
 TIA پزشکی اصطالح در یا و گذرا ایسکحی  حملٔه 

 عحمکرد از ناپایدار و گذرا شرایطی و  الت بل

 شود حی گفتل آن از بخشی یا و حغز ناکاحل و ناقص

 حغز بل( ایسکحی)خونرسانی در اختالل آن دلیل کل

 حختل حغز بل خونرسانی وقتی تر ساده بیان در باشد

 نباشد  دی رد اختالل این شدت و زحان ولی ٬شود

 ٬شود( بافت از قسحتی حرگ)سکتل بل حنجر کل

. دارد نان گذرا ایسکحیک  حمل

 ها نشانه و عالیم

 دارای TIA گذرا ایسکحی  حمل  شایع  عالین

 و است حغزی سکتل بل شبیل تتریباًا  هایی نشانل

 البتل و است حتفاوت بسیار حختمف افراد در هحچنین

 دارد گیبست حغز در انسداد وقوع ح ل بل

 چند تا  دقیتل چند از و هستند حختصر زیر  عالین

: كشند حي  طول  ساعت

  بدن  طرف  یك در  عضالت كاركرد  رفتن  دست از

 حنگی و سرگیجل و سردرد

  ت تاني و  فوقاني  هاي اندان در گزگز

  بدن طرف یک در  كرختي

  چشن  یك در گذرا  كوري یا و ودوبینی  دید تاری

  هوشیاري  كاهش  بدون  غش

   تكمن  توانایي  عدن یا  حختل  تكمن

  علل 

  یك  نسبي انسداد از  ناشي گذرا  ایسكحیك   حالت

 حمحووًا ) بزرگتر  شریان  یك یا حغز  كوچك  شریان

  بل را  خون  كل هستند(  گردن در كاروتید  شریان

  یك   اصل غالباًا  انسداد. رساند حي حغز  هاي شریان

 رها  كل  است  خوني  رگ یا  قمب از  ككوچ  لختل

  كاهش  باعث احر  این. رسد حي حغز  بل و شود حي

  عالین ایجاد و حغز از  بخشي  بل  خون  جریان  حوقتي

.  گردد حي  حغزي  سكتل  شبیل

 رخ کوتاه بسیار زحانی دوره یک در گرفتگی این

.  کنند نحی ایجاد دائحی های آسیب بنابراین و دهد حی

 بیماري كننده تشدید واملع

  خانوادگي یا  شخصي  طبي  سابتل و  كشیدن سیگار

,   شیرین  دیابت, شرایین   تصمب و باو  خون فشار

(  پرخوني)  سیتحي پمي,   قمبي  بیحاري,   قمبي   حمل

  پیشگیري   

 سکتل برای اولیل اخطاری اغمب گذرا ایسکحی  حمل

 خطر از تنکاس برای حیان این در. است حغزی

 زیر حوارد شاحل شده ارائل راهکارهای  حمل بروز

  است

  وضمیت از تا كنید  ورزش  هفتل در بار 3   داقل

. شوید برخوردار  خوبي  عروقي ـ  قمبي

. نكشید سیگار

 باو اگر. كنید  كنترل را خود  خون فشار  حرتب

  توصیل از ٬ آن  كاهش  جهت  درحان  براي باشد٬

. گیرید  بهره  پزشك

  پزشك از. كند  كحك  است  ححكن  روزانل  آسپیرین

 كنید  سؤال حورد  این در خود

 ویژه بل بدن های چربی کاهش برای تالش    

 کمسترل

 وزن کاهش و سبزی و حیوه غذایی رژین    

 در حوجود سدین حانند)حصرفی سدین از کاستن    

( نحک

( استفاده عدن یا)الکل حصرف در تمادل    

  خون قند سطح تثبیت و کنترل    

 انتظار مورد  عواقب

  یك از  هایي نشانل حمحووًا  گذرا  ایسكحیك   حالت

 باید   حالت  این. هستند  الوقوع قریب  حغزي  سكتل

  ححكن  كل  آینده در  حغزي  سكتل خطر تا شوند  درحان

 گردد٬ پایدار و  خطرناك  حغزي  آسیب  باعث  است

. یابد  كاهش

  دود  درحان  بدون حغزي  سكتل ا تحالي  عوارض    

 در گذرا  ایسكحیك   حمل دچار  بیحاران از% 50

. شوند حي  حغزي  سكتل دچار  سالل 5  عرض

 



 تشخیص

 پزشک اینکل از پس گذرا ایسکحی  حمل تشخیص

 حوکول ٬گرفت بدنی آزحون و  ال شرح بیحار از

 اسکن تی سی جحمل از ها آزحایش سری یک انجان بل

 و گردن در کاروتید شریان از سونوگرافی ٬حغز از

 بروز عمت ها پرونده بیشتر در و گردد حی قمب نوار

 حشخص اکوگرافی در کل است اترواسکمروز یک

 شود حی

   درمان

  دیابت) خطرزا  عواحل  كنترل داروها٬  شاحل

 و(  غیره و  قمبي  بیحاري ٬ خون  پرفشاري ٬ شیرین

. باشد  زندگي  شیوه تغییر

.  كنید  ترك را سیگار

 از(  چربي  رسوبات) ها پالك  برداشتن  براي  جرا ي

  گردن در كاروتید  هاي شریان

 داروها    

  تشكیل  كاهش  براي  وارفارین  حثل انمتادها ضد

  خوني  هاي لختل

.   روزانل  آسپیرین

 اگر:  بیماري این به ابتال زمان در فعالیت    

  رانندگي شوید٬ حي گذرا  ایسكحیك   حمل دچار حكرراًا 

 .نكنید كار  آوت حاشین با و  حرتفع  احاكن در نكنید؛

  غذایي  رژیم    

  استفاده  حتمادل كاحالًا  و  طبیمي  غذایي  رژین  یك از

  شده  اشباع  چربي  ویژه بل و  چربي و  نحك  كل كنید

. باشد  داشتل  كحي

 نمود؟ مراجعه پزشك هب باید شرایطي درچه    

   حمل  عالین  تان خانواده  اعضاي از  یكي یا خود اگر

. باشید  داشتل را گذرا  ایسكحیك

 عود گذرا  ایسكحیك   حمل  عالین  تشخیص از  پس اگر

. بحانند پایدار  ساعت 2 از  بیش و كنند

 سکته دهنده هشدار عالیم این از یک هر اگر

 و بگیرید تماس 115 با داشتید را TIA یا مغزی

:  کنید کمک تقاضای فورا

 ٬بازوها صورت در ناگهانی ضمف  یا   سی بی 

. بدن طرف یک در بویژه ساق یا

 ص بت در اختالل ٬ ناگهانی شمور اغتشاش 

. حفاهین  درک  یا کردن

. دوچشن هر یا یک دید در ناگهانی  حشکل 

 یااختالل سرگیجل ٬ رفتن راه در ناگهانی   حشکل 

. تمادل

 .حشخص عمت بدون ناگهانی و  شدید   سردرد 

  

 

 

( TIA)راذایسکحی گ

 

 

 بندرانزلی بهشتی شهید بیحارستان

 


