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آترواسکلروزعروق مغزی
دکتر فرهاد شیخ االسالمی

آترواستلروز ،بیماری منتشرشریانهای بزرگ و متوسط است که در نتیجه تداخل عوامل متابولیک (لیپوپروتئین کم
چگال) (LDLبا عوامل همودینامیک و التهابی در الیه داخلی جدارشریانها (انتیما ایجاد و در نهایت با تجمع و
اکسیداسیون لیپوپروتئین و دخالت عوامل سلولی و ایمنی منجر به بروز تنگی در مجرای شریان میگردد .پالک
آترواستلروزی ایجاد شده روند تتاملی طوالنی و مت)یری در پی میگیرد .در جوامع غربی در دهه دوم و سوم
زندگی ،این پدیده شروي و در دهه پنجم و ششم زندگی میتواند منجر به انسداد کامل شریان و ایجاد ستته م)زی
گردد و یا منجر به آمبولی کوچتی از پالک زخمی و تجمع پالکتی و یا مواد آترومی شده و ایستمی موقت م)زی را
سب شود .کوری گذرا و یا بروز زوال عقل بهدنبال ستته های م)زی ،میتواند ایجاد شود .این بیماری دومین علت
مرگ و سومین علت ناتوانی در دنیا است که سب تعمیل هزینههای سنگینی بر سیستم بهداشتی جامعه میشود.
مطابق آمار مرکز کنترل بیماریها در آمریتا052 ،هزار مورد ستته م)زی درسال 31% ،ایستمی و  21%ناشی از
تنگی کاروتید ،که  011هزار مورد آن برای بار اول بوده رخ میدهد و در  121هزار مورد منجر به مرگ میگردد.
 21%نیازمند خدمات بستری بعد از  3ماه و  12-31%ازکارافتاده و معلول دائمی خواهند شد .هزینه های اقتصادی
ناشی از آترواستلروز درآمریتا با احتساب همه هزینهها در سال  2111بی از  03/0میلیارد دالر در سال بوده
است و تخمین زده می شودکه در سال 2121حدود  2/2تریلیون دالر برسد (. 1
بیماریزايی
آترواستلروز ،در انسان از بی از  2قرن پی توصیف شده و میتل آنژ در زمره نخستین افرادی بود که چنین
پدیدهای را توصیف کرد ولی شناخت آن بعنوان پدیدهای آسی شناختی از حدود  121سال قبل و شناخت علمی
آن از  22سال قبل متعاق پیشرفت درعلم بیولوژی عروم به تعقق پیوست ( . 2آترواستلروزیس عروم ،پدیدهای
منتج از تداخل عوامل گوناگون شامل اختاللهای لیپیدی ،فعالشدن پالکتی ،ترومبوزیس ،اختالل عملترد
آندوتلیالی ،التهاب ،استرس اکسیداتیو ،فعال شدن عضالت صاف جداره عروم ،ت)ییر در متابولیسم بافت همبندی،
ت)ییر شتل بافتی و عوامل ارثی است ( . 3متانهای مستعد ابتال در شریانهای م)زی ،اغل در مناطق دوشاخه و
یا در متانهایی است که جریان خون از حالت منظم خارج و استرس بیشتری به جداره وارد میکند .شایعترین
معل درگیری در کاروتید داخلی ،درفاصله  2سانتیمتری بول میباشد .سایر نقاط شامل سیفون کاروتید درون
جمجمه بخ ابتدایی شریان میانی م)ز ،بخ میانی شریان بازیلر و قوس آئورت است(( 2شتل . 1

 / 33اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران

شکل  -1نواحی مستعد ایجاد پالک آترواستلروزی در شرائین م)زی
پالک آترواستلروتیک از یک کالهک فیبروز و یک هسته پر از لیپید و مواد نتروتیک مرکزی تشتیل شده است .بر
اساس میزان ضخامت کالهک فیبروز و میزان لیپید درون آن ،پالک به دو نوي ناپایدار و پایدار تقسیم میشود .این
تقسیم بندی تا حدودی سیر بالینی این دو را نیز تعیین میکند .نوي ناپایدار پالک ،کالهتی نازک داشته و میزان
لیپید درونی و فعالیت سلولهای التهابی ماکروفاژ و لنفوسیتهای  Tآن زیاد و در نتیجه احتمال پاره شدن پوسته
و آمبولی مواد درونی پالک و ایجاد لخته روی آن ،وجود دارد .این روند بدون توجه به میزان تنگی ایجاد شده
توسط پالک است ،با زخمی شدن سطح پالک روند انعقاد خون آغاز و پالکتها و در نهایت لخته خون روی سطح
زخمی ایجاد شده و آمبولی به نواحی دیستال فرستاده و ستته م)زی ،حمالت گذرای ایستمی  ،کوری موقت و یا
زوال عقالنی تدریجی را ایجاد میکند (شتل . 2
بهطور معمول مراحل اولیه تشتیل پالک در دهه دوم و سوم زندگی مشاهده میشود .در این مرحله ماکروفاژهایی
که مقادیر زیادی از  LDLاکسید شده را جمع آوری کردهاند تشتیل سلولهای ابری را میدهند .در برخی افراد
این ضایعهها بتدریج کوچتتر و سپس غیر قابل رویت میشوند و در برخی دیگر با توجه به عواملی مثل سن،
جنس ،ژنتیک ،همودینامیک و حضور عوامل خطر شناخته شده و قابل کنترل آترواستلروز ،این پالکها پیشرفت
کرده و در نهایت منجر به تنگی عروقی و عوارض حاد و مزمن آن میگردند (. 2
اپیدمیولوژی
در ایاالت متعده آمریتا حدود  311هزار مورد ستته م)زی در سال رخ میدهدکه حدود  12-31%موارد ،ناشی از
آترواستلروز شریانهای خارج جمجمه است ( . 0از این تعداد 121 ،هزار مورد منجر به مرگ میگردد (هر چهار
دقیقه یک نفر ،چهارمین علت فوت در آمریتا  20%موارد ،خارج از بیمارستان و  01%موارد مرگ در زنان رخ
میدهد .سن اغل بیماران بی از  01سال است .نزدیک به  0/0میلیون آمریتایی با سن بی از  21سال ،سابقه
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ستته م)زی دارند ( 2/0%در معدوده  ، 2115-2112اما این میزان برای ستتههای م)زی بدون عالمتی که
منعصرا توسط روشهای تصویربرداری مثل  CTاستن و  MRIمشخص میشوند به حدود  0-23%میرسد که در
سنین باالتر شایعتر است ( . 0،3میزان بروز ستته م)زی برای تمام سنین در ایران در سال  23/1 ،2113درصد
هزار نفر گزارش شده است و از این تعداد  03/2%موارد ایستمی بئده است و میزان مرگ  23روزه ،حدود15-31%
گزارش گردید .متوسط سن ستته م)زی در ایران در دهه ششم و هفتم زندگی و در زنان مختصری بی از مردان
( 32%گزارش شده است .ستتههای ناشی از درگیری گردش خون ورتبروبازیلر در مردان  21%و در زنان 10%
گزارش شده است (. 5

شکل  -2انواي پالک پایدار و ناپایدار
میزان مرگ و میر سکته مغزی درجهان و ايران
ساالنه سه میلیون زن و  2/2میلیون مرد بهدلیل ستته م)زی در جهان میمیرند یعنی  11%کل علت مرگ در
جهان که رتبه دوم بعد از بیماری کرونری را دارا میباشد  .میزان مرگ  31روزه بهدنبال اولین ستته م)زی
ایستمی حدود  10-23%گزارش شده است که در کشورهای مختلف متفاوت است .ستته خفیف م)زی هم میزان
پی آگهی دراز مدت را کاه میدهند .در یک مطالعه  11ساله میزان مرگ در گروهی که ستته م)زی خفیف
داشتند ،حداقل دو برابر جمعیت عادی و در حدود  32%بوده است .در ایران میزان مرگ از ستته م)زی در یک ماه
اول بعد از حادثه  31%گزارش شده است که نسبت به آمار جوامع غربی باالتر است .این میزان با افزای سن
بیماران افزای مییابد.
بطورکلی ،در بخ هایی از اروپای غربی و آمریتای شمالی ،بتدریج مرگ و میر ناشی از ستته م)زی کاه نشان
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داده است ولی در برخی نقاط دنیا به ویژه کشورهای توسعه نیافته و اروپای شرقی و روسیه این روند یا ت)ییر نترده
و یا در حال افزای است .باالترین میزان مرگ در کشورهای چین ،روسیه و هند گزارش شده است .میزان آگاهی و
درمان پرفشاری خون و تا حدودی پیر شدن جوامع میتوانند بر میزان ستته های م)زی و مرگ و میر ناشی از آن
موثر باشند.
عوامل خطرسکته مغزی
عوامل خطرستته م)زی به دو گروه غیر قابل تعدیل و قابل تعدیل تقسیم میشوند.
 -1عوامل خطر غیر قابل تعديل
 -1-1سن
افراد مسن بیشتر در معرض خطر ستته م)زی هستند .بیشتر موارد ستته م)زی در سنین بی
میافتد و بعد از هر دهه افزای سن از  22سالگی ،انواي ستته م)زی دو برابر میشود.

از  22سال اتفـام

 -2-1جنس
ستته م)زی در مردان از زنان شایع تر است .با این وجود در سنین  32-22سال و بی از  33سال میزان بروز آن
در زنان بیشتر از مردان است .زنان پس از وقوي ستته م)زی بیشتر از مردان در معرض خطر مرگ قرار دارند،
بطوریکه در سال  01/0%( 2110موارد مرگ ناشی ازستته م)زی درزنان روی داده است که  1/0علت مرگ زنان
را تشتیل میدهد .این میزان درزنان سیاه پوستان بیشتر است.
 -3-1وزن هنگام تولد
احتمال ستته م)زی در سنین بی از  21سال در افراد با وزن هنگام تولد کمتر از  2 ،2211برابر است .علت وجود
این ارتباط هنوز مشخص نشده است.
 -4-1نژاد
احتمال ستته م)زی در سیاه پوستان به میزان  33%بیشتر است و میزان ابتال در سرخپوستان آمریتایی نیز بی
سیاه پوستان میباشد .میزان بروز ستته م)زی در جوامع با وضعیت فرهنگی و اقتصادی پایینتر ،بیشتر است.
 -5-1سابقه خانوادگی
وجود سابقه ستته م)زی در اقوام درجه یک تا  31%احتمال ستته م)زی را افزای
فرزندان از پدربی از مادر است.

از

میدهد .احتمال ارث بردن
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 -2عوامل خطر قابل تعديل
 -1-2پرفشاری خون
افزای فشار خون شریانی و یا همان بیماری پرفشار خون مهمترین عامل خطر ابتال به ستته م)زی است .افزای
مختصر فشار خون حتی در معدوده ای طبیعی آن منجر به ب افزای احتمال ستته م)زی میگردد .در سال
 02 ،2111میلیون آمریتایی پرفشاری خون داشتهاند .با افزای سن احتمال ابتال به این بیماری افزای می یابد،
بطوریته فردیکه در  22سالگی فشار خون طبیعی دارد بهاحتمال  51%تا آخر عمر دچار افزای فشار خون
میگردد .فشار خون با افزای وزن نیز افزای مییابد و با در نظر گرفتن اپیدمی چاقی در بسیاری از نقاط دنیا،
افزای بیشتر در میزان ابتال به پرفشاری خون قابل انتظار خواهد بود .انواي مرسوم درمان که منجر به کاه فشار
خون می شود تا  32%میزان عوارض را کاه میدهد و این درمان در تمامی سنین حتی باالی  31سال نیز موثر
است .البته در سنین بی از  01سال داروهای بتا بلوکر باعث افزای بروز دیابت و ستته م)زی میشوند و بهعنوان
داروی خط اول درمان نباید استفاده شوند .بسیاری از افراد از بیماری خود بی اطالي هستند ( 01% ، %22درمان
دریافت میکنند و تنها در 32%فشارخون در معدوده مطلوب ،کنترل میشود .عدم اطالي از بیماری و عدم درمان
مناس در افراد مسن بارزتر است و این میزان در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بهمرات بیشتر است.
جدول  -1عوامل خطر غیر قابل تعدیل ستته م)زی
عامل

فراواني/شيوع
-

سن

خطر نسبي )(RR
 2برابر افزای خطر ستته م)زی به
ازای هر دهه افزای از  22سالگی

جنس

مردان 2/5در هر صد هزار
زنان  2/3در هر صد هزار

-

وزن کم هنگام تولد
( 2211-3111گرم

-

2

نژاد

آسیایی  1/3در هر صد هزار
اروپایی  2/2در هر صد هزار
سیاه پوستان  2/0در صد هزار

-

سابقه ستته م)زی در سن کمتر از
 02سال در پدر یا مادر

3

 -2-2استعمال دخانیات
استعمال دخانیات به تنهایی و با حذف اثر سایر عوامل خطر ،احتمال بروز ستته م)زی را دو برابر میکند .ارتباط
استعمال دخانیات و ستته م)زی در سنین پایینتر بیشتر است .حدود  12-12%موارد ستته م)زی در آمریتا
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مرتبط با مصرف سیگار است ودرکنار سایر عوامل خطر اثر تشدید کنندهای نیز دارد .برای مثال در زنانی که هم
سیگار و هم قر ضد بارداری مصرف میکنند میزان خطر تا  0/2برابر افزای می یابد .تاثیر نامطلوب سیگار به
شخص مصرف کننده معدود نمیشود و استشام دود سیگار دیگران نیز خطر ستته م)زی ایستمیک را تا  1/5برابر
افزای میدهد ( . 11تاثیر نامطلوب سیگار از طریق تسریع آترواستلروزیس و افزای قدرت انعقادی است .ترک
سیگار بهسرعت خطر ستته م)زی را کاه میدهد ولی هرگز به سطح افراد غیر سیگاری نمی رساند.
 -3-2ديابت
افزای وقوي ستته م)زی ناشی از دیابت  1/3-0برابر در مطالعه ها گزارش شده است .میزان فراوانی ستته م)زی
در افراد دیابتی با سن بیشتر از  32سال به حدود  5%میسد و حداقل  10%از افراد دیابتی بی از  02سال بهدلیل
ستته م)زی میمیرند( . 0علیرغم اثرات مطلوب کنترل قند در دیابتیها ،مطالعه های اندکی تاثیر مثبت کنترل
شدید قند خون را در کاه بروز عوارض ماکرواستولر م)زی نشان دادهاند .در مطالعه  ،STENO 2کاه 31%
ستته م)زی در گروه تعت درمان شدید در مقایسه با درمان عادی گزارش شده است .در مطالعه ،NOMAS
احتمال ستته م)زی در افرادی که قند خون ناشتای بی از  120میلیگرم در دسی لیتر داشتهاند در مقایسه با
افراد با سطوح کمتر قند خون 2/0 ،برابر افزای نشان داد .برخالف مطالعه های کنترل قند ،کنترل فشار خون در
افراد دیابتی تا  ،22%ستته م)زی کاه میدهد .در مطالعه  ONTARGETبا کاه بیشتر فشار خون
سیستولی تا سطح  112میلیمترجیوه ،میزان ستته م)زی کاه یافته است ( . 11نتته منفی در برخی مطالعهها
استفاده از بتا بلوکر در کنترل فشار خون افراد مسن دیابتی بوده که تا  12%افزای خطرستته م)زی را سب
میشد ( . 12بنابراین ،انتخاب نوي درمان در کاه و یا افزای عوارض نیز نق دارد .کاه کلسترول تام و
 LDLدر دیابتیها نیز اثر چشمگیری درکاه حوادث عروقی دارد .ترکیبات استاتین  ،22-23%احتمال ستته
م)زی را در افراد دیابتی کاه داده است .تجویز آسپرین برای پیشگیری از حوادث عروقی در این بیماران اثبات
نشده است.
 -4-2ديس لیپیدمی
در اغل مطالعهها ،رابطه افزای لیپیدها به خصو کلسترول و ستته م)زی ایستمیک نشان داده شده است .به ازا
هر  1مول (  35میلیگرم افزای کلسترول ،احتمال بروز ستته م)زی تا  22%افزای مییابد .البته کاه هر 1
مول کلسترول نیز منجر به افزای 22 %خونریزی م)زی میگردد( . 13در کسانی که  LDLبی از 121
میلیگرم در دسیلیترداشتهاند ،احتمال خونریزی م)زی  21%کمتر از افراد با  LDLکمتر از  31میلیگرم در
دسیلیتر بود .به ازای هر  11میلیگرم در دسیلیتر افزای در  11-12% ، HDLاحتمال ستته م)زی کاه
مییابد .اثر نامطلوب افزای تری گلیسرید در مطالعههای منطقه آسیا و اقیانوسیه مشاهده شده و تفاوت  21%در
بروز ستته م)زی بین بیشترین چارک و کمترین چارک تریگلیسریدگزارش شده است .در مطالعه کپنهاک نیز
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بهازای هر  35میلی گرم افزای تریگلیسیرید ناشتا 12 % ،افزای خطر ستته م)زی وجود داشته است .درمان با
استاتین ها بسته به میزان کاه  LDLتا  22%میزان ستته م)زی را کاه میدهد .این میزان بهازای هر 11%
کاه  LDLبه  10%میرسد .استاتینها نه تنها احتمال بروز ستته م)زی را کاه میدهند ،بلته سرعت رشد
پالک را آهسته کرده و میزان ضخامت انتیما مدیا و حجم پالک را کاه میدهند .اثربخشی سایر داروهای کاهنده
کلسترول در کاه حوادث عروقی هنوز روشن نیست.
 -5-2تنگی بدون عالمت بالینی کاروتید و افزايش ضخامت اينتیما-مديا در سونوگرافی
از روشهای تصویر برداری مانند ام آر ای آنژیوگرافی ،سیتی آنژیو ،آنژیوگرافی کاروتید ،سونوگرافی کاروتید
مشخص میشود که وجود تنگی کاروتید ،خطر ستته م)زی را افزای میدهد  .یتی از راههای پی بینی بروز
حوادث عروقی و تشخیص آترواستلروز قبل از بروز عالئم بالینی ،اندازه گیری ضخامت الیه اینتیما -مدیای کاروتید
است .این میزان با حوادث عروقی کرونری و م)زی ارتباط پیدا میکند و با افزوده شده به شاخصهای خطر
فرامینگهام ،قدرت تفتیک خطر افراد با میزان خطر متوسط را ت)ییر داده و در 21%موارد خطر را باالتر میبرد
( . 12درمطالعهای که در  2323نفر با سن بیشتر از  02سال و بدون بیماری کرونری به مدت  0/2سال پیگیری
انجام گرفت ،خطر ستته م)زی در افرادی با باالترین چارک ضخامت انتیما -مدیا  3/03برابر افراد با کمترین چارک
بود .در مطالعه دیگری در طی 10سال افزای ضخامت انتیما مدیا در افراد بی از  22سال پس از حذف اثر سایر
عوامل خطر ،خطر بروز ستته قلبی و م)زی بهازای هریک انعراف معیار افزای ضخامت 1/2 ،برابر ( 1/11-1/00
= فاصله اطمینان  52%افزای یافت ( . 12در مطالعه روتردام از  0533بیمار با سن بیشتر از  22سال و طول
مدت پیگیری  2/0سال ،هریک انعراف معیار افزای ضخامت انتیما مدیا با افزای  1/21برابری خطر ستته
م)زی همراه بود ( . 10در یک مطالعه در شیراز رابطه بین میزان عوامل خطر با ضخامت اینتیما مدیا گزارش
شد(. 10
 -6-2تغذيه
رژیم غذایی و نوي ت)ذیه ارتباط مستقیم با میزان فشار خون یعنی عمدهترین عامل خطر ستته م)زی دارد .مصرف
سبزیها و میوهها بهازای هر واحد روزانه تا  0%خطر ستته م)زی را کاه میدهد ( . 13مصرف نمک نیز در این
مسئله دخالت دارد .رابطه میزان مصرف پروتئین حیوانی (غیر از ماهی  ،چربیهای اشباي شده و کلسترول با میزان
ستته قلبی در مطالعههای کشورهای آسیائی مشاهده و گزارش شده است ،ولی این ارتباط در کشورهای غربی
مشخص نشده است.
 -7-2بی تحرکی
افراد فعال 22-31% ،کمتر از افراد بیتعرک دچار ستته م)زی میشوند .این ارتباط مستقل از سن و جنس
است .برای پیشگیری از ستته م)زی و سایر حوادث عروقی ناشی ازآترواستلروز ،انجام فعالیت بدنی متوسط به
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میزان 121دقیقه در هفته و یا فعالیت بدنی شدید  02دقیقه در هفته توصیه میشود .اثرات مطلوب فعالیت از
طریق تاثیر بر وزن ،فشار خون ،قند ،سیستم انعقادی و التهابی اعمال میگردد.
جدول  -2عوامل خطر قابل تعدیل ستته م)زی اترواستلروتیک
عامل

پر فشاری خون
دیابت
افزای کلسترول
تنگی کاروتید
بی تعرکی

فراواني

سن بی از 22
32-00%
0/3%
21%
2-3%
22%

چاقی

32%

سیگار

15/3%

خطر نسبي )(RR

3
1/3-0
1/2
2
2/0
در ازا هر  2واحد افزای
در نمایه توده بدنی،
1/35
1/5

كاهش خطر
با درمان

32%
22%
21%
 21%در سال اول بعد از 2
سال به تقری نرمال

 -8-2چاقی وتجمع چربی در اطراف شکم و کمر
برای تعیین وزن مناس از فرمول نمایه توده بدنی ) (BMIاستفاده میکنیم .افراد با  13/2-22BMIطبیعی-31 ،
 22اضافه وزن و باالی  31چام ،معسوب می شوند .دور کمر بی از 112سانتیمتر در مردان و بی از 33
سانتیمتردر زنان ،چاقی شتمی معسوب میشود .چاقی در اکثر جوامع روندی رو به رشد دارد .درآمریتا 00%
جمعیت دچار چاقی و یا اضافه وزن هستند .درافرادی با  BMIبیشتر از  ،22بهازای هر  2واحد افزای ،BMI
احتمال ستته م)زی  21%افزای مییابد .در حالیته در مقادیر کمتر رابطهای وجود ندارد .افزای وزن از طریق
تاثیر روی قند خون ،فشار خون ،لیپیدها و مقاومت به انسولین تاثیرات خود را القا میکند ،ولی پس از حذف این
عوامل نیز اثر خود را نشان میدهد .چاقی شتمی اثرات نامطلوب بیشتری نسبت به چاقی عمومی دارد.
 -9-2سندروم متابولیک
در این سندروم حداقل سه مورد از موارد زیر در شخص دیده میشود (: 0
 .1چاقی شتمی ،دور کمر بی از 112سانتیمتر در مردان و بی از  33سانتیمتردر زنان
 .2تریگلیسرید بی از 121میلی گرم در دسی لیتر
 HDL .3کمتر از  21میلیگرم در دسیلیتر در مردان و کمتر از  21میلیگرم در دسیلیتر در زنان
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 .2فشار خون سیستولی بی از  131و دیاستولی بی از  32میلی متر جیوه
 .2قند خون ناشتای بی از  111میلیگرم در دسیلیتر
شاخص دور کمر در نژادهای مختلف تعریف متفاوتی دارد .عوامل ارثی و معیطی و بیتعرکی در ایجاد این سندرم
نق دارند .چاقی شتمی همراه با مقاومت به انسولین ،دیابت و افزای شاخص های التهابی است .چاقی شتمی
منجر به لیپولیز و آزاد شده اسید چرب میگردد و مقاومت به انسولین را سب میشود .از سوی دیگر افزای ترشح
لپتین ،مهار کننده فعال کننده پالسمینوژن ) ،(PAI-1فاکتور نتروزه کننده آلفا) (TNF-αو سایر سیتوکینهای
التهابی همراه با کاه ترشح آدیپونتتین ضد التهابی از سلول چربی ،در ایجاد این عوارض موثرند .در یک مطالعه
فراوانی ستته م)زی در افراد مبتال به سندرم متابولیک  23/2%و درگروه شاهد مشابه  22/3%بوده است .نسبت
مخاطره ( )hazard Ratioبرای بروز ستته م)زی ایستمیک  2/12گزارش شده است .این آمار با در نظر گرفتن
میزان فراوانی این سندرم در افراد بی از  21سال که برای مردان  32/2%و برای زنان  32/2%ودر ایران -33/2%
 13/2گزارش شده اهمیت بیشتری پیدا میکند(. 15
 -11-2سو مصرف الکل و مواد مخدر
مصرف مشروبات التلی منجر به افزای انواي ستته م)زی میگردد .در مطالعه  NHSمصرف التل بی از  31گرم
در روز باعث افزای  21%خطر ستته م)زی میگردد و این میزان در هر دو جنس یتسان است .مصرف مواد مخدر
مانند کوکائین ،هروئین و آمفتامین نیز خطر ستته م)زی را افزای میدهد.
1

 -11-2عفونتها و بیماریهای التهابی
افزای التهاب و عفونت باعث رشد و ناپایداری پالک میگردد .احتمال ستته م)زی در افراد با باالترین چارک hs-
 1/2-2 CRPبرابر بی از افراد در کمترین چارک است .بیماریهای التهابی منتشر مثل آرتریت روماتوئید و لوپوس
سیستمیک ،بروز ستته قلبی را افزای میدهند .بنابراین ،کنترل عوامل خطر در این افراد اهمیت ویژهای دارد.
بیماریهای عفونی حاد اغل موج تشدید عوارض آترواستلروز میگردند .برای مثال ،ابتال به آنفلوانزا باعث بروز
حملههای ستته قلبی میگردد .بنابراین ،با درمانهای ضد ویروسی در  23ساعت اول میتوان خطر ستته م)زی و
حمالت گذرای ایستمی را در عرض  0ماه بعد تا  23%کاه داد .در یک مطالعه در تایوان انجام واکسیناسیون
آنفلوانزا در افراد باالی  02سال تا  02%مرگ و میر ناشی از ستته م)زی را کاه داد.
 -12-2اختالل تنفس موقع خواب و خروپف کردن
خروپف در هنگام خواب بدون وقفه تنفسی منجر به تشدید آترواستلروز کاروتید میگردد .وقفه تنفسی هنگام
خواب ،خطر نسبی بروز ستته م)زی را  2/22برابر افزای میدهد و در برخی مطالعهها تا  2برابر احتمال بروز را
Nurses’ Health study

1
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افزای
میشود.

داده است .هر چه شدت آپنه و هیپوپنه خواب بیشتر باشد احتمال ستته م)زی ایستمیک نیز بیشتر

-13-2افزايش هموسیستئین خون
این ماده از متابولیزه شدن متیونین ایجاد میشود و بهدلیل کاه آنزیمهای متابولیزه کننده ،ت)ذیه نامناس و
کاه دفع در نارسائی کلیه غلظت آن افزای مییابد .افزای غیر عادی آن منجر به افزای  2-3برابری حوادث
آترواستلروتیک میگردد .کاه  22%هموسیستئین منجر به کاه  15%ستته م)زی میگردد .تجویز
ویتامینهای گروه  Bباعث کاه سطح هموسیستئین خون میشود ،ولی نتایج قابل تتراری در کاه میزان
ستته م)زی نداشته است .در یک مطالعه بعد از  3سال تجویز ویتامینهای گروه  ، Bستته م)زی حدود 21%
کاه یافته است.
 -14-2بیماری مزمن کلیه
خطر ستته م)زی در افراد مبتال به درجات خفیف نارسائی کلیه با کراتینین بیشتر از  1/0 ،1/2برابر است که بیشتر
نوي خونریزی م)زی است .آلبومینوری نیز خطر ستته م)زی را تا  21%در نژاد سیاه افزای میدهد .در مطالعه قند
و لیپید تهران ارتباط واضعی بین درجات متوسط نارسائی کلیوی و بروز عوارض قلبی عروقی بعنوان یک عامل
مستقل دیده نشده است (. 21
 -15-2افزايش لیپو پروتئین (LP(a)) a
) LP(aبخشی از  LDLاست که ناشی از اتصال  APO B100با آپوپروتئین  aمیباشد و بهشدت آتروژن است.
آپوپروتئین  aساختار شیمیایی شبیه پالسمینوژن دارد ولی فاقد خاصیت آنزیمی میباشد و در نتیجه با اتصال به
مجموعه پالسمینوژن  TPA+از لیز شدن لخته ممانعت میکند .در برخی مطالعهها در گروه چارک باالی )،Lp(a
احتمال ستته م)زی  1/3-2/3برابر افزای داشته است .تجویز نیاسین میتواند میزان  LPaرا کاه دهد ،ولی
مطالعه ثابت شدهای برای کاه خطر ستته م)زی وجود ندارد(. 11
 -16-2عوامل روحی روانی و اجتماعی
در مطالعه های مختلف نق این عوامل بررسی شده است .بطور مثال ،اضطراب منجر به افزای
افسردگی منجر به دو برابر شدن احتمال ستته م)زی میگردد.

خطر  1/12و

عوامل خطر در زنان
ستته م)زی در زنان بطور متوسط  2سال دیرتر (  02سالگی از مردان روی میدهد .بروز یائسگی طبیعی زودرس
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(زودتر از 22سالگی با افزای  2برابری خطر ستته م)زی در زنان همراه است .همچنین مصرف قر های
پیشگیری از بارداری با میزان هورمون باال با افزای خطر ستته م)زی همراه است .وجود سابقه مسمومیت بارداری
احتمال ستته م)زی را افزای میدهد .این افزای معدود به دوران بارداری نیست و بهدلیل افزای احتمال
بیماری قند و پرفشاری خون تا سالیان بعد همواره در بیمار باقی میماند .آریتمیهای منجر به ستته م)زی مانند
فیبریالسیون دهلیزی در زنان شایعتر از مردان است.
جدول -3خالصه اقدام هاي پيشگيرانه براي كاهش بروز سکته مغزي
فشار خون
سیگار
دیابت
دیس لیپیدمی
تنگی بدون
عالمت کاروتید
ت)ذیه
فعالیت بدنی
چاقی و افزای
وزن
عفونت و التهاب
آسپیرین
آموزش

ت)ییر سبک زندگی ،حفظ فشار خون در معدوده کمتر از  121/51در افراد عادی و کمتر
از 131/31در افراد دیابتی
ترک و خودداری از در معرض دود سیگار قرار گرفتن
کنترل قند ،قند خون گلیتوزیله ) (HbA1Cکمتر از  ،%0کنترل و درمان پرفشاری خون با
 ،ACEIتجویز استاتین برای کاه  ،LDL 21%تجویز آسپیرین در حضور سایر عوامل خطر
تجویز استاتین ،ت)ییر سبک زندگی ،درمان با سایر داروهای کاهنده لیپید در صورت عدم
پاسخ و یا حساسیت به استاتین
کنترل عوامل خطر ،تجویز آسپرین ،تنگی بی از  31%درسی تی آنژیو و یا  01%در آنژیوی
معمولی توصیه به استنت یا جراحی
کاه مصرف سدیم ،افزای مصرف سبزیها و میوه ها ،استفاده از لبنیات کم چرب ،کاه
مصرف چربی های اشباي شده
فعالیت ورزشی با شدت متوسط  121دقیقه در هفته و یا با شدت زیاد  02دقیقه در هفته ،
این زمان در  2روز هفته تقسیم شود
اصالح رژیم غذائی و رسیدن به وزن مطلوب
کنترل عفونت و واکسیناسیون مناس
توصیه به مصرف درافراد با خطر ده ساله بی از 0-11%
عالئم ستته م)زی و اهمیت مراجعه زود هنگام کمتر از  3ساعت به مراکز درمانی ویژه
ترمبولیز و مراقبت

مصرف آسپرين
در کسانی که ریسک باالیی برای بروز عوارض قلبی عروقی دارند (امتیاز خطر فرامینگهام ( FRSبی از  11%در
 2سال تجویز آسپرین بعنوان پیشگیری اولیه توصیه می شود .در زنان باالی  02سال نیز در صورت وجود خطر
1

Framingham Risk Score

1
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.باالی حوادث عروقی می توان این دارو را تجویز نمود
آگاهی جامعه

هرچه آگاهی افراد جامعه نسبت به خطرات و عالئم حوادث عروقی م)ز و سرعت مراجعهشان به مراکز درمانی در
 نق آموزش به بیماران در معرض، بنابراین.  بار و خطر این بیماری کاه خواهد یافت،ساعات اولیه بیشتر باشد
. 3 خطر بسیار ارزنده و حیاتی می باشد (جدول
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