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Abstract
Background and purpose: Lack of clear boundaries and standard reference about the diagnosis
of stroke, necessary evaluations and interventions, effective treatments, and referral of stroke patients
resulted in various inconsistent services. Therefore, this study aimed at developing practical national
strategies for stroke in Iran.
Materials and methods: Clinical guidelines about diagnosis and management of stroke were extracted
from different guidelines. Three guidelines were selected according to AGREE scoring system after quality
assessment and evaluation of clinical guidelines. In order to adapt the guidelines, recommendations of the three
clinical guidelines were recorded in the form of clinical questions. Evidence supporting each recommendation was
identified based on references and compared in terms of initial outcomes. Cost of interventions, the side effects,
and clinical benefits were also studied. Finally, the national guideline for management of stroke was developed.
Results: The results of this investigation were presented as clinical recommendations for
diagnosis and management of stroke (2016). For example, strict control of blood glucose level and fever
in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage was recommended in the guideline.
Conclusion: The current indigenous stroke guide for the Iranian population is believed to be of
great benefit in screening, referral, diagnosis, treatment, and follow-up of stroke.
Keywords: stroke, localization, clinical guide
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چكيده

سابقه و هدف :کمبود حد و مرزهای مشخص و استاندارد در زمینه ارجاا ییمااراس سا ته م،اتیخ صشاخیص ییمااریخ
ارزیاییهای الزمخ درماس های موثرخ لتوم مداخالت یه موقع و یجا موجب نااهموونی و صناو ارا اه خادمات در ایال م ولاه
گردیده است .ایل مطالعهخ یا هدف صعییل راه ارهای عملی و یومی یرای کاریراس هدفخ انجام پذیرفت.
مواد و روشها :در شرو کار یه منظور استخراج راهنماهای یالینی موجود در زمینه س ته م،تی پایواههاای اطالعااصی و
وبگاههای مرصبط مورد جستجو قرار گرفتند .پس از یررسی کیفیت و ن د راهنماهای یالینی یر پایاه سیساتا امتیاازدهی Agree
سه راهنمای یالینی انتخاب شدند .یه منظور یومیسازیخ جداولی طراحی گردید که در آسها صوصایههاای ساه راهنماای یاالینی
منتخب در قالب سؤاالت یالینی استخراج شد .شواهد پشتیباس هر صوصیه یر اساس رفرنس ذکر شده در راهنمای یالینی مشاخص
شد و م االت از نظر پیامدهای اولیه مورد م ایسه قرار گرفتناد .هتیناه ماداخالت و عاوارن جاانبی و متیات یاالینی نیات ماورد
یررسی قرار گرفت .در نهایت راهنمای یومیخ پس از جمعیندیخ قضاوت و اجماا اعضاای پاناخ صخ ای و در قالاب مارور
م االتخ همراه یا شواهد و صوصیهها صدویل شدند.
يافتهها :نتایج حاصخ از یررسیهای انجام شده در قالب صوصیههای یالینی در سال  5931ارا ه شد .یهعنواس مثال کنتارل
دقیق قند خوس و صب در ییماراس یا خونریتی ساب آراکنو ید آنوریسمال صوصیه می شود.
استنتاج :یا صوجه یه ارا ه راهنمای یومی شده س ته م،تی یرای جمعیت ایرانیخ میصواس انتظار داشت یا یه کارگیری ایل
راهنماخ مدیریت ییماراس از ﻏریاالوریخ ارجاا خ صشخیصخ درماس و پیویری استاندارد انجام شود.
واژه هاي کليدي :س ته م،تیخ یومی سازیخ راهنمای یالینی

مقدمه

س ته م،تی سندرمی است که یا شرو حااد ن اص
نورولوژیک یه مدت ییش از  42ساعت مشخص میشود

و ناشی از یروز ضایعه موضعی سیستا ع بی مرکتی در
نتیجه اختالل در جریاس خوس م،تی است(.)5

مولف مسئول :گلناز صبوری -مشهد :خیایاس قرنیخ ییمارستاس دکتر شیخخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمار
 .5دانشجوی  PHDقلبخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمارخ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
 .4دانشیارخ گروه م،ت و اع ابخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمار خ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
 .9استادخ گروه م،ت و اع ابخ دانشواه علوم پتش ی صهراسخ صهراسخ ایراس
 .2استادیارخ گروه جراحی م،ت و اع ابخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمارخ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
 .1استادیارخ گروه م،ت و اع ابخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمارخ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
 .6پتشک عمومیخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمارخ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
 .7کارشناس ارشد پرستاریخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمارخ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
 .8استادخ گروه جراحی عروقخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمارخ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
 .3استادخ گروه اطفالخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمارخ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
 .51استاد گروه م،ت و اع ابخ مرکت صح ی ات ایمنی ییمارخ دانشواه علوم پتش ی مشهدخ مشهدخ ایراس
صاریخ ص ویب 5937/4/56 :
صاریخ ارجا جهت اصالحات 5936/4/9:
 صاریخ دریافت 5931/54/58 :
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رزيتا داودي و همکاران

اختالل سریعا پیشرونده موضاعی و یاا فراگیار ع ابی یاا

م،تی اﻏلب یه سطح عمل رد قبلی خود یر نمیگردناد و

منشاء عروقی م،ت مییاشدکه ییش از 42ساعت طول کشیده

 41درصد نیازمند مراقبت دا می مییاشاند .یاا صوجاه یاه

و یا منجر یاه مارم مایشاود(5خ .)4سا ته ی ای از علاخ

مطالب فاوق ایال اخاتالل منجار یاه صحمیاخ یاار فاراواس

اصلی ناصوانی جدی دراز مدت است .س ته م،تی یاعث

اقت ادی یر خانواده و جامعه میگردد .در ایاالت متحده

کاهش صحرک ییش از نیمی از نجات یافتوااس از سا ته

امری ا آمار مبتالیاس یه س ته م،تی یه طور ثایات حادود

م،تی در سل  61سال و یااالصر مایشاود( .)9یخاش قایاخ

 2/7میلیوس نفر است که هتینه مراقبت یهداشتی ناشای از آس

صوجهی از یازماندگاس س ته م،تی نیااز یاه مراقباتهاای

ییش از  58میلیارد دالر در سال ماییاشاد .هتیناه در کانااداخ

یلند مدت درمانی دارد و مرم و میر ناشای از سا ته در

سو د و سایرکشورهای پیشرفته مشایه و یا ییشصر مییاشد(.)3

دهه گذشته کاهش یافته است .در حال حاضر س ته م،اتی

آمار س تههای م،تی مطایق طرح همهگیرشناسی سا ته در

پنجمیل عامخ مرم و میر در ایاالت متحده و سومیل علات

شهر مشهد ییشصر از یسیاری از نواحی دنیا مییاشاد(.)51

مها مرم در کشورهای پیشارفته ماییاشاد(2خ .)1سا ته

یه نظر میرساد کاه کمباود حاد و مرزهاای مشاخص و

م،تی سااالنه یاعاث مارم حادود  521111آمری اایی

استاندارد در زمینه ارجا ییماراس س ته م،تیخ صشاخیص

ماایشااود کااه ایاال صعااداد ی اای از هاار  41ماارم و میاار

ییماااریخ ارزیاااییهااای الزمخ درماااسهااای مااوثرخ لااتوم

است( 511111 .)6نفر ( 31111زس و  61111مارد) یاه دلیاخ

مداخالت یه موقع و یجاخ موجب ناهموونی و صنو ارا ه

س ته م،تی و یاا عاوارن زودرس آس جااس خاود را از

خدمات در ایل م وله گردیده است .در ایل راهنما سعی

دست می دهناد کاه از ایال میااس  41درصاد افاراد سال

شد یا صعیایل راهکارهاای عملای و یاومی یارای کااریراس

کمتر از  61سال دارند( .)1در چیل ساالنه  5111111نفار

هدفخ یه ی ساسساازی و اساتاندارد ساازی ییشاتر ارایاه

یه علت س ته م،تی فاوت مایکنناد و  54درصاد علاخ

خدمات و یهبود و ارص ا مدیریت در زمینه های اقادامات

مرم در انولستاس ناشی از سا ته م،اتی اسات(7خ .)8در

صشخی ی یه موقع و یهجا یرای ایل ییماراسخ درمااس هاا و

هر  21ثانیه یک نفر در ایاالت متحده سا ته مایکناد و

مداخالت صحیحخ اقدامات پیویری صحیح و یجااخ کااهش

هر  2دقی ه یک نفر از س ته م،تی میمیرد( .)9هار ساال

مدت یستریخ کاهش عوارن و مرم و میار ایال ییمااراسخ

ییش از  731111نفر در ایاالت متحده دچار س ته م،تی

ایمنی ییشترخ اثر یخشی یالینی یهترخ م روس یه صرفهیاودس

میشوند که حدود  651111نفر از ایل صعداد یرای اولیل

هتینهها و افاتایش رضاایتمنادی ییمااراس نایاخ شاویا.

یار دچار س ته شدهاند .حدود  58111سا ته م،اتی (ص ریباا

کاریراس هدف ایل راهنمای یالینی شامخ کارکناس اورژاناس

 5از )2خ در افرادی رخ میدهد که س ته قبلی داشتهاناد.

ایل جراحای

پیش ییمارستانیخ متخ

یل اع ابخ متخ

حدود  87درصد از صمام س تههای م،تیخ سا ته م،اتی

اع ابخ متخ

ایس میک است که جریاس خوس یه م،ت مسادود مایگاردد.

پرستاراس شاﻏخ در اورژانسهاخ یخشهای داخلیخ اع ااب

هتینااههااای سا ته م،ااتی ایاااالت متحااده در حاادود 92

و جراحی اع ابخ دستیاراس صخ

ی رشاتههاای طاب

میلیارد دالر در هر سال مییاشد که ایال مجماو شاامخ

اورژانسخ اع ابخ داخلای اع اابخ جراحای اع اابخ

هتینههای خادمات درماانیخ داروهاا و روزهاای از کاار

جراحاایخ صاایا یاااز صااوانی (شااامخ گفتااار درمااانورخ کااار

افتادگی است( .)9حدود  7درصد صختهای ییمارساتانی

درمانورخ )...خ سازماسهای ییمهگر مییاشند .جمعیتی کاه

در اس اصلند صوسط ییماراس مبتال یه سا ته م،اتی اشا،ال

صحت صاثیر صوصیههای راهنما خواهند یود شامخ ییمااراس

میشود و  2/6درصد کخ هتینههای یهداشتیخ در ارصباط

مراجعهکننده یه اورژانس یا عالیا س ته م،تی مییاشاند

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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طبق صعریف سازماس یهداشت جهانیخ سا ته م،اتی

یا س ته م،تی مییاشد( 11 .)8درصد افراد مبتال یه س ته

راهنماي باليني کشوري براي بيماران سكته مغزي

و گروه صدویل کننده راهنمااخ شاامخ متخ
اع ابخ متخ

ایل م،ات و

attack (TIA). London: Royal College of Physicians,
))2008

یل جراحی م،ت هیات علمی دانشواههاای

علوم پتش ی سراسر کشور و متخ ص پتش ی اجتمااعیخ
و فناااوری سااالمت وزارت یهداشاات درماااس و آمااوز
پتشاا ی یااوده و محااخ اجاارا ایاال راهنمااای یااالینیخ
ییمارستاسها مییاشد.

پیویری ییماراس س ته م،تی صوسط مجریااس و هم ااراس
مطرحخ و یرای هر سوالخ جدول های شماره 5خ 4خ  9و 2
ص

میااخ گردیااد .سااوال یااالینیخ اجااتا سااوال ]PICO

( [)Patient, Intervention, Comparison, Outcomeو
پاسخ سوال که از راهنماهای یالینی مورد استناد استخراج
گردیدخ در جدول شماره  5وارد شد.

مواد و روش ها
یرای استخراج راهنماهای یاالینی موجاود در زمیناه
ماادیریت صشااخیصخ درماااس و پیویااری ییماااراس ساا ته
م،ااتیخ پایواااههااای اطالعاااصی و وبگاااههااای ماارصبط
(آدرس داده شاده ذیاخ) مااورد جساتجو قارار گرفاات و
چندیل راهنماای یاالینی مریاوط یاه مادیریت صشاخیصخ
درماس و پیویری ییماراس س ته م،تی یافت گردید :
)National Institute for Clinical Excellence (NICE
)National Guidelines Clearinghouse (NGC
)Guidelines International Network (G-I-N
)Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN
Ontario Guidelines Advisory Committee (GAC) 5
New Zealand Guidelines Group
)National Health and Medical Research Council (NHMRC
Pubmed
Cochrane Library

Trip database
Google
Google scholar

در صورت وجود ایهام و یا صضاد در پاسخ سوال در
راهنماهای یاالینی ماورد اساتناد و یاا در صاورت وجاود
سوال جدیدخ پایواههاای اطالعااصی یارای یاافتل شاواهد
دیورخ جستجو شد و جادول شاماره  4یراسااس شاواهد
استخراج شدهخ ص میخ گردیاد (صحلیاخ شاواهد پشاتیباس
ص میلی) .صوصیه یومی شاده گاروه یاا صوجاه یاه شاواهد
پشتیباس و یا عنایت یه معیارهای متیت یالینی آس (هتیناهخ
منافع و عوارن) در جدول شماره  9وارد گردیاد و صوصایه
نوشته شده در جدول شماره 9خ یراساس سه معیارخ قایلیات
یهکارگیری (وجود صجهیتات مورد لتومخ مهارت اساتفاده
از ایل صجهیتات و  Affordabilityییمار یرای صهیااه آسهاا)خ
صعمیااپذیاری (میتاس صشایاه خ وصیاات ییماااراس و ناو

ییماااری ومداخلاه آسها یاا شاواهد مطالعاه شاده) و قایلیات
پذیر صوصیه (صرجیح ییمارخ قبول عرف و فرهنا

جامعاه

و صحمخ پروص خ درمانی صوسط ییمار) مجاددا یاازیینی و

ﻏریالوری راهنما های یالینی
راهنما های یالینی استخراج شده یا اساتفاده از ایاتار
ن د راهنمای یاالینی )(AGREEخ یررسای و امتیااز دهای

در جاادول شااماره  2وارد گردیااد .سااطحیناادی شااواهد
) (Levelof Evidenceیراساس جدول شماره  1انجام شد.

شد .راهنما های یالینی یراساس امتیازاتخ فهرست گردید
و نهایتا  2راهنمای یاالینی کاه یااالصریل امتیااز را کساب
نمودندخ یه عنواس راهنما های یالینی مورد استناد انتخااب
شدند( .)55ایل  2راهنمای یالینی عبارصند از:
Canadian Best Practice Recommendations for
)Stroke Care, (2010
)AHA/ASA Guideline, (2013
ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/
)CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS (2011
National clinical guideline for diagnosis and initial
management of acute stroke and transient ischaemic
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فراینااد ماارور خااارجی )Review

 (Enternalو اجمااا

)(Consensus

صوصیهها یه همراه یک راهنما و جاداول مریاوط یاه
هر صوصیه (شواهد پشتیباس) جهت نمرهدهی یرای اسااصید
محترم صاحب نظر در زمینه مدیریت صشخیصخ درماس و

-

پیویری ییماراس س ته م،تی کاخ کشاور ارساال شاد .از

-

اساصید محترم درخواسات شاد کاه نماره متیات یاالینیخ
یومی سازی و نمره کخ هر یک از صوصیه ها را مشاخص
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پتشک عمومی پژوهشور زیر نظر دفتر صدویل استاندارد

سااواالت مریااوط یااه ماادیریت صشااخیصخ درماااس و

پژوهشی

رزيتا داودي و همکاران

است می شناسند که میصواند یاعث ص،ییر مضموس صوصیه

موارد عدم صوافق کامخخ در جلسه حضوری مجددا مورد

گروه شودخ آس را در صفحه مالحظاات یاا ذکار شاماره

یحث قرار گرفت .در نهایت صوصیههاا مجاددا ویارایش

صوصیه و هاچنایل خالصاه م الاه ارا اه فرمایناد .اسااصید

شااد و راهنمااای یااالینی ماادیریت صشااخیصخ درماااس و

صاحب نظرخ طبق مدل  Randنمره دهی را انجام دادناد.

پیویری ییماراس س ته م،تی (یومی شاده یارای جمعیات

نمره ها آنالیت شد و میتاس صوافق یرای هر صوصیه مشاخص

ایرانی) صدویل گردید.

جدول شماره  :۱ارزیایی رواج و ها خوانی صوصیه ها
جمعیت

مداخله

مداخله

پیامدهای

(ییمار و یا ییماری )

(مواجهه )

م ایسه ای

اولیه

سؤال

نو سوال

متل صوصیه

راهنمای یالینی مورد استناد

سطح

صناقض در

شواهد

صوصیه ها

Technical
Breakthrough

مطالعه مروری

مطالعات

نظام مند جدید

جدید

راهنمای یالینی آکادمی م،ت پتش ی آمری ا
راهنمای یالینی کالج سلطنتی انولستاس
راهنمای یالینی انجمل استرالیا

جدول شماره  :۲اطالعات شواهد پشتیباس صوصیه
کد م اله

مداخله (مواجهه )

جمعیت (ییمار یا ییماری)

مداخله م ایسه ای

پیامد های اولیه

دقت آماری

اندازه اثر

سطح شواهد

جدول شماره  :۳سطح شواهد
نو شواهد

سطح شواهد
متا آنالیت
I

مرور نظام مند
کارآزمایی یالینی ص ادفی شده
کارآزمایی یالینی یدوس ص ادفی سازی

II

مطالعه ها گروهی خوب طراحی شده
مطالعه مورد -شاهد خوب طراحی شده
مطالعه م طعی
مطالعه صوصیفی

III

مطالعه (مجموعه ییماراس )

IV

نظریاتخ صجرییات و گتارشات اجما افراد یا صجریه و شناخته شده در رشته چشا پتش ی

جدول شماره  :۴متیت یالینی صوصیه
عبارت صوصیه

سطح شواهد

کد م االت (شواهد

هتینه درماس (یه

پشتیباس صوصیه )

صورت ریال )

متیت یالینی
عوارن جانبی (نو عارضه یه صورت

منافع جانبی

اندازه اثر

نمره متیت

 Aصا  Cشدت آس یا عالمت) +

(اشاره یه نو منافع )

)(Effect size

یالینی

جدول شماره  :۵قایلیت یومی سازی صوصیه
سوال

جمعیت (ییمار

مداخله

مداخله

پیامد های

و یا ییماری )

(مواجهه )

م ایسه ای

اولیه

نو سوال

راهنمای یالینی
مورد استناد

قایلیت یومی سازی
عبارت صوصیه

قایلیت
ی ارگیری

قایلیت صعمیا
پذیری

قایلیت
پذیر

نمره یومی

نمره

سازی

کخ

* در راهنماهای یالینی مورد استنادخ یعضی صوصیهها یه علت کمبود یا ن ص شواهد پشتیباس آس ها یه صورت نظر اجما ( )consensusارا ه خواهند شد و طبیعتا در ایل راهنمای یاالینی
نیت یه همیل ش خ مطرح گردید.
شایاس ذکر است که در طی استخراج و صحلیخ پاسخ هاخ سواالت مجددا مورد یررسی قرار گرفت و در صورت لتوم یک سوال در قالب چند سوال جت ی صر مطرح گردید و کلیه مراحخ
مذکور یرای هر سوال انجام شد.
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نمایند و اگر شواهدی یایشصار از آس چاه ضامیمه شاده

گردید .صوصیه های مورد صوافق یه عنواس صوصیه نهایی و

راهنماي باليني کشوري براي بيماران سكته مغزي

يافته ها
اصالح سبک زندگی در ییمااراس سا ته م،اتی یاه
صورت زیر ضروری است.
چرب یا میوه و سبتی زیاد.
ب -قطع م ارف سایوار و پرهیات از مجااورت یاا
افراد سیواری.
ج 91-صا  61دقی ه پیاده روی صند یاا نارمش روزاناه
عالوه یر فعالیت معمول روزانه.
د -کاهش وزس اضافه(.)I( )54-51

گردد(.)I( )43-95
ییمار یا حمالت گذرای ایس می م،تی م رر ( 4صا
یا ییشصر در  5هفته اخیر) و ییمارانی که نماره ABCD2

ییشصر یا مساوی  2است یاید در ییمارستاس یستری شاود
و یهطاور اورژاناس ص اویریرداری عاروق گاردس مانناد
ساونوگرافی یاا -MRآنژیاوگرافی یاا -CTآنژیاوگرافی
انجام شود .ناوار قلاب و یررسای ییوشایمی خاوس انجاام
شده و م ارف آسایریل  941میلایگارم روزاناه شارو
شود(94خ .)III( )99
آزمایش ییوشیمی خاوسخ شامار

سالولی خاوس و

یاارای پیشااویری اولیااه و ثانویااه از ساا ته م،ااتی

نااوار قلااب در صمااام ییماااراس اسااتروک ایساا میک و

فشاارخوس یایاد کااصار از  521/31نواهداشاته شااود(-53

هموراژیک ضروری اسات .در افارادی کاه قابال صحات

.)II()56

درماااس یااا داروی ضااد انع ااادی یااوده انااد و در کاندیااد

اعتام ییماار یاا صشاخیص احتماالی سا ته م،اتی در

شدگاس یرای درماس صرومبولیت یا  TPAو یاا درمااس ضاد

شهرها و مناطق دارای استروک یونیت یه یخاش فاوق و

انع ادی آزمایش  INR -PTT – PTو شمار

در مناطق فاقد آس یه مراکت درمانی دارای نورولوژیسات

ضروری است(92خ.)III( )91

پالکات

یاشااد .اورژانااسهااای پاراماادیک مو فنااد کااه مراکاات

در ییمار یا س ته م،تی ایسا میک قباخ از هرگوناه

درمانی فاقد ام انات ذکر شده را از م د اعتام حاذف

اقادام درماانی ماننااد صرومباولیت و درماااس ضاد انع ااادیخ

کنند(.)I( )41-44

ص ویریرداری اورژانس از م،ت الزم است و معموال انجام

پرسنخ پارامدیک در شهر یاید یه مرکت مورد اعاتام

 CTساده م،ت یدوس صتریق کفایت میکند(96خ.)I( )97

یا شرایط فوقخ اطال قبلی در مورد اعتام ییمار یاا سا ته

در ییمااار یااا عال ااا ایساا می گااذرای م،ااتی یااا

م،تی در سه ساعت اخیر را یدهند صا آمادگی قبلی یرای

س تهم،تی خفیف صا متوسط ص ویریرداری ﻏیر صهاجمی

یعضاای از اقاادامات درمااانی ماننااد صرومبااولیت را داشااته

از شریاسهای گردس مانند سونوگرافی یا - CTآنژیاو یاا

یاشند(.)II( )49-41

 -MRآنژیااوگرافی در کاااصاار از یااک هفتااه ضاارورت

راهانادازی اسااتروک یونیات اولیااه در ییمارساتاسهااای

دارد(.)I( )97-93

دانشواهی آموزشای دارای رزیادنت م،ات و اع اابخ و

صوصایه ماایشااود فشاارخوس در  42ساااعت نخساات

سااایر ییمارسااتاس هااای دارای متخ ااص م،اات و اع اااب

س ته کاصر از 441سیساتولیک و  541دیاساتولیک نواه

م یا یه منظور ارا اه یهتار خادمات صشخی ای و درماانی

داشااته شااود مواار آس کااه ییمااار دچااار آنساافالوپاصی یااا

ضروری است(.)II( )46-48

رصینوپاصی یا کاردیوپاصی یا دیس سیوس آ ورت یاشد .یعد

یرای ی ساس ساازی ارا اه شادت یاالینی اساتروکخ
استفاده از درجاه ینادی هاای معتبار مانناد  INHو INH

از 42ساعت نخست فشارخوس ییمار یاه محادوده طبیعای
رسانده شود(21خ.)III( )25

اصالح شده در فاز حاد س ته صوصیه میشود .استفاده از

در ییمااارانی کااه آصرواساا لروز عااروق اکسااترا و

معیاار ران ایل اصااالح شاده و یارصااخ و  9معیاار ناااصوانی

اینتراکرانیال آسمیتوماصیک دارناد م ادار  LDLسارم یاا
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الف -محدودیت نمک در ﻏاذا رژیاا ﻏاذایی کاا

اسااتروک آساایایی یاارای ناااصوانی مااتمل صوصاایه ماای

پژوهشی

رزيتا داودي و همکاران

م رف استاصیل یه کمتر از  511میلیگارم در دسای لیتار

ماایشااود داروی آلتاایالز یاارای صرومبااولیت وریاادی در

رسانده شود و در ماوارد سامیتوماصیک یاه کااصار از 71

ییماراس یا س ته م،تی طباق پروص اخ اساتاندارد ضامیمه

میلیگرم در دسی لیتر رسانده شود(24خ.)29

صحت پوشش کلیه ییمههای درمانی کشور قرار گیرد(.)III

یا اساتاصیل یودنادخ اداماه درمااس یاا اساتاصیل در فااز حااد

یا شریانی یا  TPAیرای رد خاونریتی داخاخ جمجماه و

استروک صوصیه میشود(.)II( )22-26

صعییل وساعت ص،ییارات ایسا میک حااد در م،ات  CTیاا

م رف داروهای وازودیالصور مانند پنتوکسی فیلیل
در س ته م،تی ایس میک صوصیه نمیشود(27خ .)I( )28
صاکنوس شواهدی دال یر فوایاد درمااس یاا داروهاای

 MRIیدوس صتریق کفایت میکند(17خ .)III( )18
صرومبااولیت وریاادی یااا ( TPAآلتاایالز) در ییماااراس
خاص یا س ته م،تی ایس میک در  471دقی ه از شارو

نوروپروص تیو (مانند سایتی کاولیلخ پیراساتامخ نوروایادخ

س ته م،اتی و صرجیحاا در  581دقی اه اول انجاام شاود.

سریروالیتیل و ساولفات منیاتیا) در سا ته ایسا میک

صوصیه میشود یرای صاثیر درماانی ییشاتر هار چاه زودصار

حاد و صحت حاد و متمل ثایت نشده است(23خ.)I( )11

صتریق شرو شود(13خ.)I( )61

در ییمار س ته ایس میک همراه یا صشانج درمااس یاا
داروی ضد صشنج مشایه سایر ییماراس صشنجی است(.)I( )15
ییماااراس یااا آنفارکاات وساایع در نیم ااره م،اات یااا
آنفارکت مخچه کاه احتماال ایجااد ادم شادید و هرنای
م،تی را دارند یاید هر چه زودصر یه ییمارستاسهای دارای

صرومبااولیت وریاادی یااا سااایر داروهااا ماننااد رصاایالز
( )Reteplaseف ااط ی اه صااورت کارآزمااایی یااالینی جااایت
است و وجاهت درمانی ندارد(65خ.)II( )64
صرومبااولیت وریاادی یااا اسااترپتوکیناز در ییماااراس یااا
س ته م،تی ایس میک جایت نیست(.)I( )69

نورولوژیسات و جااراح اع اااب منت ااخ شااوند .جراحاای

در کلیااه مبتالیاااس یااه آنفارکاات م،ااتی حاااد کااه

کرانیوصاومی دکمیرساایو در ایاال افاراد چناااسچااه قبااخ از

درماس ضد انع ادی دریافت نمایکنناد و حتای افاراد یاا

است رار عال ا یالینی هرنی م،تی انجام شاودخ مای صواناد

آنفارکات م،اتی وساایع یاا خااونریتی داخاخ آنفارکاات

نجاتدهنده از مرم یاشد .در ییماراس یا آنفارکت وسیع

آسیریل یا دوز  941میلی گرم شرو و یا دوز  561میلای

در نیم ره م،ت یا صوجه یاا نااصوانی شادید ییماار یاا اداماه

گرم ادامه یایاد .یارای پیشاویری ثانویاه از سا ته م،اتی

حیاتخ ص میاگیری نهایی در ایل مورد یه عهده خانواده

ایس ا میک نیاات درماااس یااا آساایریل یااا دوز کااا صوصاایه

است .راست یا چپ یودس آنفارکات یاا ایجااد ص،ییار در

میشود(62خ.)I( )61

شاادت ناااصوانی ایجاااد شااده در ایاال مااورد صاااثیر گااذار
است(14خ.)III( )19
کرانیوصومی دکمیرسیو و صعبیاه درس یطنای در صاورت
ایجاد هیدروسفالی انسدادی در آنفارکت مخچه صوصایه
میشود(12خ.)III( )11
صوصاایه ماایشااود صرومبااولیت وریاادی یااا  TPAدر
ییمارستاسهای دانشواهی آموزشی دارای رزیدنت م،ت و

یرای پیشویری ثانویه از س ته ایس میک م،اتی در
مواردی که م رف آسیریل در ییماراس فوق کنترااندی ه
است م رف کلوپیدوگرل  71میلی گرم روزانه صوصایه
میشود(66خ.)II( )67
صجویت آسییریل و داروهای آنتایپالکات دیوار 42
ساعت اول یعد از صتریق  rt-PAوریدی ممنو

است()68

(.)III

اع اب و سایر ییمارستاسها دارای متخ ص م،ت و اع ااب

چناسچه ییمار صحت درماس یاا آسایریل دچاار عاود

م یا و دارای استروک یونیت یا مرکت مراقبتهای ویژه

س ته ایس میک م،تی یا حملهگذرای ایسا می م،اتی

یااا پروص ااخ م ااوب پیوساات انجااام شااود( .)16صوصاایه

شودخ ص،ییر داروی ضد پالکتی صوصیه میشود(63خ.)III( )71
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ییمار یا س ته م،تی ایس میک که قبال صحت درماس

در افراد کاندید شده یرای درماس صرومبولیت وریدی

راهنماي باليني کشوري براي بيماران سكته مغزي

درماااس ضااد انع ااادی یااا دوز کامااخ هیاااریل یااا
انوکساپاریل و سیس ادامه درماس یاا وارفااریل یاا حفا

که کاردیو میوپاصی ( )LVEF≤ 91 %دیده شود اثر مفید
وارفاریل اثبات نشده است(73خ.)II( )81

صورت وجود آنفارکت وریدی یا خاونریتی داخاخ آس

دریچه میترال یا لخته داخاخ قلبای م ارف وارفااریل یاا

یا خاونریتی سااب آراکنو یاد وریادی فوکاال) صوصایه

حف  INRییل  4-9صوصیه میشود(.)II( )85

میشود(75خ.) II( )74
در ییماراس مبتال یه س ته م،تی ثانویه یه دیس سیوس
حاد عروق گردسخ درماس یا آنتی کواگوالنت وریادی و

در ییمااار یااا عال ااا  TIAیااا س ا ته م،ااتی ناشاای از
دریچه فلتی قلب م رف وارفااریل یاا حفا  INRیایل
 4/1-9/1صوصیه میشود(84خ.)II( )89

سیس خوراکی یه مدت  9صا  6ماه و سایس درمااس ضاد

در ییمارانی که ام ااس دریافات آنتاگونیسات هاای

پالکتی یر شرو و ادامه درمااس یاا داروی ضاد پالکتای

ویتامیل  Kرا نداشته یاشاندخ درمااس آساییریل یاه صنهاایی

ارجح است(.) III( )79

صوصیه میشود(.)I( )82

در ییماااراس یااا س ا ته م،ااتی ایس ا میک یااا شاادت

در ییماااراس یاایحرکاات یااا سا ته ماننااد ییماااراس یااا

متوسط صا زیاد یا منشا آمبولی قلبیخ یعد از  42سااعت از

اختالل هوشیاری و ییماراس یا همای پلاژی کاماخ صتریاق

شرو عال ا  CTم،ت انجام شود .چنانچه در  CTخاونریتی

زیر جلادی هیااریل  51111-51111واحاد و یاا صتریاق

داخخ آنفارکت نبود یا آنفارکت وسیع نبود درماس ضاد

انوکساپاریل یا دوز  5میلایگارم در کیلاو گارم وزس در

انع ادی شرو شود و چنانچاه در  CTخاونریتی داخاخ

روزخ جهت جلوگیری از صرومبوز ورید عم ی و آمبولی

آنفارکت یود یا آنفارکت وسیع یود درماس ضد انع اادی

یه ریه صوصیه میشود.

یعد از  7-51روز شرو شود(72خ.)III( )71

در ییماااراس آنفارکاات م،ااتی یااا آمبااولی ریااه یااا

چنانچه صرومبوز سینوس وریدی م،ت ناشای از علاخ

صرومبوز ورید عم ی پروگتیمال یا صرومبوز داخاخ قلبای

گذرا یاشاد (مانناد حااملوی و پسات پاارصوم و م ارف

یا دریچه فلتی قلب یعد از  42ساعت از شرو

عال اCT

قرصهای ضد یارداری) طول مدت درماس یا داروی ضد

م،ت انجاام شاود .یایاد یایل شارو و صااخیر درمااس ضاد

انع ادی  6ماه است .چنانچه صرومبوز سینوس وریدی م،ت

انع ادی یا دوز کاماخ از نظار عواقاب آس یااالنس ایجااد

یدوس علات شاناخته شاده اسات طاول مادت درمااس یاا

شود .در ایل موارد ص میاگیری در هر ییمار جداگاناه و

داروی ضااد انع ااادی  6صااا  54ماااه اساات .اگاار صرومبااوز

یر عهده پتشک معالج است .صا زماانی کاه درمااس فاوق

سینوس وریدی م،ت ناشی از حالت ییش انع اادی شادید

شرو نشده دریافت آسیریل  941میلیگرم روزانه همراه

یاشد یا ییمار سای ه قبلی صرومبوز سینوس وریدی م،ات یاا

یا انوکساپاریل یا دوز  5میلیگرم یه ازای کیلاوگرم وزس

صرومبااوز وریااد عم اای را داشااته یاشاادخ طااول درماااس یااا

یدس روزانه یا  51صا  51هتار واحاد هیااریل زیار جلادی

داروی ضد انع ادیخ صمام عمر است(76خ.) III( )77

التامی است(.)III( )81-87

ییمارانی که دچار س ته م،اتی و یاا  TIAدر زمیناه

یه منظور یررسی شدت صنوای کاروصیادخ چنااس چاه

 MIحاد همراه یا لخته در جادار یطال چاپ کاه صوساط

نتیجه ص ویریرداری ﻏیار صهااجمی مانناد داپلار یاا -CT

اکوکاردیوگرافی و یا رو های ص ویریرداری مشخص

آنژیو یا -MRآنژیو صفاوصی کاصر از  51درصد صنوای را

یاشدخ گردیده اند درماس یا آنتیکوآگوالس یا INR: 4-9

نشاس دهد نیازی یه انجام آنژیوگرافی صهاجمی نیست .یاه

یه مدت  9ماه صوصیه میشود(.)II( )78

منظور صف یک موارد انسداد کامخ از انسداد نتدیاک یاه

در ییماراس یا س ته م،تی و یا  TIAو ریتا سینوسی

8
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 4-9 INRدر مبتالیاس یه صرومبوز وریدی م،ت ( حتای در

در ییمار یا عال ا  TIAیا س ته م،تی ناشی از صنوی
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چناااسچااه نتااایج حاصااله از داپلاار یااا -CTآنژیااو یااا

هر ییمار یا احتمال صشخیص یالینی خاونریتی سااب

-MRآنژیااو قااانعکننااده نبااوده یااا صفاااوصی یاایشصاار از

آراکنو ید یاید یاه صاورت اورژاناس یساتری و یررسای

 51درصد صنوی را نشاس دهد انجام آنژیوگرافی صهاجمی

شود(.)II( )511-514

در ییماراس یاا حماالتگاذرای ایسا می م،اتی یاا
س ا ته م،ااتی خفیااف صااا متوسااط در قلماارو خونرسااانی

فشار سیستولیک کاصر از  561میلیمتر جیوه نواه داشاته
شود(519خ.)III( )512

کاروصید یا صنوی کاروصید ییشصر یاا مسااوی  71درصاد

صجااویت نیمااودیییل خااوراکی  61میلاایگاارم هاار 2

چناسچه سای ه عوارن س ته و مرم عمخ جراح عروق

ساعت در صماام ییمااراس یاا خاونریتی سااب آراکنو یاد

کاصر از  6درصد یاشد جراحی در طی  4هفته صوساط او

آنوریسمال الزم است و صجویت آس وضعیت یالینی یعدی

انجام شود.

ییمار را یهبود مییخشد(511خ.)I( )516

جراحی کاروصیاد یارای صنوایهاای یادوس عالمات

چنانچاااه ییماااار یاااا خاااونریتی سااااب آراکنو یاااد

ییشصر یا مساوی  81درصد یا صنویهای عالمات دار 11

آنوریسمال دچاار صرومباوز وریادی عم ای شاود اقادام

صا  63درصد ف ط صوسط جراح عروقای انجاام شاود کاه

فوری یرای فیلتر گذاری اینترونشنال ورید اجوف انجاام

سای ه عوارن س ته و مرم عمخ او کاصر از  9درصاد

گیرد .یرای پیشویری از ایجااد صرومباوز وریادی عم ای

یاشااد .ییماااراس فااوق یایااد صوسااط اجمااا نظاار پتشااک

صجویت هیاریل یا انوکساپاریل یا دوز پیشویری یالفاصاله

استروک و جراح عروق انتخاب شوند(.)II( )31
در ییماراس یا آنفارکت وسیع م،تی همراه یا ناصوانی

یعد از کویلینا

و یاک روز یعاد از جراحای آنوریساا

صوصیه میگردد(.)II( )517

شدید که ناشی از صنوی یایشصار یاا مسااوی  71درصاد

چنانچه ییماار یاا صشاخیص یاالینی خاونریتی سااب

کاروصیااد هماااس طاارف دارناادخ یاشااد جراحاای کاروصیااد

آراکنو یدخ  CTاس ل م،ت موید آس نباشد یاید آزماایش

صوصیه نمیشود(31خ.)III( )35

مایع نخا یعد از  54ساعت انجاام شاود موار آسکاه در

در موارد یاا احتماال ناهنجااری شاریانی وریادی و

 MRIفلیر خونریتی دیده شود(518خ.)II( )513

صومور هموراژیکخ انجاام  CTاسا ل یاا صتریاق و -CT

در ییمار یا خونریتی سااب آراکنو یاد آنوریسامال

آنژیوگرافی عروق م،ت یا -MRآنژیوگرافی یا  MRIم،ت

یاید -CTآنژیوگرافی عروق م،تی انجام شود .اگر محخ

یا صتریق صوصیه می شود(34خ.) II( )39

آنوریسا و خ وصیات آس یه خاویی دیاده شاد مم ال

در خااونریتیهااای داخااخ م،ااتی ناشاای از م اارف

است اقدامات درمانی یدوس انجام آنژیوگرافی صهااجمی

وارفاریل قطاع م ارف وارفااریلخ صتریاق ویتاامیل  Kو

صشخی ی انجام گیرد .اگر نتایج -CTآنژیوگرافی عروق

صتریق پالسمای صازه یخ زده یک واحد یه ازای  51کیلو

م،تی قانع کننده نباشد و یا از نظر آنوریسا منفای یاشاد

گرم وزس صوصیه میشود(32خ.)III( )31

یاید آنژیاوگرافی صهااجمی ساه یعادی صشخی ای انجاام

م رف فاکتور  7فعال شده در خونریتیهای داخخ
م،ااتی ناشاای از م اارف وارفاااریل و یاادوس م اارف
وارفاریل صوصیه نمی شود(36خ.)III( )38

شود(551خ.)III( )555
در ییماراس یا خاونریتی سااب آراکنو یاد یاا منشااء
شریانی و ﻏیر صروماصیکخ چنانچاه در -CTآنژیاوگرافی

در ییماراس یا خونریتی لویر یا حجاا یایشصار از 91

آنوریسا مشاهده نواردد آنژیاوگرافی صهااجمی صوصایه

سیسی که فاصله هماصوم صا سطح م،ت کاصر از  5سانتیمتار

میشود و اگر نتیجه نرماال یاود ص ارار یررسای یاا -CT

یاشد صخلیه هماصوم قایخ صوصیه است(38خ .)II( )33

آنژیوگرافی یا آنژیوگرافی صهاجمی الزم است(.)II()554-556
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صوصیه میشود(88خ.)III( )83

در ییماراس یا خونریتی ساب آراکنو ید آنوریسمال

راهنماي باليني کشوري براي بيماران سكته مغزي

درماس آنوریسا هر چه زودصار و صرجیحاا در  9روز
اول شرو خونریتی ساب آراکنو ید آنوریسامال انجاام
شود(.)III( )557

مبتال یه وازواسیاسا صوصیه میگردد(542خ.)II( )541
صجویت مایعات هییوصونیک و کااهش حجاا داخاخ

درمااانی یاایل کویلین ا

و می اارو

سارجری یاازخ چنانچاه نتاایج  -CTآنژیاوگرافی عاروق
م،تی قانع کننده نباشد آنژیوگرافی صهااجمی ساه یعادی

عروقی در ییماراس یا خونریتی ساب آراکنو یاد آنوریسامال
صوصیه نمیگردد(546خ.)II( )547
کنترل دقیق قند خوس و صب در ییماراس یا خاونریتی
ساب آراکنو ید آنوریسمال صوصیه میشود(548خ.)II( )543

صشخی ی صوصایه مایشاود .ایال انتخااب یاک ص امیا

درماس جهت پیشویری از صشنج در صاورت هماراه

مشااترک یاایل جااراح اع اااب و نااورو اینترونشنیساات

نبودس آنفارکت م،تی یا صشنج صوصیه نمیگردد .درمااس

مییاشد .چناسچه هر دو رو

درمانی فوق در ییمار قایخ

فوق در آنفارکتهای وریدی ناشی از صرومبوز ساینوس

کویلیناا

صاارجیح داده ماای شااود.

وریدی م،ت مم ل است استفاده شود(591خ.)III( )595

انجااام اساات رو

اقدامات درمانی فوق یاید هر چه زود صر انجام شوند .در

در هر ییمار س ته م،تی ایس میک یاا هموراژیاک

آنوریساهای پری کاالوزال و آنوریساا هاای یاا گاردس

قناد خاوس یایااد یایل  521-581میلایگاارم در دسایلیتاار

پهل و زمانی که از ساک آنوریسا شااخه منشاعب شاود

نوهداشته شود(594خ.)III( )599

رو

جراحی آنوریسا ارجحیت دارد(.)II( )556-553

در ییمار س ته یا یی اختیاری یا احتباس ادرار صا حد

ص ویر یرداری صاخیری یرای ییماری که کویلینا

مم ل از سوند ادراری دا می استفاده نشود و صرجیهاا از

شااده صوسااط -MRآنژیااو سااریالخ و یاارای ییماااری کااه
جراحی کلییین

سونداژ م طعی استفاده شود(.)II( )592

شده صوسط آنژیوگرافی صهااجمی ساه

ییماراس یا س ته م،اتی ایسا میک یاا هموراژیاک

یعاادی صشخی اای یااک یااار یاارای یررساای رشااد مجاادد

که شواهد یالینی از اختالل یلع یاا پنوماونی آسییراسایوس

آنوریسا صوصیه می شود(.) II( )541

دارند یاید صوسط کارشناس گفتار درمانی ماورد یررسای

می روساارجری و کلیاایس گااذاری در ییماااراس یااا

دقیق از نظر عمل رد یلع قرار گیرند(.)I( )591-597

خونریتی ساب آراکنو ید آنوریسمال که هماصوم داخاخ

در ییمااار س ا ته م،ااتی هرچااه زودصاار یاااز صااوانی و

م،تی ییشتر از  11سیسی دارند یا آنوریساا شاریاس م،اتی

صحرک ( نشستل ایستادس حرکات پاسایو) شارو شاودخ

اینترونشانال در

مور دچاار اخاتالل هوشایاری یاا عاوارن سا ته مانناد

میانی دارند ارجحیات دارد و کویلینا

ییماراس مسلصر از  71سال یا وضعیت یاالینی وخایا و یاا
آنوریسا یاالی یازیلر ارجحیت دارد(545خ.)III( )544
انجام داپلر صرانس کرانیال ییل روزهاای  2صاا  52از
خونریتی ساب آراکنو ید آنوریسمال یه صورت ساریال
صوصیه میشود(.)II( )549

عفونت صنفسی یا صرومبوز وریدی عم ی یاشد(.)III( )598

بحث
یا صوجاه یاه شایو یاه نسابت یااالی س ته م،اتی و
هاچنیل اهمیت ایل ییماریخ راهنماای یااالینی مادیریت

انجام  CTپرفوزیوس یا  MRIپرفوزیاوس در ییمااراس

صشخیصخ درماس و پیویری ییماراس سا ته م،اتی (یاومی

خونریتی ساب آراکنو ید آنوریسامال کاه وازواسیاساا

شده یرای جمعیت ایرانای) یااا هاادف ارص ااا خاادمات

دارند صوصیه میشود(.)II( )549

صشخی ی و درمانی و افتایش دسترسی افراد جامعه یه

در ییماراس فوق که وازواسیاسا م،اتی عالمات دار
شدهخ و یه درماس ایجاد پرفشاری سریعا پاسخ نمیدهنادخ
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تی (یومی شده یارای جمعیات ایرانای)خ،ییماراس س ته م

 در راهنمای.پتشاا ی صدویل گردید

در واحاد مادیریت دانااش یالینی دانشواه علوم پتش ی

یاالینی ماذکور جنباههاای مختلااف مدیریت صشاخیصخ

مشاااهد و سفار اداره استانداردسازی و صدویل راهنماهای

اتی مورد صوجه قرار،درماس و پیویاری ییمااراس سا ته م

سالمت وزارت یهداشتخ درماس و آموز پتش ی یرای

 در صاادویل.گرفته و در نهایت صوصیههااای کلی صدویل شد

 از ایال رو صوصایههااای.جمعیت ایرانی یومیسازی شاد

ایل راهنما صمامی صوصیهها یرای اساصید صااحب نظار ارسال

آس مایصواناد در استانداردساازی ﻏریااالوریخ ارجااا خ

شد و مواردی که اجما عمومی در ماورد آسهاا وجاود

ااتی موثر،صشخیصخ درماس و پیویااری ییماراس ساا ته م

.داشت یاه عناواس صوصایه نهاایی پذیرفته شدند

.واقع شود

درمااس و آماوز

راهنمای یالینی مدیریت صشخیصخ درماس و پیویری
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