماعی آن بدون شک اقردامات پیشرگیرانه
مانند شناسایی ،کنترل و تعدیل ریسرک فاکتورهرا بسریار آسرانتر،کم هزینره ترر و

تقدیر و تشکر

مفیدتر خواهد بود .لذا با توجه به اینکه در مطالعه اخیر فشار خرون برا بره عنروان

این پ وهش بخشی از پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری میباشد .بدین

مهمترین ریسک فاکتور در وقوع سکته مغزی شناخته شده اسرت بنرابراین کنتررل

وسیله از کلیه همکاران و مسئولین مراکز درمانی شهرهای رامسر ،تنکابن،

مناسب فشار خون با به وی ه در گرروه سرنی سرالمندان( )11-89کره بیشرتر در

هیجان ،رودسر و لنگرود که ما را در انجام این تحقی یاری نمودند تقدیر و

معرض ابتال به بیماریهای مزمن مانند فشار خون با  ،بیماریهای قلبری و تغییررات

تشکر مینماییم.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Stroke associated with many risk factors is a major public health problem in
worldwide. The diagnosis and modification of risk factors is an important public health strategy to reduce the risk of
stroke. Therefore, the aim of this study was to determine the risk factors of Ischemic and Hemorrhagic stroke.
METHODS: This retrospective cross-sectional study was conducted on 576 patients with a diagnosis of stroke,
admitted to East Guilan and West Mazandaran Hospitals during 2009-2011. The required information was obtained
from their records and recorded in checklist. Data were statistically analyzed using SPSS16 through descriptive

[ DOI: 10.22088/cjhaa.2.1.29 ]
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statistics (frequency, mean and standard deviation) and analytical statistics (chi-square and Fisher's exact test. The
significant level was considered p <0.05
FINDINGS: 56%of patients were female. 57% of patients were between 61-80 years of age. 73% of patients had a
history of hypertension. 68%of patients had a history of heart disease. 31% of patients had a history of diabetes and
54% of patients had a history of hyperlipidemia.
CONCLUSION: According to the results and role of heart and hypertension diseases on the incidence of stroke, it is
recommended that more attention should be paid to the screening of the blood pressure especially in risk group such as
the elderly.
KEY WORDS: Ischemic stroke, Hemorrhagic stroke, Risk factors.
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