
 

  

ماهي السكتة 

  الدماغية ؟

What is  a Stroke? 

 



 

 كيف يعمل الدماغ ؟

 وهو العضو المسئول عن تنسيق  لدماغ :ا

وارسال األوامر المسئولة عن الحركة 

 والتفكير والتخاطب. 

 

 : الدماغ مليئ بالخاليا العصبية وهذه  الخاليا العصبية

ر صدار األوامإلالخاليا ترتبط مع بعضها بطريقة متناسقة 

ولكي تعمل بطريقة جيدة فهي عضاء الجسم. ألى إ

بحاجة للتروية الدموية بواسطة األوعية الدموية 

 )الشرايين واألوردة(.

  



 كيف يعمل الدماغ ؟

 : وردة تنقل الدم من ألالشرايين و ا أوعية الدماغ الدموية

عضاء الجسم ومن ضمنها ألى إو 

حساسة الدماغ. خاليا المخ الطبيعي 

لى تروية مستمرة كي إوهي بحاجة  ا  جد

 تحافظ على عملها.

 

 : لى فصين: إدماغ األنسان ينقسم  فصوص الدماغ

وهو المسئول عن الكالم والجزء األيمن  الفص األيسر

من الجسم, والفص األيمن وهو المسئول عن األدراك 

من الجسم. بعض  والجزء األيسر

الوظائف تكون بتنسيق الفصين 

  األيمن واأليسر.

  



؟ ماذا يحدث عند وقوع الجلطة الدماغية  

ي جزء من أجزاء ص التروية إلقالجلطة الدماغية تحصل عند ن

فقدان  لى تلف الخاليا العصبية وإالدماغ. هذا الخلل يؤدي 

   وظيفتها.

   

 ساعات دقائق

 تأخر في العالج

 المذيبات و القسطرة

لنقص الترويةخاليا الدماغ حساسة جدا   



 الدماغية ؟نواع الجلطات أماهي 

 وهي بسبب  ارية :قفالسكتة الدماغية اإل

 نقص تدفق الدم نتيجة حدوث انسداد او

تضيق للشريان الدماغي المسئول عن 

لى إالواد الغذائية  وكسجين ويصال األإ

 الخاليا الدماغية. 

 

  : ما نتيجةإنسداد الشريان يكون إ

  لى حدوث ُخثار إمادة مترسبة في جدار الشريان أدت

)إنسداد أحد األوعية الدموية عن طريق خثرة دم تتشّكل 

ا(  محليًّ

 إنصمام )إنسداد بسبب ِصّمة من مكان آخر في  أو

 الجسم كالقلب(

  .أو نقص انسياب الدم المجموعي 

 

 



 نواع الجلطات الدماغية ؟أماهي 

 وهي بسبب  نزفية :السكتة الدماغية ال

هذا يحدث عندما ينفجر  النزيف الدماغي و

حد الشرايين فيتسبب بنزيف في خاليا أ

الدماغ مما يؤدي  أّّل يعمل جزء من الدماغ 

 بشكل سليم. 

هم العوامل أرتفاع الضغط وتقدم العمر من إ

قابليتها  التي تساعد على ضعف الشرايين و

 النزف الدماغي. للتمزق و

ا ما تظهر  األعراض خالل وقت قصير من حدوث غالب 

السكتة الدماغية. إذا استمرت األعراض ألقل من 

ف الحالة كنوبة نقص تروية  ساعة أو ساعتين ُتعرَّ

 .عابرة

  في حاّلت نادرة  شائعة للجلطات الدماغية :أنواع غير

 بو التهابات الشرايين أو مشاكل وراثية تتسبأاألورام 

   في حدوث الجلطات الدماغية.



 ماهي أعراض السكتة الدماغية ؟

 عاجل 

 

 أعراض أخرى :

 خدر في جهة من الجسم. 

 زدواج في الرؤيةإ. 

  نعدام الرؤية في جهة معينة أو إحدى العينينإ. 

  ضطراب مفاجئ في التوازن أو صداع جديد شديد جدا  إ

 .()كالبرق 

 199اتصل على عند ظهور أي من هذه األعراض 

دقيقة تساوي مليوني  و ّل تتأخر فكلمباشرة 

 .خلية عصبية و أيام من اإلعاقة

جهة ضعيفة : ج

في الجسم
ال تتأخر: ل

عسر في : ع

الكالم

انحراف في : ا

الوجه



ؤثر هذه الجلطات على جسمي ؟كيف ت  

تأثير الجلطات الدماغية يختلف من 

خر. قد يكون األثر طفيف, آلى إشخص 

لى العجز وهذا إو شديد يؤدي أمتوسط, 

 :بالتأكيد يعتمد على عدة عوامل

 و دموية(أاغية ) أقفارية دمنوع السكتة ال. 

  و األيسر(أالفص الدماغي المتأثر )األيمن. 

 المدة التي قضاها المخ في حالة نقص التروية. 

  قرب مستشفى تتوفر ألى إالمدة التي تستغرق للذهاب

  .فيها العالج الالزم

  قرب ألى إو شديدة توجه أسواء كانت الجلطة طفيفة

 .ى لو اختفت األعراضحتمستشفى 

  

 تلف غير دائم

 جلطة طفيفة

 جلطة

متوسطة   

جلطة 

 شديدة

 تلف

بسيط   

 تلف شديد و دائم

نقصنوبة   

عابرةتروية    
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 الدماغية ؟هل هناك عالج للسكتة 

 ساعات  5-4خالل دواء المذيب للجلطة ال

 .من ظهور أعراض السكتة الدماغية

 

 

  القسطرة و سحب الجلطة في بعض

ة من ظهور ساع 42الحاّلت الشديدة حتى 

 .األعراض

 

 ضافة إلى الفحوصات و العالجات باإل

األخرى التي تليها للوصول إلى سبب 

السكتة الدماغية لمنع تكرارها و إعادة 

التأهيل من قبل المختصين و التي تمتد 

  .إعاقةلى عدة أشهر للوصول إلى أقل إ



 دماغية ؟اهي عوامل الخطر المسببة للسكتات الم

 يعتبر إرتفاع ضغط الدم ط الدم المرتفع ضغ :

المسبب األول للسكتات الدماغية المرتفع 

 بنوعيها. 

من خالل  130/80لى أقل من إاخفض ضغط دمك 

تقليل نسبة الملح في الطعام و ممارسة التمارين 

ى زيارة الطبيب الرياضية و تناول األدوية و احرص عل

 دوريا  للتحقق من مستواه.

 

  رة يجاأشكاله )سالتدخين : التدخين بجميع

( و  لكترونية و غيرها، شيشة ، سيجارة إ

طويل للتدخين السلبي يزيد لالتعرض ا

عند غير المدخنين بالسكتات ماهو عليه  صابةإلمن خطر ا

 .سنوات و أكثر 91ن لمدة يأو المدخنين المقلع

 

  



 ماهي عوامل الخطر المسببة للسكتات الدماغية ؟

 السكري :ارتفاع مستوى السكر في الدم  داء

صابة إليعد من أهم األمور المسببة ل

 بالسكتات الدماغية و القلبية. 

عقاقير النظم السكر في الدم بتناول 

 .المناسبة تحت إشراف طبيبك

 

  الكوليسترول (: ارتفاع نسبة الدهون(

من  ديعمل على تضييق الشرايين مما يزي

 بالسكتات الدماغية. صابة خطر اإل

لتزم بحمية غذائية صحية و ممارسة الرياضة بانتظام إ

 تزام باألدوية الخافضة للدهون.اإل إلىباألضافة 

 

 

 



  ؟ ماهي عوامل الخطر المسببة للسكتات الدماغية

  أمراض و اعتالّلت القلب مثل الرجفان

 األذيني. 

لتزم بالعالج و المتابعة الدورية مع إ

 .القلبطبيب 

 

 ترتبط البدانة بالعديد من عوامل  سمنةال :

صابة إلالخطر التي تزيد من فرص ا

رتفاع ضغط الدم و ابالسكتة الدماغية مثل 

 .الدهون و داء السكري

 

  حتما ستسهم في زيادة فرص قلة الحركة :

ؤدي  تصابة بالسكتة الدماغية فقلة الحركة اإل

رتفاع اطورة األخرى كخإلى تراكم عوامل ال

 .ضغط الدم و السكري و غيرها



  ؟ ماهي عوامل الخطر المسببة للسكتات الدماغية

 : عوامل يمكن السيطرة عليها

 

 

  

ارتفاع ضغط الدم  التدخين قلة النشاط

السكرالكوليسترولالسمنة



 المراجعة والتدقيق:

قسم   تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين

بمستشفى الملك فهد الجامعي. طب األعصاب  
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