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عوامل خطر در بروز سكته هاي مغزي در افراد  54-54ساله بستري در
بیمارستان آیت اهلل روحانی بابل5811-09 ،
3

علیجان احمدی آهنگر) ،1* (MDثریا خفری) ،2(PhDمصطفی مصطفی زاده بورا  ،3مصطفی اکبریان ،3میالد متولی
 -3گروه مغز و اعصاب ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
 -2گروه پزشكي اجتماعي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
 -1کمیته تحقیقات دانشجویي ،دانشگاه علوم پزشكي بابل
دریافت ،91/11/8 :اصالح ،91/12/11 :پذیرش92/2/11 :

خالصه
سابقه و هدف :سكته مغزی ( )strokeسومین علت مرگ در جهان مي باشد .ریسک فاکتورهای سكته مغزی در بالغین جوان متفاوت از بزرگساالن است ،این مطالعه باا
هدف تعیین فراواني انواع سكتههای مغزی و ریسک فاکتورهای آن در بیماران  39-59شهر بابل انجام شد.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعي ،اطالعات پروندههای بیمارستاني تمامي بیماران  39-59ساله مبتال به سكته مغزی بستری در بیمارستان آیت اله روحاني بابال طاي
سالهای  3111-90با استفاده از چکلیست شامل ویٍژگيهای دموگرافیک ،زمان شروع سكته ،نوع سكته مغزی و ریسک فاکتورها استخراج گردید و مورد بررساي و تجزیاه
و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :میانگین سن بیماران  11/09±6/33سال بود که  15نفر ( )%92/1مرد و بقیه زن بودند .شایعترین نوع سكته ،ایسكمیک 63مورد ( )91/1%بود که بیشترین آنها از
نوع آمبولیک 11نفر ( )%91/9بودند و سكتههای هموراژیک  %6/2و  %30/1کل موارد هم از نوع ) (Transient Ischemic Attack, TIAبودند .در بین ریسک
فاکتور ها ،هیپرتانسیون در  21مورد ( ،)%19/5بیماریهای قلبي در 20مورد ( ،)%10/1شامل بیماریهای ایسكمیک قلبي  7بیمار ( )%30/1و باز بودن سوراخ بیضي و تنگي
دریچه میترال هرکدام  6بیمار ( )%9/2و بقیه شامل علل متفرفه قلبي بوده اند .سوء استفاده از مواد و الكل در 31مورد ( ،)%21/3هایپرلیپیدمي در  39مورد ( ،)%21/3دیابت
در  31بیمار ()%20؛ اختالات خوني در  32مورد ( )%31/9که حالت افزایش انعقاد پذیری در  6مورد آنها ( )%9/2بوده است ،علل متفرقه در  %31/1موارد و در %7/7موارد
ریسک فاکتور خاصي پیدا نشد.
نتیجه گیری :براساس نتایج این مطالعه سكته ایسكمیک شایع ترین نوع سكته مغزی بوده و هیپرتانسیون ،اختالالت قلبي ،سوء استفاده از مواد  ،هیپرلیپیدمي و دیابت
بیشترین ریسک فاکتور ،همراه سكته مغزی مي باشند.
واژه های کلیدی :سکته مغزی ،جوان ،هیپرتانسیون ،بیماریهای قلبی ،سوءمصرف مواد ،هیپرلیپیدمی.

مقدمه
اصطالح حوادث عروق مغزی ) (C.V.Aبه هرگونه اختالالت نورولوژیک

مي باشد که منجر به یكي از معضالت بزرگ مراقبت های پزشكي و پرستاری در

با شروع ناگهاني که در نتیجه فرآیندی پاتولوژیک در ناحیه ای از عروق خوني

جامعه مي شود ( .)5شناسایي ریسک فاکتورهای سكته های مغزی یكي از

سیستم عصبي مرکزی ایجاد شود اطالق مي گردد .در بین تمام بیماریهای

مهم ترین جنبه های اپیدمیولوژیک جلوگیری از سكته های مغزی است و باعث

نورولوژیک حوادث عروق مغزی از نظر اهمیت و شیوع در رتبه اول مي باشند (.)3

کاهش قابل مالحظه ای در وقوع آن در کشورهای پیشرفته و افزایش امید به

سكته مغزی ( )Strokeسومین عامل مرگ و میر بعد از بیماری های قلبي و

زندگي شده است (6و .)9علیرغم این پیشرفت ها ،در حال حاضر سكته های

سرطان مي باشد ( )2و حتي در بعضي از مناطق جهان حوادث عروق

مغزی در خاورمیانه و آفریقای شمالي در حال افزایش و تبدیل شدن به یک

مغزی دومین علت مرگ بعد از بیماری های قلبي و قبل از سرطان مي باشد (.)1

مشكل عمده بهداشتي مي باشد ( .)1در بررسي اپیدمیولوژیک Ahmadi

سكته های مغزی یكي از علل شایع ناتواني های جسمي و رواني در جوامع

 Ahangarو همكاران بر روی  290مورد سكته های مغزی در سنین مختلف در

 این مقاله حاصل طرح تحقیقاتي به شماره  9012713دانشگاه علوم پزشكي بابل مي باشد.
* مسئول مقاله:
آدرس :بابل ،بیمارستان آیت اله روحاني ،بخش مغز و اعصاب ،تلفن0333-2211103-1 :

e-mail:ahmadiahangaralijan@yahoo.com
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عوامل خطر در بروز سكته های مغزی در افراد؛ علیجان احمدی آهنگر و همكاران

شهر بابل ،میزان شیوع سكته های مغزی ایسكمیک و هموراژیک به ترتیب

مواد و روشها

 %67/2و  %12/1بوده است ( .)7سكته مغزی در بالغین جوان از جنبه های

این مطالعه م قطعي با جمع آوری اطالعات به روش نمونه گیری در دسترس

مختلف ،با سكته های مغزی که بعد از  69سالگي رخ مي دهند ،متفاوت

انجام شده است .اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرونده های بیماران  39الي 59

مي باشند .از کل سكته های مغزی تقریباً  %29آنها قبل از  69سالگي رخ

سال مراجعه کننده به بیمارستان آیت اله روحاني بابل (تنها مرکز عمده پذیرش

مي دهند ولي بیماران جوان تر از  59سال تنها  9-30درصد از کل سكته های

سكته های مغزی در بابل) از  11/3/3لغایت  90/32/29که با تشخیص نهایي

مغزی را تشكیل مي دهند ( .)1از لحاظ علل بروز سكته های مغزی به طور کلي،

سكته مغزی بستری شده بودند ,جمع آوری گردید .سكته مغزی در این مطالعه به

فشار خون ،دیابت ،بیماریهای قلبي ،چاقي ،استعمال سیگار ،هایپرلیپیدمي و در

انواع سكته ایسكمیک (ترمبوتیک و آمبولیک( و حمالت گذرای ایسكمیک مغزی

سنین جواني و میانسالگي مصرف ،OCPباز بودن مادرزادی دریچه بیضي

) )T.I.A.و سكته هموراژیک (خونریزی داخل جمجمه ای و خونریزی زیر

) (foramen ovaleو وجود آنتي بادیهای آنتي کاردیو لیپین و واسكولیت ها از

عنكبوتیه) تقسیم شدند ( . )36تشخیص نوع سكته و علل آن با توجه به عالیم

جمله ریسک فاکتورهای سكته های مغزی در این سنین مي باشند (.)9-33

بالیني و استفاده از سي تي اسكن مغزی و تأیید نهایي نورولوژیست بوده است.

علل سكته مغزی در بالغین جوان در  1دسته عمده شامل اختالالت عروقي

بررسي های آزمایشگاهي شامل آزمایشات خوني روتین مانند شمارش سلول های

(آرترواسكلروزیس و واسكولوپاتیها غیرآرترواسكلروتیک) ،اختالالت کاردیوآمبولیک

خوني ،اندازه گیری قند خون ،چربي های خون و آزمایشات مربوط به تست های

و اختالالت خوني (از جمله عناصر سلولي و اجزای پروتئیني) و تعدادی علل

انعقادی و پروتئین های  Sو cآنتي بادی های ضد هسته ای و آنتي بادی های

متفرقه طبقه بندی مي شوند ( .)1به هرحال عوامل خطر در ایجاد آترواسكلروزیس

آنتي فسفولیپید در موارد ضروری بود که با توجه به تشخیص بیماری در این

مانند دیس لیپیدمي ،فشارخون باال ،دیابت و سیگار کشیدن که در بروز سكته

بیماران صورت گرفت .اندازه گیری سرعت رسوب گلبول قرمز نیز جهت تأیید

مغزی در سنین باال نقش عمده دارند ،در جوانان نیز نقش مهمي ایفا مي کنند که

واسكولیتها و سایر موارد التهابي انجام شد .نوار قلبي ) )E.C.G.نیز برای همه

پیشگیری از این عوامل خطرمي تواند در کاهش بروز سكته های مغزی در جوانان

بیماران با تشخیص سكته مغزی انجام گردید .موارد با نقص پرونده و یا عالئم

تاثیر زیادی داشته باشد (.)32

همي پارزی ناشي از علل متابولیک و سیستمیک و خونریزی مغزی به علت تروما

در بررسي  20ساله میزان مرگ و میر پس از بروز سكته مغزی در میان

از مطالعه حذف شدند.

بزرگساالن  31تا  90ساله که در هلند از سال  3910انجام شد ،مشخص گردید

در این مطالعه برای هر بیمار پرسشنامه ای که شامل اطالعات دموگرافیک

که  %20این بیماران در طي این مدت فوت کردند که آمار نسبتأ باالیي در مقایسه

(س ن ،جنس ،محل سكونت) و همچنین سابقه خانوادگي سكته مغزی و حمالت

با مرگ و میر مورد انتظار در جمعیت این جامعه بوده است ( .)31این یافته ها

گذرای ایسكمیک و وجود ریسک فاکتورهای عمده موجود در پرونده که به

اهمیت تحقیقات بیشتری را در ارزیابي استراتژی های پیشگیری ثانویه در این

تفكیک به صورت علل عروقي ،قلبي و هماتولوژیک بودند و نوع سكته مغزی

بیماران نشان مي دهد.

تنظیم و اطالعات مورد لزوم در آن ثبت گردید.

با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه های تشخیصي ،آزمایشگاهي و

فشار خون باال در این مطالعه فشار باالی
 360و کلسترول تام باالتر از

و هیپرلپیدمي با LDL

 250و  HDLکمتر از

50

تصویربرداری های مغزی تشخیص علل مختلف سكته های مغزی در جوانان

باالتر از

امكان پٍذیر شده است .در مطالعه ای که بر روی تعدادی از بالغین جوان که در

و تری گلیسرید باالتر از

سنین  36تا  55سال ،مبتال به سكته مغزی ایسكمیک ،بین سال های -2009

 200mgr/dlو یا گلوکز ناشتای پالسما باالتر از 326 mgr/dlتعیین شد(.)36

 2000بستری بودند ،در  30بیمارستان ایتالیایي انجام شده بود ،مشخص گردید که

اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS v. 18و آزمون

روند تشخیصي علل سكته های مغزی در جوانان در طي این سال ها پیشرفت

های آماری  Fisher Exact Test ،Chi- Squreو مدل رگرسیون

زیادی داشته است ( .)35با توجه به اینكه سكته های مغزی در سنین جواني

لجستیک روش پس رونده ( )Back wardتجزیه و تحلیل شده و p<0/09

عالوه بر بار ا قتصادی باالیي که به جهت از دست دادن ساالنه سرمایه ملي

معني دار تلقي شد.

 360و دیابت با قند خون تصادفي باالی

انساني برای خانواده ها و جوامع دارد ،به لحاظ مسائل عاطفي نیز ضربه بزرگي به
خانواده ها وارد مي کند (.)39
با توجه اهمیت موضوع از نظر بهداشتي ،اجتماعي ،اقتصادی و کمبود

یافته ها

اطالعات اپیدمیولوژیكي در رابطه با سكته های مغزی و ریسک فاکتورهای آن در

از بین بیماراني که در این مدت با تشخیص سكته مغزی در بیمارستان آیت

این سنین در منطقه ما و با توجه پیشرفت تكنولوژی های آزمایشگاهي در جهت

اهلل روحاني بابل بستری شده بودند  69بیمار واجد شرایط الزم برای این مطالعه

تشخیص سكته های مغزی در بالغین جوان ،با گردآوری برخي اطالعات از جمله

انتخاب شدند .این بیماران در گروه سني  39الي  59سال و با میانگین سني

میزان شیوع مي توان با انجام اقدامات پیشگیرانه از بروز این بیماریها تا حد زیادی

 11/09±6/33سال بودند و  15نفر ( )%92/1مرد و 13نفر ( )%57/7زن بودند .در

جلوگیری کرد و از طرفي آمادگي بیشتری توسط تیم درماني در جهت درمان این

 63مورد از بیماران ( )%91/1سكته از نوع ایسكمیک در و  5مورد ( )%6/2از نوع

دسته از بیماریها در صورت بروز آنها با توجه به شناسایي علل بروز آنها ،پیدا

هموراژیک بود که همه از نوع خونریزی داخل مغزی بوده اند سكته ایسكمیک

خواهد شد .لذا این مطالعه به منظور تعیین فراواني انواع سكتههای مغزی و

آمبولیک در  11نفر ( )%91/9بیشترین فراواني را دارا بوده است .شایع ترین

ریسک فاکتورهای آن در بیماران 39-59شهر بابل انجام شد.

فاکتور های خطر به ترتیب هیپرتانسیون در ( ،)%19/5بیماری قلبي در (،)%10/1
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سوء مصرف مواد در ( )%21/3موارد ،هیپرلیپیدمي در ( )%21/3و دیابت در ()%20

است (نمودار  .)3در رابطه با ریسک فاکتورهای مربوط به اختالالت خوني در این

وجود داشته است (جدول .)3

مطالعه در  32بیماری که دچار این اختالالت بودند ،حالت افزایش انعقادپذیری در
 6مورد و بقیه شامل تاالسمي و ترومبوستیوز و ترمبوسیتوپني بوده اند .در بین
موارد مربوط به حالت افزایش انعقادپذیری  2مورد شامل کاهش میزان پروتئین s

جدول  .1عوامل خطر سکته های مغزی در افراد 14-54
ردیف

فاکتورهای خطر

تعداد()%

و در بقیه  p - ANA ،C-ANCAو لوپوس آنتي کوآگوالن مثبت بوده اند.

3

هیپرتانسیون

)19/5(21

رابطه ترمبوستیوز  ،ترمبوستوپني و حالت افزایش انعقادپذیری معني دار بوده است

2

اختالالت قلبي

)10/1(20

(به ترتیب  .)p< 0/003 ،p>0/003 ،p=0/01از بین عوامل دیگر در این بیماران

1

سوءمصرف مواد

)21/3(31

 1مورد ( )%5/6میگرن و  1مورد ( )%5/6و اسكولیت وجود داشت که از نوع

5

هیپرلیپیدمي

)21/3(39

سندرم بهجت و واسكولیت ناشي از ایدز بوده است.

9

دیابت

)20(31

6

اختالالت خوني

)31/9(32

افسردگي ،نارسایي کلیوی ،تشنج ،جراحي ،هاپیرتیروئیدی و بیماری  Msوجود

7

مصرف دخانیات

)31/9(32

داشت و در  9مورد ( )%7/7ریسک فاکتور خاصي پیدا نشد .در بررسي سوابق

1

عوامل دیگر

)31/1(9

بیماران در  36مورد ( )%25/6سابقه  CVAسكته ایسكمیک و در  1مورد

9

واسكولیت

)5/6(1

( )%32/1سابقه  TIAوجود داشت و همچنین در طي سال های مورد بررسي

30

میگرن

)5/6(1

هیچ گونه موارد مورتالیتي وجود نداشته است.

33

بدون علت

)7/7(9

از میان سایر عوامل خطر یافت شده در این بیماران نیز مواردی مانند

از نظر مكان و زمان وقوع سكته مغزی به ترتیب  50بیمار ( )%63/9شهری

در بعضي از پرونده های مورد بررسي بیش از یک ریسک فاکتور وجود

و  50مورد ( )%63/9مراجعه در روز بوده است .از نظر فصل وقوع سكته مغزی

داشت .به همین دلیل درصدها در جدول  3بیش از صددرصد شده است .از بین 69

بیشترین وقوع در فصول پاییز و تابستان به ترتیب  21بیمار ( )%19/5و  31بیمار

بیمار مورد بررسي20 ،مورد ( )%10/1بیماریهای قلبي داشته اند که در بین آنها

( )%27/7بوده که این رابطه معني دار نبوده است .در بین ریسک فاکتورهای مورد

بیماریهای ایسكمیک قلبي در  7بیمار ( )%30/1و باز بودن سوراخ بیضي در 6

بررسي در مدل رگرسیون لجستیک؛ در سكته های ایسكمیک در نوع آمبولیک،

بیمار ( )%9/2و تنگي دریچه میترال و تریكوسپید و ضایعات دیگر قلبي در بقیه

اختالالت خوني با ( OR :1 )CI %99=3/9-53/65به عنوان ریسک فاکتور

موارد وجود داشته اند .در بین مصرف مواد ،مصرف اپیوم بیشترین مقدار را داشته

مطرح گردید .نوع هموراژیک به علت کم بودن تعداد در نظر گرفته نشد.
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نمودار  .2توزیع سوء مصرف مواد در بین انواع سکته بر حسب تعداد بیمار

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه شایع ترین عامل خطر در بیماران مورد بررسي ،هیپرتانسیون

باال مي باشد .اگرچه سن متوسط شروع سكته مغزی باالی  69سال مي باشد

با 21مورد ( )%19/5بوده است .هیپرتانسیون اصوال" به خاطر نقشي که در پدیده

( )3ولي طي بررسي های انجام شده سن بروز سكته های مغزی در ایران در

آتروسكلروزیس دارد ،جزء شایع ترین عوامل خطر در بروز این بیماری ها در سنین

سنین پایین تری مي باشد و به نظر مي رسد که سن تقریبي سكته مغزی در ایران
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عوامل خطر در بروز سكته های مغزی در افراد؛ علیجان احمدی آهنگر و همكاران

 30سال کمتر از جامعه جهاني ( 99سال) مي باشد ( )37-39و از طرفي منطقي

قلبي از شایع ترین عوامل خطر در بروز سكته مغزی در این سنین بوده است و

مي باشد که با توجه به سن بروز جهاني سكته مغزی در جوانان ( 39-59سال) و

دیسكسیون عروق گردن از علل شایع بوده است ( .)26در بررسي های انجام شده

نزدیكي آن با سن بروز سكته مغزی معمول در ایران که بعد از  99سال ( 30سال

در کشورهای دیگر در رابطه با شیوع بیماری های قلبي در موارد سكته مغزی در

کمتر از آمار جهاني) مي باشد ،از نظر ریسک فاکتور ها هم مشابه باشند (مثل

جوانان شایع ترین علل سكته های مغزی در بیماران با سن کم تر از  59سال،

فشار خون) .البته گزارشاتي هم وجود دارد که اتیولوژی سكته های مغزی در سنین

آمبولي قلبي و دیسكسیون شریاني بودند ( .)27از طرفي احتمال وجود سندروم

جواني اصوال" مشابه همان علل کالسیک سكته های مغزی مانند هیپرتانسیون و

مارفان ( FBN1جهش) و سندروم اهلرز -دانلوس ) IV COL3A1جهش)

بقیه موارد بوده اند ( .)20به هرحال به نظرمي رسد که هیپرتانسیون در سنین

که بیمار را مستعد به دیسكسیون عروق گردن مي کند را به عنوان علل سكته

پایین نیز به خاطر همان نقشي که در پدیده آتروزسكلروزیس دارد ارتباط

مغزی بیماران جوان باید در نظر داشت ( .)21در رابطه با عامل خطر بیماری های

اتیولوژیک با بروز این بیماری در این سنین داشته و باال بودن میزان موارد آن در

قلبي در بیماران مورد بررسي در این مطالعه ،باز بودن دریچه بیضي ) (PFOدر

بیماران جوان مورد مطالعه ما به عنوان شایع ترین ریسک فاکتور به دست آمده

 6مورد ( )%9/2از بیماران جوان با تشخیص سكته مغزی وجود داشته است .در

مانند نقش آن به عنوان شایع ترین ریسک فاکتور در بروز سكته مغزی در سنین

گزارش  Mesaو همكاران در بیماران با تشخیص سكته مغزی ایسكمیک در

باال ,قابل توجیه باشد.

سنین کمتر از  90سال که علت مشخصي نداشتند ،با انجام اکوکاردیوگرافي از

در این مطالعه شایع ترین نوع سكته مغزی در بین جوانان ،سكته مغزی نوع

طریق مری در بیش از نصف این موارد تشخیص باز بودن دریچه بیضي )(PFO

ایسكمیک با  63مورد ( )%91/1بوده است و در بین انواع سكته ایسكمیک ،نوع

مطرح شده بود ( )29و در گزارش  Griffithsو همكاران باز بودن دریچه بیضي

آمبولیک با  11مورد ( )%91/9بیشترین فراواني را دارا بوده است .در مطالعه ای که

) (PFOKeenan NGو سوء استفاده از مواد مخدر از علل شایع موارد سكته

در استان گیالن در سال های  79-77انجام شده بود ،مشابه مطالعه ما نسبت

مغزی ایسكمیک بدون علت مشخص در سنین کم تر از 90سال بوده اند (.)10

سكته های ایسكیمیک به هموراژیک در گروه سني بالغین جوان بیشتر بوده است

 Keenanو همكاران در بررسي بیماران جوان مبتال به سكته مغزی بدون علت

و در بین سكته های ایسكیمیک نوع آمبولیک ( )%11شایع تر از انواع دیگر بوده

مشخص با  ،PFOنشان دادند که قطر ریشه آئورت در این بیماران در مقایسه با

است .هم چنین سكته های ایسكمیک در زنان نسبت به مردان شایع تر بوده است

افراد سالم افزایش یافته است ( .)13اختالل باز بودن دریچه بیضي مي تواند بدون

در حالیكه سكته های هموراژیک در مردان بالعكس بود (.)23

عالمت بوده و اولین تظاهر بالیني آن به صورت بروز سكته مغزی باشد و این

در ارتباط با دیگر عوامل خطر در سكته های مغزی در جوانان در مطالعه ما

موضوع اهمیت احتمال وجود این ضایعه را در بررسي علل سكته مغزی بیماران

بیماری های قلبي با 20مورد ( )%10/1پس از هیپرتانسیون به عنوان دومین عامل

جوان مبتال به سكته مغزی بدون علت واضح با انجام اکوکاردیوگرافي از طریق

خط ر شایع در این بیماران به دست آمده است .برخالف مطالعه ما در بعضي از

مری ) )T.E.Eنشان مي دهد ( .)12البته این تشخیص در بیماران ما نیز با انجام

مطالعات دیگر در ایران در زمینه سكته مغزی در جوانان ،علل قلبي شایع ترین

این روش تشخیصي و با مشاوره متخصص قلب انجام شده بود .به همین دلیل

عامل خطر در این زمینه بوده اند .در مطالعه ای که در منطقه خراسان جنوبي در

انجام اکوکاردیوگرافي از طریق مری در موارد سكته مغزی در جوانان و بخصوص

ایران در سال  2009گزارش شد شایع ترین ریسک فاکتور بروز سكته مغزی علل

در موارد بدون علت مشخص توصیه مي شود.

کاردیوآمبولیک بوده اند و در بین آن ها نیز بیماری های روماتیسمي دریچه ای از

عامل سوء مصرف مواد در این مطالعه در  31بیمار ( )%21/3بوده است .در

همه شایعتر بوده است ( .)22در مطالعه دیگری در اردبیل شایع ترین علل بروز

بین مصرف مواد ،مصرف اپیوم بیشترین مقدار را داشته است و پس از آن داروی

انفارکت مغزی در گروه سني بالغین جوان ،آمبولي با منشا قلبي و آنتي بادی های

ترامادول ،الكل و ماده محرک کراک بیشترین میزان مصرف را داشته اند .این که

آنتي فسفولیپید مثبت بودند .در این مطالعه سایر علل زمینه ساز به ترتیب شیوع،

مصرف این مواد تا چه میزان در بروز سكته مغزی در این موارد نقش داشته است،

افزایش چربي خون ،مصرف سیگار ،پرفشاری خون ،مصرف قرص ضد بارداری و

قابل بحث مي باشد .در مطالعات دیگری که در این زمینه گزارش شده است ،نیز

دیابت بوده اند (.)21

مصرف مواد مخدر مانند ماری جوانا و مواد محرک مانند کوکایین و آمفتامین در

در مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر نیز بیماری های قلبي از شایع

بروز سكته مغزی در جوانان نقش عمده ای داشته اند (15و .)11در گزارش

ترین عامل خطر در بروز سكته های مغزی جوانان بوده اند .در یونان ،علل مهم

 Carcelén-Gadeaو همكاران سوء استفاده از کوکایین به عنوان یكي از علل

سكته مغزی در جوانان ،آمبولي مغزی ناشي از اختالالت مادرزادی قلبي بوده است

شایع بروز سكته مغزی در جوانان مطرح شده است ( .)19در رابطه با اتیولوژی سوء

( .)25در حالي که بیماری های ایسكمیک قلبي و باز بودن سوراخ بیضي )(PFO

مصرف مواد مخدر در مطالعه ای در کشور فرانسه %29 ،موارد سكته های مغزی

و تنگي دریچه میترال و تریكوسپید از علل شایع بیماری های قلبي در این مطالعه

ایسكمیک در فرانسه در بزرگساالن زیر  69سال بروز مي کند و در حدود یک

بوده اند .در گزارش دیگری از کشور صربستان بیماری های روماتیسمي قلبي و

سوم از آنها بدون علت مشخصي روی مي دهند .بخش بزرگي از این سكته های

دریچه های مصنوعي قلبي از علل شایع و بیماری های عروقي آنوریسمي و

مغزی با علت ناشناخته مي تواند به سوء مصرف مواد مخدر مربوط باشند و شایع

اختالالت انعقادی از علل نادر سكته های ایسكمیک بوده اند .استعمال سیگار و

ترین این مواد کوکائین بوده است (.)16

باال بودن فشارخون و چربي های خون از عوامل خطر بروز سكته مغزی در این

از سایر عوامل خطر شایع در بروز سكته های مغزی در سنین جواني مورد

سنین بوده است ( .)29در گزارش دیگری از کشور سوئیس سكته های مغزی در

بررسي در این مطالعه هیپرلیپیدمي با  39مورد ( )%21/3بوده است .در مطالعه

سنین جواني  %30کل موارد سكته های مغزی را تشكیل مي دادند و بیماری های

 Putaalaو همكاران در کشورهای اروپایي ،دیس لیپیدمي در  %59/1موارد
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سكته های مغزی در سنین جواني وجود داشته است ( .)17در مطالعه ای در یونان

سكته مغزی در جوانان مطرح مي باشد ( .)56عود سكته ایسكمیک مرتبط با

بر روی سكته های مغزی در جوانان ،باال بودن چربي های خون از عوامل خطر

سیلدنافیل و تاداالفیل در یک فرد بالغ جوان نیز گزارش شده است ( .)57این

عمده بوده است (.)11

عوامل در بیماران مورد مطالعه این تحقیق وجود نداشته است ،که احتماال" به

دیابت در این مطالعه به عنوان پنجمین ریسک فاکتور در %20موارد ،پس از

علت تعداد نسبتا" کم بیماران مورد بررسي مطالعه ما بوده است .در مطالعات انجام

هیپرتانسیون ،بیماری های قلبي ،سوءمصرف مواد و هیپرلیپیدمي ،در این رابطه

شده درباره پیش آگهي بیماران جوان مبتال به سكته مغزی ،در مواردی که علت

بوده است .دیابت در اکثر مطالعات انجام شده به عنوان یک عامل خطر در بروز

خاصي پیدا نشد ،پیش آگهي این بیماران از جهت میزان مرگ ومیر و میزان عود

سكته های مغزی در سنین جواني مطرح مي باشد .در مطالعه ای که توسط  Jiو

بیماری بهتر از بقیه بوده است ( .)51در بررسي بیماران این مطالعه ،به دلیل نبودن

همكاران انجام شد ،دیابت در %33موارد به عنوان عامل خطر در بروز سكته های

اطالعات پس از ترخیص این بیماران ،نمي توان راجع به پیش آگهي بیماران

مغزی در سنین جواني گزارش شده است (.)31

جوان مبتال به سكته مغزی اظهار نظر کرد .از محدودیت های این مطالعه ،پایین

در ارتباط با عوامل ژنتیک و سكته مغزی در جوانان در مطالعه ما در  2مورد
کاهش میزان پروتئین  sبه عنوان عامل بروز سكته مغزی در جوانان مطرح شده

بودن تعداد بیماران مورد بررسي بوده است به هرحال پیشنهاد مي شود مطالعات
مشابه با تعداد بیماران بیشتری انجام شود.

است ولي در ارتباط با عوامل ژنتیک و سكته مغزی در جوانان گزارشات زیادی

با توجه به نتایج این مطالعه ،سكته های ایسكمیک شایع ترین نوع سكته

وجود دارد که شیوع این عوامل در بروز سكته های مغزی در جوانان زیاد نمي

مغزی در سنین جواني بوده اند .هیپرتانسیون باالترین فراواني را به عنوان عامل

باشد ( )19که با نتایج مطالعه ما در این رابطه منطبق مي باشند .در رابطه با

خطر در بروز سكته های مغزی در این سنین داشته است در حالي که در اکثر

اختالالت انعقادی -ژنتیكي مانند کمبود  Factor V Leidenدر میان

مطالعات بیماری های قلبي شایع ترین عامل خطر در بروز سكته های مغزی در

بزرگساالن جوان ،هیچ مدرکي برای ارتباط بین  FVLبا سكته مغزی ایسكمیک

سنین جواني بوده اند .شایع بودن عامل هیپرتانسیون شاید به خاطر نزدیكي سنین

با علت نامشخص در این گروه از بیماران به دست نیامده است ( .)50در ارتباط با

سكته مغزی در جوانان با سنین سكته مغزی معمول در ایران که کمتر از سنین

بیماری ژنتیک فابری در یک بررسي در افراد جوان مبتال به سكته مغزی

بروز جهاني این بیماری ها است ،مي باشد و به این خاطر مي تواند از نظر ریسک

ایسكمیک  Cryptogenicکه در حدود نصف موارد بیماران مورد مطالعه را

فاکتورهای اصلي (مثل فشار خون) مشابه باشند .به نظر مي رسد الزم باشد سن

تشكیل مي دادند ،اطالعات مربوط به شیوع بیماری فابری ( )FDدر هیچكدام از

بروز سكته مغزی جوانان در ایران را نیز کمتر از عرف پذیرفته شده  59سال در

موارد وجود نداشته و نتیجه گیری شده بود که عملكرد غربالگری برای  FDدر

نظر بگیریم .توجیه دیگر باال بودن میزان هیپرتانسیون در این مورد شاید به علت

بیماران با اولین سكته مغزی ایسكمیک  Cryptogenicیا  TIAبسیار پایین

باال بودن میزان وفور هیپرتانسیون در سطح این منطقه باشد که با بررسي میزان

است ( .)53در یک بررسي مشابه دیگر در رابطه با علل سكته های مغزی در

شیوع هیپرتانسیون در منطقه مورد مطالعه ما شاید بتوان پاسخ دیگری برای این

بیماران با سن کمتر از 59سال و با تشخیص  TIAو یا سكته مغزی ،تشخیص

تفاوت پیدا کرد .یافته مهم دیگر این مطالعه باال بودن میزان سوء مصرف مواد

بیماری فابری در این بیماران به دست نیامده است (.)52

( )21/3%در بیماران جوان با تشخیص سكته های مغزی مورد بررسي بوده است

در این مطالعه ،اختالالت خوني در مدل رگرسیون لجستیک؛ در سكته های
ایسكمیک در نوع آمبولیک؛ به عنوان ریسک فاکتور مطرح گردید .بیماری ایدز در

که باید به عنوان یكي از عوامل خطر شایع در مواجهه با این بیماران در نظر
گرفته شود و از طرفي باید نسبت به پیشگیری از آن اقدامات الزم انجام شود.

بعضي از مطالعات بخصوص در کشورهای آفریقایي مانند کشور نیجریه به عنوان

با توجه به نتایج حاصله از این مطالعه ،با شناسایي و پیشگیری و در صورت

یكي از علل شایع بروز سكته مغزی در این سنین رواج شده که با مورتالیته باالیي

لزوم درمان این عوامل خطر مانند هیپرتانسیون و بیماری های قلبي و سوءمصرف

همراه بوده است ( .)51در بیماران مورد بررسي در این مطالعه فقط در یک بیمار

مواد و هیپرلیپیدمي و دیابت و بقیه این عوامل مي توان میزان بروز سكته های

اتیولوژی سكته مغزی واسكولیت ناشي از بیماری ایدز بوده است .میگرن با اورا به

مغزی در جوانان را کاهش داد.

علت ایجاد زمینه های افزایش انعقادی مي تواند عامل بروز سكته مغزی باشد
( .)55اگرچه در  1بیمار ( )%5/6مورد بررسي در مطالعه ما میگرن وجود داشته ولي
نوع آن مشخص نشده است و به این دلیل نمي توان ارتباط آن ها را با سكته
مغزی قطعي دانست.

تقدیر و تشکر
بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به دلیل حمایت مالي از

در رابطه با علل سكته های مغزی در جوانان ،علل دیگری نیز مانند مصرف

تحقیق و پرسنل بایگاني بیمارستان آیت ا ...روحاني بابل و بخصوص آقای

قرص های ضد بارداری بعنوان عوامل خطر جهت بروز سكته های ایسكمیک در

حبیبیان که در گردآوری داده های الزم از پرونده های بیمارستاني نهایت همكاری

زنان جوان مطرح مي باشند ( .)59بیماری کرون نیز به عنوان یک عامل بروز

را داشته اند ،تقدیر و تشكر مي شود.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Stroke is the third leading cause of death in the world. Risk factors for stroke
in young adults are different from adults, this study aimed to determine the frequency and risk factors for strokes in
patients 15-45 years old.
METHODS: In this cross-sectional study, hospital records of all patients 15-45 years old with stroke who were
hospitalized in Ayatollah Roohani hospital during 2009-2010 by using a checklist including demographic
characteristics, time of stroke onset, type of stroke and risk factors were extracted and the collected data were analyzed.
FINDINGS: The average age of patients was 38.09±6.11 years that 34 patients (52.3%) were male and the rest were
female. The most common type of stroke was ischemic in 61 cases (93.8%), that the most common of them was
embolic in 38 (58.8%) and hemorrhagic strokes (6.2%), and 10.8 % were as a TIA (transient ischemic attack). Among
the risk factors, hypertension was in 23 cases (35.4%), heart disease was in 20 cases (30.8%) including ischemic heart
disease in 7 cases (%10.8), mitral stenosis, patent foramen ovale each in 6 cases (9.2%) and the others were different
other cardiologic etiologies. Alcohol and substance abuse in 18 cases (28.1%), hyperlipidemia in 15 cases (23.1%),
diabetes in 13 patients (20%), hematologic

disorders in 12 cases (18.5%) that 6 cases (9.2%) of them had

hypercoagulable state. Miscellaneous causes were in 13.8% cases and no risk factor found in 7.7% cases.
CONCLUSION: The most common type of stroke was ischemic stroke and hypertension, cardiovascular disorders,
drug and alcohol abuse, hyperlipidemia and diabetes were the most common risk factors associated with stroke.
KEY WORDS: Stroke, Young, Hypertension, Cardiac disease, Substance abuse, Hyperlipidemia.
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