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اٌفظً اٌخاٌج:إٌشثح اٌذِاغ١ح اٌتمٚ ُ١١اٌتشخ١ض ٚاٌؼالد

8
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اٌفظً اٌخأِ: ٟادج اٌثحج ٚؽشائمٗ

37

اٌفظً اٌخاٌج :ػشع إٌتائذ
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انثاب ا ألول
انقسم انىظشٌ
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الفصل األول
مقدمة:
تحدث النشبة الدماؼٌة عندما ٌنسد شرٌان مؽذي للدماغ مما ٌؤدي إلى انخفاض فً معدل
الجرٌان الدموي للمنطقة التً ٌؽذٌها هذا الشرٌان .تنجم حاالت االنسداد الشرٌانً فً النشبة
الدماؼٌة إما بسبب تصلب عصٌدي موضع أو عبر صمة منشؤها من القلب أو من االبهر
والشراٌٌن السباتٌة .إن النشبة الدماؼٌة حالة اسعافٌة حٌث تصنؾ كثالث سبب للوفٌات و
اإلعاقة طوٌلة األمد فً الدول المتقدمة و ذلك بعد األمراض القلبٌة والسرطان ٌ .صعب تحدٌد
إنذار النشبة الدماؼٌة ؼالبا حتى بالنسبة لالختصاصٌٌن الخبراء.1
تتدرج أعراض النشبات الدماؼٌة الحادة من الحاالت التً تمر دون أعراض وصوال إلى حاالت
الؽٌبوبة والوفاة.
تتضمن عوامل الخطورة للنشبة الدماؼٌة الحادة ارتفاع التوتر الشرٌانً االنقباضً واالنبساطً
وفرط كولٌسترول الدم و التدخٌن والسكري والكحولٌة و استخدام مانعات الحمل الفموٌة.
انخفضت نسبة حدوث النشبة الدماؼٌة خالل العقد األخٌر بسبب تحسن عالجات فرط التوتر
الشرٌانً.
هناك سببٌن رئٌسٌٌن لحدوث النشبة الدماؼٌة وهما اإلقفار وهو السبب األكثر شٌوعا والسبب
اآلخر هو النزؾ .
العوامل الجٌنٌة هً ذات أهمٌة أٌضا فً إمراضٌة النشبة الدماؼٌة الحادة ،لكن السبب فً ؼالب
الحاالت هو متعدد متضمنا العوامل الجٌنٌة والبٌئٌة.
تنتج النشبة الدماؼٌة أٌضا عن اضطرابات متعددة والتً تؤثر على األوعٌة الدموٌة والقلب
والدم مثل اعتالالت القلب العائلٌة واضطرابات النظم القلبٌة بٌلة الهوموسٌستئٌن واضطرابات
األنسجة الرخوة والشقٌقة.
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الفصل الثانً
لمحة نظرٌة عن الدي داٌمر
إن الدي داٌمر هو أحد األجزاء البروتٌنٌة التً تنتج من انحالل الخثرة الدموٌة فً الجسم .عندما
ٌتأذى الوعاء الدموي أو النسٌج ٌبدأ النزؾ ثم تبدأ عملٌة السٌطرة على هذا النزؾ عبر تشكل
الخثرة إلنهاء النزؾ الحاصل .2-3خالل هذه العملٌة تتشكل كمٌات من الفٌبرٌن والتً تتجمع مع
بعضها لتشكل شبكات الفٌبرٌن وهذه الشبكات بدورها تتجمع وتزداد ثباتا عبر الصفٌحات
الدموٌة والتً تسد مكان األذٌة حتى ٌتاح لها أن تشفى  .حالما ٌتم الشفاء فإن الجسم ال ٌعود
بحاجة إلى الخثرة المتشكلة .لذلك ٌستخدم أنزٌما ٌدعى البالزمٌن والذي ٌقوم بتحطٌم الخثرة
المتشكلة إلى أجزاء صؽٌرة لٌسهل إزالتها من الدوران ،ما ٌنتج عن تحطم الفٌبرٌن ٌدعى
منتجات تدرك الفٌبرٌن) Fibrin degradation products( FDPsوالدي داٌمر هو أحد هذه
4
المنتجات ونرى ذلك موضحا فً الشكل التالً

شكل ( ٌ )1بٌن كٌفٌة تكون الدي داٌمر بدءا من الفٌبرٌنوجٌن

ال ٌوجد الدي داٌمر بشكل طبٌعً فً الجسم وإنما ٌتشكل بعد حدوث الخثرة وتحطمها إلى
المنتجات السابقة .ترتفع قٌم الدي داٌمر فً الدم عندما ٌكون هناك تكون للفٌبرٌن بكمٌات مهمة
مع تحطمه إلى .FDPs
بالنسبة لألشخاص الذٌن لدٌهم خطورة منخفضة إلى متوسطة فإن أهمٌة الدي داٌمر تكون فً
سلبٌته كونه مشعر مهم ٌدل على عدم تشكل الخثرة،وبالمقابل فإن القٌمة اإلٌجابٌة للدي داٌمر ال
تؤكد وجود الخثرة بشكل نهائً وجازم بل تحتاج إلى استقصاءات أخرى.
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هناك عوامل وحاالت عدٌدة تترافق مع تشكل الخثرة الدموٌة بشكل ؼٌر مالئم،أشهر هذه
الحاالت هً الخثار الدموي العمٌق) Deep Vein Thrombosis( DVTوالتً تتضمن تشكل
الخثار فً األوردة العمٌقة فً الجسم والمكان االشٌع فً الساقٌن.هذه الخثرات ٌمكن أن تنمو
بشكل كبٌر ٌكفً ألن تؽلق األوردة فً األطراؾ السفلٌة مسببة تورم وألم وضرر نسٌجً.هذه
الخثرة ٌمكن أن تؽادر مكانها ضمن الوعاء إلى األجزاء األخرى من الجسم مثل الرئتٌن مسببة
ما ٌسمى بالصمة الرئوٌة.)PE )pulmonary embolism
إن معظم الخثرات تتشكل فً أوردة الطرفٌن السفلٌة ولكنها ٌمكن أن تتشكل فً أجزاء أخرى
مثل الشراٌٌن اإلكلٌلٌة مسببة ، )Myocardial infarction) MIاو ضمن أجواؾ القلب أو
على الصمامات وخاصة فً حال كون النبض ؼٌر منتظم مثل الرجفان األذٌنً (Atrial
ٌ، Fibrillation) AFمكن أن تتشكل الخثرات أٌضا ضمن األوعٌة الكبٌرة بعد تضٌقها أو أذٌتها
بما ٌسمى بالتصلب العصٌدي (ٌ.)Atherosclerosisمكن ان ٌساعد قٌاس الدي داٌمر فً
تحدٌد وجود الخثرات فً هذا الموقعٌ .ستخدم أٌضا الدي داٌمر فً تشخٌص وجود )(DIC
 Disseminated Intravascular Coagulationالتخثر المنتشر داخل األوعٌة حٌث تكون
قٌم الدي داٌمر مرتفعة جدا فً . DICإن الـ DICهً حالة حادة وأحٌانا مهددة للحٌاة ٌمكن أن
تنتج عن حاالت عدٌدة منها اإلجراءات الجراحٌة و اإلنتان وعضات األفاعً السامة و أمراض
الكبد وما بعد الوالدة  ،تتفعل عوامل التخثر هنا وتستهلك فً الجسم وهذا ٌؤدي إلى تشكل
خثرات عدٌدة دقٌقة فً أوعٌة الجسم وفً نفس الوقت ٌؤهب لخطورة النزؾ بسبب استهالك
عوامل التخثر.

كُف َمكه أن وستفُذ مه انذٌ داَمش؟
ٌطلب الدي داٌمر الستبعاد وجود حاالت الخثار وبعض هذه الحاالت هً :
الخثار الورٌدي العمٌق -(DVT)Deep Vein Thrombosisالصمة الرئوٌة -(PE)Pulmonary embolismالنشبات الدماؼٌة Strokesٌساعدنا هذا االختبار فً تحدٌد ضرورة إجراء استقصاءات أخرى لتشخٌص حالة فرط الخثار.
ٌساعد الدي داٌمر فً تشخٌص  DICوفً مراقبة فعالٌة عالجه.5

متً وطهة انذٌ داَمش؟
نطلبه عندما ٌكون لدى المرٌض أعراض تدل على الخثار الورٌدي العمٌق  DVTمثل:
 مضض وألم فً الساق (ؼالبا ساق واحدة)تورم فً الساق (وذمة)6

تؽٌر فً لون الطرؾ.ٌطلب أٌضا عندما ٌكون لدى أحدهم أعراض توحً بصمة رئوٌة :PE
 زلة تنفسٌة مفاجئة نفث دموي ألم صدري تسرع نبض القلبإن الدي داٌمر مفٌد أٌضا عندما نشك بوجود حالة أخرى ؼٌرDVTأوPEحٌث أنه اختبار سرٌع
وؼٌر ؼازي ٌساعدنا فً استبعاد الخثار الزائد.عندما ٌملك المرٌض أعراض توحً بوجود DIC
مثل النزؾ من اللثة والؽثٌان واإلقٌاء واآلالم العضلٌة واآلالم البطنٌة واالختالجات وانخفاض
الصادر البولً فً هذه الحالة ٌمكن أن نطلب الدي داٌمر مع  PTو PTTوتعداد الصفٌحات
لٌساعدنا فً تشخٌص الحالة.

مارا تعىٍ وتائح اختثاس انذٌ داَمش:
إن النتائج الطبٌعٌة تعنً أن الشخص ال ٌملك حالة حادة أو مرض ٌمكن أن ٌؤدي إلى تشكل
خثار ؼٌر طبٌعً ٌستخدم هذا االختبار الستبعاد الخثار المسبب لألعراض.
تقترح النتائج المرتفعة من الدي داٌمر وجود مستوٌات عالٌة من منتجات تدرك الفٌبرٌن)(FDPs
وهذا ٌنبئنا بوجود خثار مهم لدى المرٌض وتحطمه فً الجسم دون أن ٌحدد مكان الخثار أو
سببهٌ -مكن أن ٌكون ناتجا عن DVTأو  -DICبشكل ممٌز فإن الدي داٌمر ٌكون مرتفع جدا فً
.DICوبالمقابل هناك بعض الحاالت التً ٌرتفع فٌها الدي داٌمر دون وجود خثار وذلك مثل
الجراحة الحدٌثة أو الرض أو الخمج او المرض القلبً أو بعض السرطانات وأمراض الكبد.
ترتفع قٌم الدي داٌمر فً الحمل عن طرٌق تكون الفٌبرٌن الزائد وتحطمه إلى منتجات تدرك
الفٌبرٌن ) (FDPsوإذا توقعنا وجود  DICعند المرأة الحامل نجري الدي داٌمر مع اختبارات
أخرى مثل PT,PTTوالفٌبرٌنوجٌن وتعداد الصفٌحات حٌث بوجود  DICلدى الحامل ٌكون الدي
داٌمر مرتفع جدا.عندما ٌستخدم الدي داٌمرفً مراقبة  DICفإن انخفاض القٌم ٌدل على نجاعة
العالج ،أما ارتفاع القٌم فٌدل على عدم نجاعة العالجٌ.مكن أن نرى اٌجابٌة كاذبة للدي داٌمر
وذلك عند الكبار فً السن وبالترافق مع العامل الرثٌانً وبوجود فرط الشحوم الثالثٌة فً الدم
 Triglyceridesوفرط البٌلٌروبٌن وانحالل الدم.6

كُفُح إخشاء انذٌ داَمشانمصهٍ :
ٌتم إجراؤه مخبرٌا عبر تقنٌة  Latex immune assayوالتً تجرى عبر إضافة كاشؾ
الالتكس إلى العٌنة الدموٌة وعند حدوث تفاعل إٌجابً ٌتكون لدٌنا عكر فً العٌنة وذلك عبر
ارتباط جزٌئات الدي داٌمر مع أضداد وحٌدة النسٌلة تتواجد على سطح كاشؾ الالتكس وحسب
مقدار العكر والذي ٌقاس ضوئٌا ٌكون لدٌنا نسبة الدي داٌمر والتً ٌمكن إن تقاس كمٌا.
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الفصل الثالث
انىشثح انذماغُح انتقُُم وانتشخُص وانعالج
النشبة الدماؼٌة هً ثالث أشٌع سبب للوفٌات فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وأكثر سبب للعجز
العصبً،حوالً 757777حالة نشبة دماؼٌة جدٌدة وحوالً  157777وفاة سنوٌا بسببها فً
الوالٌات المتحدة كل سنة.
تزداد نسبة حدوث النشبة الدماؼٌة مع تقدم السن حٌث إن ثلثً المرضى هم فوق
ال65سنة،وعند الرجال أكثر من النساء وعند األفارقة أكثر منه عند البٌض.

انتقُُم وانتشخُص:
النشبة الدماؼٌة هً متالزمة تتمٌز عبر بداٌة حادة لعجز عصبً ٌستمر على األقل لـ 24ساعة
ٌعكس وجود إصابة موضعة ناتجة عن اضطراب فً الدوران المخً.
ٌمكن إن نتوقع موضع اإلصابة فً الـ ( CNSالجهاز العصبً المركزي) حسب األعراض وهذا
الموضع ٌتوضح أكثر بعد الفحص العصبً والتصوٌر الطبقً المحوري ( )CTأو الرنٌن
المؽناطٌسً(( MRIللدماغ.
ٌمكن أن نستدل على اإلمراضٌة الوعائٌة من البداٌة الحادة لألعراض وأٌضا من أعراض
المرٌض-عندما ٌتم إثبات األذٌة عبر الدراسات التصوٌرٌة ٌجب عندها إجراء استقصاءات
أخرى لتحدٌد السبب.7

انثذاَح انسادج Acute onset
تحدث النشبة الدماؼٌة عادة بشكل مفاجئ وٌمكن أن ٌكون العٌب العصبً أعظمٌا منذ البدء وهذا
شائع فً النشبة الدماؼٌة الناتجة عن الصمة وقد تستمر األعراض بالتطور خالل فترة تتراوح
من عدة ثوانً لعدة ساعات (وأحٌانا أٌام) والتً تتمٌز بخثار شرٌانً مستمر أو صمات ناكسة
متكررة.
تصنؾ النشبة الدماؼٌة التً تستمر بشكل فعال كنتٌجة مباشرة الضطراب وعائً تحت عنوان
النشبة الدماؼٌة المتطورة  Progressing Strokeشكل (،)2إن العٌوب العصبٌة الموضعٌة
التً تستمر بشكل بطًء (خالل أسابٌع ألشهر) لٌس من المتوقع أن تكون ناتجة عن نشبة
دماؼٌة ولكن عن ورم أو آفة التهابٌة أو تنكسٌة.
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شكل (ٌ )2بٌن أنماط استمرارٌة أعراض النشبة الدماؼٌة حسب الزمن

مذج االضطشاب انعصثٍ :Duration of deficits
بالتعرٌؾ  :النشبة الدماؼٌة هً اضطراب عصبً ٌستمر لـ 24ساعة على األقل و عندما
تتراجع األعراض والعالمات بشكل كامل خالل فترة أقل من ذلك(ؼالبا37دقٌقة) نكون أمام TIA
(حادث إقفاري عابر).
ٌكون سبب تكرر الحوادث اإلقفارٌة العابرة ( )TIAsمع أعراض سرٌرٌة متشابهة من مرة
ألخرى ؼالبا خثار أو صمة ضمن الدوران المخً،بٌنما تؤدي الصمات المتكررة من منشأ قلبً
الى حوادث إقفارٌة عابرة تختلؾ بأعراضها من مرة ألخرى .
ٌجب تمٌٌز الـ  TIAsالتً ال تسبب بحد ذاتها عجز عصبً هام النها تحدث نشبة دماؼٌة
خالل خمس سنوات فً ثلث الحاالت .
ٌمكن أن ٌستمر العجز العصبً فً بعض الحاالت ألكثر من  24ساعة ولكن ٌتراجع كلٌا أو
بشكل شبه كلً خالل عدة أٌام وهذا ما ٌسمى عجزا عصبٌا إقفارٌا عكوسا RINR
)(Reversible ischemic neurological deficitأو نشبة صؽرى ()minor stroke

اإلصاتح انمىضعُح :Focal involvement
تنتج النشبة الدماؼٌة أعراض وعالمات موضعٌة تتناسب مع المنطقة المرواة بالوعاء المصاب
وفً النشبة الدماؼٌة اإلقفارٌة ٌعٌق اإلنسداد ضمن األوعٌة الدموٌة وصول الدم وتدفقه إلى
منطقة دماؼٌة معٌنة وهذا ٌؤدي إلى عٌب عصبً ٌتناسب مع المنطقة ناقصة التروٌة.
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ٌنتج النزؾ الدماؼً نمط أقل توقعا من اإلصابة الموضعٌة بسبب اإلختالطات المرافقة له
كارتفاع التوتر داخل القحؾ و الوذمة الدماؼٌة وانضؽاط األنسجة واألوعٌة الدموٌة،و انتشار
الدم فً المسافة تحت العنكبوتٌة و البطٌنات الدماؼٌة والذي ٌؤثر على الوظٌفة الدماؼٌة.
ٌمكن لإلضطرابات الوعائٌة الدماؼٌة أن تؤثر على الدماغ ووظٌفته بشكل أكثر انتشارا
واتساعا وال ٌندرج هذا تحت مسمى النشبة الدماؼٌة ومن هذه االضطرابات اإلقفار الدماؼً
الواسع الذي ؼالبا ما ٌنتج عن توقؾ القلب-
ٌقدم الفحص السرٌري والقصة المرضٌة فً معظم حاالت النشبة الدماؼٌة اإلقفارٌة معلومات
كافٌة لتحدٌد مكان األذٌة(مثل األذٌة المتوضعة فً الجانب المقابل للخزل أو الخدر الشقً أو
7
توضعه فً الجانب األٌسر عند وجود الحبسة)

الدوران األمامً :Anterior Circulation
ٌتألؾ الدوران األمامً من الشرٌان السباتً الباطن و فروعه المخً األمامً والمتوسط
والمشٌمً األمامًٌ ،ؽذي الدوران األمامً معظم القشرة المخٌة والمادة البٌضاء تحت
العنكبوتٌة والعقد القاعدٌة والمحفظة الداخلٌة ٌ ،عطً الشرٌان المخً المتوسط بدوره فروعا
تخترق عمق المادة الدماؼٌة شكل (.)3
تترافق النشبات الدماؼٌة الناجمة عن أذٌة فً الدوران األمامً بأعراض تنجم عن اضطراب فً
نصؾ كرة مخٌة مثل الحبسة والالأدائٌة والعمه ،وٌمكن أن تحدث أٌضا خزل شقً أو خدر
شقً واضطرابات فً الساحة البصرٌة،وتحدث األخٌرة أٌضا مع اضطرابات الدوران الخلفً

شكل (ٌ )3بٌن الدوران األمامً والخلفً وحلقة وٌلٌس
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انذوسان انخهفٍ Posterior Circulation
ٌؽذي الدوران الخلفً كال من جذع الدماغ والمخٌخ والمهاد وأجزاء من الفصوص الصدؼٌة
والقذالٌة ٌ ،تألؾ الدوران الخلفً من زوج من الشراٌٌن الفقرٌة والشرٌان القاعدي وفروعهما
مثل الشرٌان المخٌخً الخلفً السفلً والشرٌان المخٌخً األمامً السفلً والمخٌخً العلوي
والشراٌٌن المخٌة الخلفٌة .إن النشبة الناتجة عن خلل فً الدوران الخلفً تعطً أعراض
وعالمات تعكس اضطرابا فً وظٌفة جذع الدماغ مثل الؽٌبوبة والدوار والؽثٌان و اإلقٌاء وشلل
األعصاب القحفٌة و الرنح وأعراض حسٌة حركٌة متعارضة تصٌب الوجه فً طرؾ والجسم
فً الطرؾ اآلخرٌ ،حدث هنا أٌضا خزل وخدر شقً واضطرابات فً الساحة البصرٌة ولكنها
لٌست نوعٌة لنشبات الدوران الخلفً.جدول ()1
ٌمكن ان تسبب حاالت مثل نقص السكر واالضطرابات االستقاللٌة و الرض واالختالجات
اضطرابات عصبٌة موضعٌة تبدأ فجأة وتدوم على األقل لـ 24ساعة رؼم ذلك ال ٌطلق علٌها
مصطلح نشبة دماؼٌة ألنها لٌست من مصدر وعائً.
ٌمكن أن تكون اإلمراضٌة فً النشبة الدماؼٌة إما إقفارا أو نزفا ٌأتً عادة من آفة شرٌانٌة.
فً دراسات حدٌثة تشكل النشبات الدماؼٌة اإلقفارٌة ثلثً الحاالت والثلث الباقً للحاالت
النزفٌة.
لٌس من الممكن عادة التفرٌق بٌن اإلحتشاء والنزؾ بناء على القصة والفحص العصبً فقط
لكن ٌمكن للطبقً المحوري  CTأو الرنٌن المؽناطٌسً  MRIأن ٌقدما تشخٌصا حاسما ونهائٌا.
االعراض والعالمات
الصداع
تبدل مستوى الوعً
الحبسة
عٌوب الساحة البصرٌة
الشفع
الدوار
الرتة

نسبة الحدوث%
الدوران الخلفً
الدوران االمامً
%3
%25
%16
%5
%7
%27
%22
%14
%7
%7
%48
%7
%11
%3

جدول(ٌ )1بٌن أعراض وعالمات اإلقفار على مستوى الدوران األمامً والخلفً
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-Aاإلقفاس :Ischemia
ٌؤدي توقؾ جرٌان الدم باتجاه الخالٌا العصبٌة إلى انخفاض تزوٌدها باألوكسجٌن والؽلوكوز
أو حتى انعدامهما وإذا لم تعاد التروٌة سوؾ ٌؤدي ذلك إلى موت الخالٌا العصبٌةٌ،عتمد نمط
موت الخالٌا العصبٌة على شدة اإلقفار حٌث تؤدي حاالت اإلقفار البسٌطة إلى اضطراب
عمل الخلٌة العصبٌة دون نخر أو تموت فٌها بٌنما تؤدي حاالت اإلقفار األشد إلى النخر فً
بعض الخالٌا العصبٌة وبشكل انتقائًٌ ،ؤدي اإلقفار المكتمل إلى ( Pan necrosisنخر معمم
فً مختلؾ أنواع الخالٌا العصبٌة مما ٌؤدي إلى تكهؾ مزمن ٌرى بعد النشبة).7
األذٌة العصبٌة اإلقفارٌة عبارة عن عملٌة بٌولوجٌة كٌمٌائٌة وهذا موضح فً الشكل أدناه :

شكل (ٌ )4بٌن اآللٌة االقفارٌة لموت الخالٌا العصبٌة

ٌقلل انخفاض الوارد من األوكسجٌن والؽلوكوز من مخزون الطاقة ضمن الخالٌا العصبٌة
والذي تحتاجه للحفاظ على استقطاب الؽشاء العصبًٌ ،تسرب البوتاسٌوم خارج الخالٌا مؤدٌا
إلى إزالة االستقطاب بعد دخول الكالسٌوم للخالٌا.
ٌسهم الحماض بزٌادة الحمل من الكالسٌوم داخل الؽشاء عبر تحرٌض األقنٌة الشاردٌة
الحساسة.
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ٌكون اإلقفار فً المنطقة ما حول االحتشاء ؼٌر مكتمل مما ٌضمن استمرارٌة أكثر للخالٌا
العصبٌة فً هذه المنطقة.
ه ناك عملٌات كٌمٌائٌة أخرى لموت الخالٌا العصبٌة مثل الموت الخلوي
المبرمج (PCD)programmed cell deathعبر الخالٌا اللمفاوٌة .Bإذا عاد الجرٌان الدموي
لألنسجة الدماؼٌة قبل أن تصبح إصابة النٌورونات ؼٌر عكوسة فإن األعراض والعالمات
السرٌرٌة تكون مؤقتة أما االنسداد المطول فً الجرٌان الدموي فٌقود إلى إصابة إقفارٌة ؼٌر
عكوسة (احتشاء) وبقاء االضطرابات العصبٌة الحاصلة.
ٌسبب الخثار النشبة الدماؼٌة عبر إصابته شراٌٌن دماؼٌة كبٌرة خصوصا السباتً الباطن
والمخً المتوسط أو القاعدي وهناك أٌضا الشراٌٌن الثاقبة واألوردة المخٌة والجٌوب
الورٌدٌة،تتطور األعراض ؼالبا خالل دقائق لساعات وكذلك األمر فإن النشبات الخثارٌة تسبق
عادة بـحدوث  TIAsوالتً تمٌل ألن تعطً أعراضا متشابهة ألنها تصٌب نفس المناطق وبشكل
متكرر .أما الصمة فتؤدي لحدوث النشبة الدماؼٌة عبر انسداد األوعٌة بالصمة القادمة من
مناطق بعٌدة مثل القلب وجذع األبهر أو الشراٌٌن الدماؼٌة الكبٌرة ،تسد الصمة فً الدوران
المخً األمامً ؼالبا الشرٌان المخً المتوسط أو فروعه ألن %85من الدفق الدموي فً
نصؾ الكرة المخٌة ٌأتً عن طرٌق هذه األوعٌة.
تنحشر الصمات فً الدوران الخلفً ؼالبا فً قمة الشرٌان القاعدي أو فً الشراٌٌن المخٌة
الخلفٌة -تنتج النشبات الدماؼٌة الناجمة عن الصمات وبشكل نمطً أعراض أعظمٌة منذ البداٌة.
عندما تسبق النشبة الدماؼٌة اإلقفارٌة الناجمة عن الصمة بـ  TIAsفإن األعراض بشكل نمطً
تختلؾ بٌن الهجمات بسبب كون المناطق الوعائٌة المصابة مختلفة من مرة ألخرى.

اإلقفاس انمخٍ انمىضعٍ :Focal Cerebral Ischemia
اإلمراضٌة  :تؤدي أسباب عدٌدة إلى هذا النوع من اإلقفار منها ما ٌتعلق بالدم أو باألوعٌة
الدموٌة أو بالقلب.
تتضمن األسباب الوعائٌة ما ٌلً:
التصلب العصٌديعسر التصنع العضلً اللٌفًاألمراض اإللتهابٌة مثل التهاب الشراٌٌن ذو الخالٌا العرطلة و الذئبة الحمامٌة الجهازٌة()SLEوالتهاب الشراٌٌن فً سٌاق السٌفلس واإلٌدز.
تسلخ الشرٌان الفقري أو السباتًاالحتشاءات الفجوٌةالشقٌقة13

الخثار الورٌدي و خثار الجٌوب الدماؼٌةتشمل األسباب القلبٌة ماٌلً:
أمراض القلب الرثوٌةالالنظمٌاتالتهاب الشؽاؾانسدال الدسام التاجًالصمة العجائبٌةالورم المخاطً األذٌنًصمامات القلب الصنعٌةتشمل األسباب الدموٌة :
فرط الصفٌحاتاحمرار الدمالداء المنجلًفرط الكرٌات البٌض -زٌادة قابلٌة الخثار

األسثاب انىعائُح:
سنتحدث عن التصلب العصٌدي هنا كونه السبب األشٌع :

أ-انتصهة انعصُذٌ:
ٌشكل التصلب العصٌدي فً الشراٌٌن الكبٌرة خارج القحؾ مثل شراٌٌن العنق وقاعدة الدماغ
سببا لمعظم حاالت اإلقفار الموضعً.
ٌصٌب التصلب العصٌدي الشراٌٌن الكبٌرة والمتوسطة المرنة والعضلٌة
ٌحدث التصلب العصٌدي فً مواقع ضمن الشراٌٌن مثل السباتً الرئٌسً و السباتً الباطن
وبداٌة المخً المتوسط والشرٌان الفقري والشرٌان القاعدي(شكل .) 5
إن إمراضٌة التصلب العصٌدي ؼٌر مفهومة بشكل كامل لكن الخطوة المبكرة هً إصابة
البطانة الوعائٌة،حٌث ٌمكن للبطانة الوعائٌة أن تتأذى من عوامل عدٌدة منها اللٌبو بروتٌنات
منخفضة الكثافة والجذور الحرة وفرط التوتر الشرٌانً و السكري والهوموسٌستٌئٌن واألخماج.
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تلتصق الخالٌا الوحٌدة واللمفاوٌات التائٌة بمكان األذٌة الوعائٌة وترتشح إلى داخل البطانة حٌث
تتحول الوحٌدات هناك إلى الخالٌا الرؼوٌة الشحمٌة ،ثم تفرز عوامل كٌمٌائٌة وعوامل نمو من
الخالٌا البطانٌة والبالعات مما ٌحرض تكاثر الخالٌا العضلٌة الملساء فً الجدر الوعائٌة وهذا
ٌؤدي إلى تشكٌل لوٌحة لٌفٌة،تلتصق الصفٌحات على مكان األذٌة فً البطانة الوعائٌة وتفرز
عوامل كٌمٌائٌة وعوامل نموٌ ،مكن ان تكبر العصٌدة المتكونة فً الوعاء حتى تسد لمعة الوعاء
أو تشكل مصدرا لصمات عصٌدٌة أو صفٌحة.
إن عامل الخطر األهم بالنسبة للخثار العصٌدي هو فرط التوتر الشرٌانً االنقباضً
واالنبساطً .
فً دراسة شملت  5777مرٌضا ومرٌضة تتراوح أعمارهم بٌن 67-37سنة تمت متابعتهم لـ
18سنة تبٌن أن المرضى ذوي ارتفاع التوتر الشرٌانً أصٌبوا بالنشبة الدماؼٌة بنسبة سبعة
أضعاؾ بالمقارنة مع المرضى الذٌن لٌس لدٌهم ارتفاع توتر شرٌانً،إن وجود فرط توتر
انقباضً 167مم زئبقً أو انبساطً 95مم زئبقً ٌضاعؾ نسبة اإلصابة بالنشبة الدماؼٌة
لثالثة إضعاؾ مما ٌقترح وجوب تلقً هؤالء المرضى عالجا خافضا لضؽط الدم.
ٌمكن للتصلب العصٌدي أن ٌحدث حتى بؽٌاب فرط التوتر الشرٌانً،فً بعض الحاالت تتورط
أسباب أخرى فً إحداث التصلب العصٌدي مثل السكري وفرط كولٌسترول الدم والشحوم
الثالثٌة وفرط هوموسٌستٌئٌن الدم والتدخٌن والعوامل الوراثٌة.

شكل (ٌ )5بٌن مواقع التصلب العصٌدي االشٌع وذلك فً الدوران الشرٌانً داخل القحؾ
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اإلمشاضُح :PATHOLOGY
أ-االحتشاء فً توزع الشراٌٌن المخٌة الرئٌسٌة Infraction in major cerebral Artery
:Distribution
نجد فً التشرٌح أن االحتشاء هو عبارة عن منطقة متورمة ورخوة من الدماغ وٌشمل ذلك
المادة البٌضاء والرمادٌة،تظهر الدراسات المجهرٌة تبدالت إقفارٌة حادة على الخالٌا العصبٌة
مثل(االنكماش وإعادة تشكل أوعٌة صؽٌرة جدٌدة) ونالحظ أٌضا تخرب فً الخالٌا الدبقٌة
ونخر فً األوعٌة الدموٌة الصؽٌرة وتمزق فً المحاور العصبٌة والنخاعٌن وتراكم سوائل
داخل خلوٌة ناجمة عن وذمة وعائٌة المنشأ،نشاهد فً بعض الحاالت نزفا حول األوعٌة فً
المناطق المحتشٌةٌ .ترافق االحتشاء الدماؼً عادة مع الوذمة الدماؼٌة والتً تبلػ ذروتها خالل
 5-4أٌام من حدوث اإلقفار،حٌث أن الوذمة الدماؼٌة مسؤولة عن معظم الوفٌات التً تحدث
خالل األسبوع األول من االحتشاء،وٌمكن أن تؤدي الوذمة الشدٌدة إلى انفتاق المادة الدماؼٌة.
ب-االحتشاء الفجوي:LACUNAR INFARCTION
على النقٌض من االحتشاء الدماؼً الناجم عن أذٌة األوعٌة الدماؼٌة الرئٌسٌة،فإن االحتشاءات
الفجوٌة الصؽٌرة تحدث نتٌجة التنكس الشحمً الهٌالٌنً لألوعٌة الصؽٌرة وذلك ٌحدث عادة مع
مرض فرط التوتر الشرٌانً المزمن،االحتشاءات الفجوٌة تكون ؼالبا متعددة،نجد االحتشاءات
الفجوٌة فً %17من األدمؽة بعد التشرٌح حٌث نجدها على شكل تكهفات صؽٌرة تتراوح
بالحجم بٌن1,5-7,5مم قطرا.

انعالقح تُه انمىخىداخ انتششَسُح و انسشَشَح CLINICOANATOMIC
:CORRELATION
ٌعتمد التقٌٌم السرٌري الرشٌد لإلقفار المخً على إمكانٌة تحدٌد األساس التشرٌحً العصبً
للعجز السرٌري.
أ-الشرٌان المخً األمامً :Anterior Cerebral Artery
-1انتششَر :Anatomy
ٌؽذي الشرٌان المخً األمامً أجزاء من القشرة الحسٌة والحركٌة المرتبطة مع الساق فً
االتجاه المعاكس من الجسم،كما فً الشكل () 6والشكل( )7
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شكل(ٌ )6بٌن التروٌة الشرٌانٌة للمناطق الحسٌة والحركٌة فً القشر (منظر جانبً)

شكل (ٌ )7بٌن مناطق تروٌة الشراٌٌن الدماؼٌة الثالث (منظر إكلٌلً)
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-2انمتالصمح انسشَشَح انىاخمح عه اوسذاد انششَان انمخٍ األمامٍ
:Clinical Syndrome of anterior cerebral artery occlusion
إن النشبات الدماؼٌة الناجمة عن انسداد الشرٌان المخً األمامً ؼٌر شائعة ،ربما ألن الصمات
عادة أمٌل ألن تدخل الشرٌان المخً المتوسط والذي ٌتلقى الجزء األكبر من الجرٌان
المخًٌ.حدث هنا خدر و خزل فً الساق فً الجزء المقابل من الجسم،وٌمكن أن ٌضطرب
التحكم اإلرادي بالتبول نتٌجة فشل السٌطرة على منعكس المثانة مما ٌؤدي إلى التبول المفاجئ.
ب-الشرٌان المخً المتوسط :MIDDILE Cerebral ARTERY
-1انتششَر :Anatomy
ٌؽذي الشرٌان المخً المتوسط معظم الجزء المتبقً من نصؾ الكرة المخٌة والموجودات
العمٌقة تحت القشرٌة،تتضمن الفروع القشرٌة للشرٌان المخً المتوسط الجزء العلوي الذي
ٌؽذي كامل المنطقة الحسٌة والحركٌة الممثلة للوجه والذراع.ومنطقة اللؽة التعبٌرٌة(بروكا) أما
الجزء السفلً فٌؽذي التشععات البصرٌة والجزء من القشرة البصرٌة المسؤول عن الرؤٌة
باللطخة الصفراء،و مسؤول عن منطقة اللؽة االستقبالٌة (فٌرنكه) فً نصؾ الكرة المخٌة
المسٌطر،وهناك فرع آخر من المخً المتوسط ٌؽذي العقد القاعدٌة مثل األلٌاؾ الحركٌة
المرتبطة بالوجه والذراع والساق.

شكل (ٌ)8بٌن مناطق تروٌة الشرٌان المخً المتوسط
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-2انمتالصمح انسشَشَح انىاخمح عه اوسذاد انششَان انمخٍ انمتىسظ
:Clinical Syndrome of middle cerebral artery occlusion
ئْ اٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌّتٛسؾ ٘ ٛاٌشش٠اْ اٌشئ١س ٟاٌز٠ ٞظاب أحٕاء إٌشثح اٌذِاغ١ح اإللفاس٠ح
٠.حذث ٌذٕ٠ا ِتالصِاخ ػذج تٕاء ػٍ ٝاٌّىاْ اٌّظاب ِٓ اٌشش٠اْ.
أ-إصاتح اندضء انعهىٌ مه انششَان تإد ٞئٌ ٝخضي ف ٟاٌٛرٗ ٚاٌزساع ٚاٌساق ف ٟإٌظف
اٌّماتً ِٓ اٌزسُ  ٚخضي حس ٟتٕفس اٌتٛصع اٌساتك،ئْ ئطاتح إٌظف اٌّس١طش ٌٍّخ ٠إد ٞئٌٝ
ِالِح تتؼّٓ حثسح تؼث١ش٠ح (تشٚوا) ٚاٌت ٟتتّ١ض تاػطشاتاخ تاٌٍغح اٌتؼث١ش٠ح ِغ ئدسان سٍ.ُ١
ب-إصاتح اندضء انسفهٍ  ٟ٘: Inferior division strokeألً شٛ١ػا ٚتإد ٞئٌ ٝػّٝ
شمِ ٟتّاحً ٕ٘ٚان اػطشاب ف ٟاإلدسان اٌّىأِ ٟخً ػّٗ اٌؼا٘ح  ٛ٘ٚػذَ ئدسان اإلطاتح
تؼا٘ح ِٛرٛدج ٚئّ٘اي أ ٚاٌفشً ف ٟئدسان األؽشاف اٌّماتٍح ِٓ اٌزسُ .ئرا أط١ة ٔظف اٌىشج
اٌّس١طش ٠حذث ٌذٕ٠ا حثسح استمثاٌ١ح (ف١شٔىح) ٚاٌت ٟتتّ١ض تاػطشاب ف ٟاٌّخاؽثح ِٚ،غ ئطاتح
إٌظف غ١ش اٌّس١طش ّ٠ىٓ أْ تحذث حاٌح تخٍ١ؾ حادج.
ج-اوسذاد انفشع انثالح ٟأو انثىائٍ مه انششَان انمخٍ انتىسظ
Occlusion at the bifurcation or trifurcation of the middle
cerebral artery:
تتؼّٓ ئطاتح اٌشش٠اْ فِ ٟىاْ تفشػٗ ئٌ ٝفشػ ٓ١أ ٚحالحح فشٚع  ،ػالِاخ ئطاتح األرضاء
اٌؼٍ٠ٛح ٚاٌسفٍ١ح  ٟ٘ٚخضي شمِ ٟماتً ف ٟاٌٛرٗ ٚاٌزساع أوخش ِٓ ئطاتح اٌساق ٚػّ ٝشمٟ
ِتّاحً ِماتً ٚػٕذ ئطاتح إٌظف اٌّس١طش ٠حذث ٌذٕ٠ا حثسح ِؼّّح (تؼث١ش٠ح ٚاستمثاٌ١ح).
ء-اوسذاد خزع انششَان انمخٍ انمتىسظ Occlusion of the stem of the middle
cerebral artery:
ٕ٘ا ٚتسثة ئطاتح وافح إٌّاؽك اٌت٠ ٟغزٙ٠ا اٌّخ ٟاٌّتٛسؾ فاْ إٌشثح اٌذِاغ١ح ف٘ ٟزٖ اٌحاٌح
٘ ٟاألوخش تخش٠ثا ِٓ ػّٓ ِتالصِاخ اٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌّتٛسؾ٠-تظا٘ش ٘زا اٌشىً تٕفس
ِٛرٛداخ ئطاتح اٌتفشع اٌخالح ٟاٌساتمح تاإلػافح ئٌ ٝئطاتح اٌساق ف ٟاٌطشف اٌّماتً تسثة
تؼشس األٌ١اف اٌحشو١ح ف ٟاٌّحفظح اٌذاخٍ١ح ٚإٌت١زح خضي شمٚ ٟخذس حس ٟف ٟإٌظف
اٌّماتً ِٓ اٌزسُ ف ٟاٌٛرٗ ٚاٌ١ذ ٚاٌزساع ٚاٌساق.
ج-انششَان انسثاتٍ انثاطه:INTERNAL CAROTID ARTERY
-1انتششَر :Anatomy
ٌنشأ الشرٌان السباتً الباطن عند تفرع السباتً األصلً إلى سباتً ظاهر وباطن ٌ،عطً
الشرٌان السباتً الباطن فرعا إلى الشرٌان العٌنً والذي ٌؽذي القزحٌة .إن شدة إصابة السباتً
الباطن تكون مختلفة بشكل واسع حسب وجود الدوران الرادؾ.
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-2انمتالصمح انسشَشَح انىاخمح عه اوسذاد انششَان انسثاتٍ انثاطه:
:Clinical Syndrome of internal carotid artery occlusion
ئْ أسذاد اٌشش٠اْ اٌسثات ٟاٌثاؽٓ سٛاء داخً أ ٚخاسد اٌمحف ِسإٚي ػٓ خّس حاالخ
إٌشثاخ اٌذِاغ١ح اإللفاس٠ح .ف ٟحٛاٌ ِٓ%51ٟاٌحاالخ فاْ اٌتظٍة اٌؼظ١ذ ٞاٌز٠ ٞسذ
اٌشش٠اْ اٌسثات ٟاٌثاؽٓ ٠سثك ػثش حاالخ ِٓ  TIAsأ ٚػثش ػّ ٝأحاد ٞاٌزأة ػاتش ٔارُ ػٓ
أسذاد أحاد ٞاٌزأة ف ٟاٌشش٠اْ اٌشثى.ٟ
ئْ أسذاد اٌشش٠اْ اٌسثاتّ٠ ٟىٓ أْ ٠ى ْٛال ػشػٕ٠.ٟتذ االٔسذاد اٌؼشػِ ٟتالصِح شثٙ١ح
تّتالصِح اٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌّتٛسؾ  ٟ٘ٚخضي ٚخذس شم ٟف ٟاٌزأة اٌّماتً  ٚحثسح ػٕذ ئطاتح
إٌظف اٌّس١طش ِٓ اٌّخ ٚػّ ٝشمِّ ٟاحً .
ء-انششَان انمخٍ انخهفٍ :POSTERIOR CERBRAL ARTERY
-1انتششَر :Anatomy
ٕ٠شأ صٚد اٌششا ٓ١٠اٌّخ١ح اٌخٍف١ح ِٓ لّح اٌشش٠اْ اٌماػذ٠ٚ ٞغز ٞاٌمششج اٌّخ١ح اٌمزاٌ١ح ٚاٌّٙاد
ٚاٌفظٛص اٌظذغ١ح اٌّتٛسطح،ئْ اٌظّح اٌّحٌّٛح ػثش اٌشش٠اْ اٌماػذ ٞتّ ً١ألْ تٕحشش فٟ
لّتٗ ح١ج ٠ظاب ٕ٘ا ٚاحذ ِٓ اٌششا ٓ١٠اٌّخ١ح اٌخٍف١ح أ ٚوالّ٘اّ٠،ىٓ أْ تتحطُ ٘زٖ اٌظّح
ٚتٕتذ ػالِاخ احتشاء ٚشش٠اْ ِخ ٟخٍف ٟتمؼ ٟأ ٚغ١ش ِتٕاظش .
-2انمتالصمح انسشَشَح انىاخمح عه اوسذاد انششَان انمخٍ انخهفٍ
:Clinical Syndrome of posterior cerebral artery
ٕ٠تذ أسذاد اٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌخٍف ٟػّ ٝشمِ ٟتّاحً ٠ظ١ة األرضاء اٌّماتٍح ِٓ اٌساحح
اٌثظش٠حّ٠ٚ.ىٓ أْ تستخٕ ٝاٌٍطخح اٌظفشاء ِٓ اإلطاتح ٚرٌه تسثة اٌتغز٠ح اٌذِ٠ٛح اٌّضدٚرح
ِٓ لثً اٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌّتٛسؾ ٚاٌخٍف، ٟػٍ ٝإٌم١غ ِٓ االػطشاتاخ ف ٟاٌساحح اٌثظش٠ح
ٚاٌّتشافمح ِغ االحتشاء ف ٟاٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌّتٛسؾ ٠إد ٞئٌ ٝأسذاد اٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌخٍف ٟئٌٝ
ئطاتح أشذ ،ئْ االٔسذاد اٌمش٠ة ِٓ ِٕشأ اٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌخٍف ٟػٍِ ٝست ٜٛاٌذِاؽ اٌّتٛسؾ
٠إد ٞئٌ ٝشًٍ حٍّمح ػّٛد٠ح ٚشًٍ اٌؼظة اٌخاٌج(اٌّحشن ٌٍؼٚ )ٓ١شًٍ ػِ ٟٕ١اتٞٚٛٔ ٓ١
ٚأحشاف ػّٛد ٞف ٟاٌؼ٠.ٓ١ٕ١حذث أ٠ؼا اٌاللشاءج ( )alexiaد ْٚحذٚث اٌالوتاتح
(.)agraphiaأ ٚػّٗ تظش ٛ٘ٚ ٞػثاسج ػٓ فشً ف ٟتّ١١ض األرساَ ف ٟاٌزضء األ٠سش ِٓ
اٌساحح اٌثظش٠ح ٠ىٔ ْٛت١زح أر٠ح ف ٟاٌزسُ اٌخفٕ ٟتفظً ِات ٓ١اٌمششج اٌثظش٠ح إٌِٚ ّٕٝ١اؽك
اٌٍغح فٔ ٟظف اٌىشج اٌّخ١ح األ٠سش.ئْ احتشاء اٌشش٠اْ اٌّخ ٟاٌخٍف ٟاٌّضدٚد ّ٠ىٓ أْ ٕ٠تذ
ػّ ٝلششٚ ٞاػطشاب تاٌزاوشج ٔارُ ػٓ ئطاتح اٌفض اٌظذغ ٟأ ٚػذَ اٌمذسج ػٍ ٝتّ١١ض ٚرٗ
ِأٌٛف (ٚ )prosognosiaوزٌه اػطشاتاخ ِتٕٛػح تاٌشؤ٠ح ٚاٌسٍٛن.
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ي-انششَان انقاعذٌ :BASILAR ARTERY
-1انتششَر :Anatomy
ٕ٠شأ اٌشش٠اْ اٌماػذ ٞػادج ِٓ ارتّاع صٚد اٌششا ٓ١٠اٌفمش٠ح،تاٌشغُ ِٓ أٔٗ ف ٟتؼغ اٌحاالخ
ٛ٠رذ شش٠اْ فمشٚ ٞاحذ.ئْ ؽش٠ك س١ش اٌشش٠اْ اٌماػذ ٛ٘ ٞػٍ ٝاٌٛرٗ اٌثطٕ ِٓ ٟرزع اٌذِاؽ
حت ٝأتٙاءٖ ػٍِ ٝست ٜٛاٌذِاؽ اٌّتٛسؾ ح١ج ٕ٠مسُ ٌ١شىً اٌششا ٓ١٠اٌّخ١ح اٌخٍف١ح.تغزٞ
فشٚع اٌشش٠اْ اٌماػذ ٞاٌفظٛص اٌمزاٌ١ح اٌّتٛسطح ٚاٌمف٠ٛح ٚاٌّٙاد اٌّتٛسؾ ٚاٌطشف اٌخٍفٟ
ِٓ اٌّحفظح اٌثاؽٕح ٚواًِ رزع اٌذِاؽ ٚاٌّخ١خ.
-2انمتالصماخ انسشَشَح انىاخمح عه اوسذاد انششَان انفقشٌ انقاعذٌ . Clinical
syndromes of basilar artery occlusion
أ-الخثار:إن االنسداد الخثاري للشرٌان القاعدي هو حادثة خطٌرة وؼالبا ال ٌنجو المرٌض،وهو
ٌنتج عالمات عصبٌة ثنائٌة الجانب بسبب إصابة عدة فروع شرٌانٌة،وإن انسداد الشرٌانٌن
الفقرٌٌن ٌنتج نفس األعراض شكل ()8
إن االنسداد المؤقت ألحد أو كال الشرٌانٌن الفقرٌٌن ٌنتج أعراضا وعالمات عابرة من
اضطراب وظٌفة جذع الدماغ.
إن انسداد أو تضٌق الشرٌان تحت الترقوة وذلك قبل أن ٌعطً الشرٌان الفقري ٌؤدي إلى
متالزمة السرقة من تحت الترقوة ( )Subclavian Steal Syndromeحٌث ٌعبر الدم من
الشرٌان الفقري إلى الشرٌان تحت الترقوة وذلك مع حركة الذراع،هذه المتالزمة هً تظاهر
لخثار عصٌدي معمم وال تنبئ بحدوث النشبة فً الجهاز الفقري القاعدي .معظم الحاالت
العرضٌة وإذا حدثت النشبة الدماؼٌة سوؾ تكون عادة ناجمة عن آفة سابقة فً الشرٌان السباتً
.
ٌصٌب الخثار عادة الجزء القرٌب من الشرٌان القاعدي،والذي ٌؽذي الجسر،إن إصابة الجزء
الظهري من الجسر ٌؤدي إلى شلل أحادي أو ثنائً الجانب فً العصب العٌنً الرابع(المبعد)
حٌث تتأثر حركات العٌن األفقٌة ،تتقبض الحدقة كنتٌجة إلصابة األلٌاؾ العصبٌة الموسعة
للحدقة النازلة وذلك فً الجسر،لكن الحدقات ٌمكن أن تبقى متفاعلةٌ.مكن أن ٌحدث عادة شلل
نصفً أو رباعً وتشٌع الؽٌبوبة أٌضا.بالرؼم من أن متالزمة انسداد القاعدي فً المرضى
الؽائبٌن عن الوعً قد تختلط مع النزؾ الجسري إال أن  CTأوٌ MRIفرق بٌنهما.
قد ٌؤدي إن انسداد الشرٌان القاعدي فً بعض الحاالت إلى احتشاء القسم البطنً من الجسر مع
بقاء السقٌفة )  ) Tegmentumسلٌمة وهذا ٌنتج عنه بقاء المرٌض واعٌا لكن مع شلل رباعً
أو ما ٌسمى متالزمة المنحبس (.) locked in Syndrome
مرضى هذه المتالزمة قادرون على فتح العٌنٌن عفوٌا وحركة العٌنٌن العمودٌة عند الطلب من
المرٌض،فً بعض الحاالت نحتاج تخطٌط الدماغ الكهربائً( )EEGللتمٌٌز بٌن هذه المتالزمة
والؽٌبوبة.
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ب -االنصمام :Embolismإن الصمة الصؽٌرة كفاٌة للعبور خالل الشراٌٌن الفقرٌة إلى
الشرٌان القاعدي تنحشر فً قمته فً الموقع الذي ٌتفرع فٌه إلى الشراٌٌن المخٌة الخلفٌة

شكل ( )8مواقع االنسداد الخثاري أو بالصمات ضمن الدوران الفقري القاعدي

- Aاالنسداد الخثاري فً الشرٌان القاعدي
- Cاالنسداد بصمة فً قمة الشرٌان القاعدي
الخلفٌٌن

-Bاالنسداد الخثاري فً كال الشرٌانٌن الفقرٌٌن
-Dاالنسداد بصمة فً كال الشرٌانٌن المخٌٌن

ٌنتج عن هذه الصمة انخفاض الدفق الدموي إلى التشكالت الشبكٌة الصاعدة فً الدماغ
المتوسط والمهاد مما ٌؤدي إلى ؼٌاب الوعً الفوري.والممٌز هنا هو شلل العصب العٌنً
الثالث (المحرك للعٌن) أحادي أو ثنائً الجانب.وٌحدث أٌضا شلل رباعً أو شقً مع وضعٌة
فصل مخ ( )decerebrateأو فصل قشر( )decorticateناجم عن إصابة السوٌقة المخٌة فً
الدماغ المتوسط.
ٌمكن أن تختلط متالزمة قمة الشرٌان القاعدي ( )top of the basilar syndromeمع
قصور الدماغ المتوسط الناجم عن االنفتاق الشصً عبر الخٌمة.
وبشكل أقل شٌوعا ٌمكن للصمة أن تنحشر فً جزء متضٌق أصال عبر الخثار العصٌدي وذلك
فً الشرٌان القاعدي.وهذا ٌنتج عنه متالزمة ال ٌمكن تمٌٌزها عن الخثار فً الشرٌان القاعدي.
ٌمكن للصمات األصؽر أن تؽلق القسم المنقاري من الشرٌان القاعدي وبشكل عابر وذلك قبل
تحطمها وعبورها إلى أحد أو كال الشرٌانٌن المخٌٌن الخلفٌٌن.فً هذه الحاالت ٌحدث احتشاء
فً أجزاء من الدماغ المتوسط والمهاد والفصوص الصدؼٌة والقذالٌة.
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ٌظهر المرضى الواعٌٌن اضطرابات متعددة فً الساحة البصرٌة (عمى شقً –عمى قشري)
واضطرابات بصرٌة محركة(قصور التقارب-شلل فً الحملقة لألعلى واألسفل-الشفع)والتخلٌط
واضطرابات سلوكٌة أخرى بدون أذٌات حركٌة دائمة.إن وجود تفاعل بطًء بالحدقتٌن ٌشكل
عالمة مساعدة فً إصابة الدماغ المتوسط.
و-الفروع الفقرٌة القاعدٌة المحٌطٌة الطوٌلة
LONG CIRCUMVERENTIAL VERTEBROBASILAR BRANCHES
-1انتششَر :Anatomy
تنشأ هذه الفروع الطوٌلة من الشراٌٌن الفقرٌة والقاعدٌة وهً الشراٌٌن المخٌخٌة الخلفٌة
السفلٌة،المخٌخٌة األمامٌة السفلٌة و المخٌخٌة العلوٌة.تؽذي هذه الفروع جذع الدماغ وذلك فً
المناطق الجانبٌة الظهرٌة.تشمل عقد األعصاب القحفٌة الخامس والسابع والثامن (القسم الظهري
الجانبً منها)والطرق الداخلة والخارجة من المخٌخ وذلك فً السوٌقات المخٌة.
-2انمتالصمح انسشَشَح انىاخمح عه اوسذاد انششاَُه انمسُطُح انطىَهح
:Clinical Syndrome of Long circumferential artery occlusion
٠إد ٞأسذاد ٘زٖ اٌششا ٓ١٠ئٌ ٝاحتشاء اٌمسُ اٌظٙش ٞاٌزأث ِٓ ٟاٌزسش ٚاٌثظٍح .
أـ ٠إد ٞأسذاد اٌشش٠اْ اٌّخ١خ ٟاٌخٍف ٟاٌسفٍ ٟئٌِ ٝتالصِح رأة اٌثظٍح (فإٌث١شؽ) تإد٘ ٞزٖ
اٌّتالصِح ئٌ ٝتظا٘شاخ ػذ٠ذج ِغ اِتذاد االحتشاء ،تتؼّٓ سٔح ِخ١خ ٟأحاد ٞاٌزأة
ِٚتالصِح ٘ٛسٔش ٚاػطشاتاخ حس١ح ٚر١ٙح (اػطشاب تحس األٌُ ٚاٌحشاسج ف ٟاٌزأة اٌّماتً
ِٓ اٌٛرٗ) ٚاٌذٚاس ٚاٌغخ١اْ  ٚاإلل١اء  ٚاٌشأسج ٚػسش اٌثٍغ  ٚاٌشتح  ٚاٌحاصٚلح٠.ى ْٛاٌزٙاص
اٌحشو ٟسٍ ُ١تشىً ِّ١ض تسثة تٛػؼٗ اٌثطٕ ٟف ٟرزع اٌذِاؽ.
ب٠ -مٛد أسذاد اٌشش٠اْ اٌّخ١خ ٟاألِاِ ٟاٌسفٍ ٟئٌ ٝاحتشاء ف ٟاٌزضء اٌزأث ٟاٌزِٓ ٍٟ٠
اٌزسش ٕ٠ٚتذ ِتالصِح تؼُ تظا٘شاخ ػذ٠ذج ِخً ِتالصِح ٘ٛسٔش ٚػسش اٌثٍغ  ٚاٌشتح  ٚال
تحذث اٌحاصٚلح ٕ٘ا ٕ٘ٚ.ان ِٛرٛداخ شائؼح ِخً اٌؼؼف اٌٛرٚ ٟٙشًٍ اٌحٍّمح ٚاٌظُّ
ٚاٌطٕ.ٓ١
د٠ -شاتٗ احتشاء اٌمسُ اٌزأث ٟاٌز ِٓ ٍٟ٠اٌزسش ٚإٌارُ ػٓ أسذاد اٌشش٠اْ اٌّخ١خ ٟالعلوي
أذٌات أسذاد اٌشش٠اْ اٌّخ١خ ٟاٌسفٍ ٟاألِاِ، ٟح١ج ّ٠ىٓ أْ تحذث اٌشأسأج ٚأحشاف فٟ
اٌؼٚ ٓ١ٕ١اٌٛظ١فح اٌسّؼ١ح ال تظابٚ،االػطشاتاخ اٌحس١ح ف ٟاٌزأة اٌّماتً ّ٠ىٓ أْ تشًّ
اٌٍّس ٚاال٘تضاص ٚحس اٌٛػؼح ٚوزٌه حس األٌُ ٚاٌحشاسج.
ن-االزتشاء انفدىٌ:LACUNAR INFARCTION
ّ٠ىٓ أْ تٕسذ اٌفشٚع اٌخالثح اٌظغ١شج اٌّتٛػؼح ػّ١ما ف ٟاٌذِاؽ وٕت١زح ٌتثذالخ ف ٟرذاس
اٌٛػاء ٚاٌت ٟتتشافك ِغ استفاع اٌتٛتش اٌشش٠أ ٟاٌّضِٓ.االحتشاءاخ اٌفز٠ٛح إٌاتزح تى ْٛأوخش
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شٛ١ػا ف ٟػمذ اٌذِاؽ ٚاٌزسش ٚاألؽشاف اٌخٍف١ح ِٓ اٌّحفظح اٌذاخٍ١حٚ،تحذث تشىً ألً شٛ١ػا
ف ٟػّك اٌّادج اٌث١ؼاء اٌّخ١ح ٚاألرضاء األِاِ١ح ِٓ اٌّحفظح اٌذاخٍ١ح ٚاٌّخ١خ،تسثة وٙٔٛا
طغ١شج اٌحزُ  ٚتٛػؼٙا ػادج فِٕ ٟاؽك طاِتح ِٓ اٌذِاؽ،تىِ ْٛؼظُ االحتشاءاخ اٌفز٠ٛح
غ١ش ِّ١ضج سش٠ش٠اً.ف ٟحٛاٌ ٟحالحح أستاع اٌحاالخ اٌّخثتح تاٌخضػاخ ال ٠ىٕ٘ ْٛان لظح ٌٕشثح
دِاغ١ح أ ٚدٌٚ ً١اػح ػٍ ٝاػطشاب ػظثٌ ٟذ ٜاٌّشػ.ٝ
ف ٟحاالخ ػذ٠ذج تى ْٛاالحتشاءاخ اٌفز٠ٛح ِّ١ضج تسثة اٌطث١ؼح اٌّؼضٌٚح ٌالػطشاتاخ
اٌؼظث١حّ٠،ىٓ أْ تى ْٛتذا٠ح االحتشاءاخ اٌفز٠ٛح تذس٠ز١ح خالي ساػاخ أل٠اَ٠،غ١ة اٌظذاع ٕ٘ا
أ٠ ٚى ْٛخف١فا ٚال ٠تأحش ِست ٜٛاٌٛػ.ٟ
ئْ تّ١١ض ِتالصِاخ االحتشاءاخ اٌفز٠ٛح أِش ٘اَ ٚرٌه تسثة و ْٛئٔزاس اٌشفاء اٌىاًِ أ ٚشثٗ
اٌىاًِ ر١ذج.
تٕخفغ احتّاٌ١ح حذٚث إٌشثاخ اٌذِاغ١ح االلفاس٠ح ِستمثال ػثش ػالد اٌتٛتش اٌشش٠أ ٟاٌّتشافك
ِغ ٘زٖ إٌشثاخ ػادج.تسثة و ْٛاٌششا ٓ١٠اٌّظاتح طغ١شج ٠ى ْٛتظ٠ٛش األٚػ١ح ؽث١ؼ١ا ً(ال
٠ستطة ٕ٘ا تظ٠ٛش األٚػ١ح ٌٙزا اٌسثة).
ئْ ِٛرٛداخ اٌسائً اٌذِاغ ٟاٌشٛو ٟؽث١ؼ١ح ٕ٘ا  ِٓٚاٌّّىٓ أال ٠ىشف اٌطثم ٟاٌّحٛس ٞأٚ
اٌشٔ ٓ١اٌّغٕاؽ١سِ ٟىاْ األر٠ح٠،زة ئرشاء اٌطثم ٟاٌّحٛس ٞأ ٚاٌّشٔاْ ٕ٘ا ٌٕف ٟا٢فاخ
األخش-ٜال تستطة اٌّّ١ؼاخ ٕ٘ا.ال ٛ٠رذ ِٕفؼح ِحذدج ٌألسثش ٓ٠ف٘ ٟزٖ اٌحاٌحٌ،ىٓ غاٌثا ٠ؼطٝ
ٚرٌه و ْٛاالختالؽاخ اٌخط١شج ِٕخفؼح اٌحذٚث،تاٌشغُ ِٓ و ْٛاٌّٛرٛداخ ٕ٘ا ِتٕٛػح
ٛ٠رذ ٌذٕ٠ا أستغ ِتالصِاخ والس١ى١ح ِّ١ضج:

-1خضل شقٍ زشكٍ صشف :Pure motor hemiparesis
ٌشمل خزل فً الوجه والذراع والساق دون تبدالت حسٌة أو اضطرابات بصرٌة أو لؽوٌة،تنتج
هذه اإلصابات عادة عن أذٌة فً الجانب المقابل من االمحفظة الداخلٌة أو الجسر،وهناك حاالت
أخرى ٌحدث فٌها الخزل الشقً الحركً الصرؾ مثل انسداد الشرٌان السباتً الباطن أو
الشرٌان المخً المتوسط وأم الدم تحت الجافٌة واألذٌة الكتلٌة داخل المخ.

-2انىشثح انسسُح انصشفح :Pure sensory stroke
تتمٌز هذه اإلصابة بزوال الحس بشكل شقً وٌمكن أن ٌترافق مع خدر حٌث تنتج هذه اإلصابة
عن احتشاء فجوي فً الجزء المقابل من المهاد.تنتج نفس األعراض الحسٌة الصرفة عن انسداد
الشرٌان المخٌخً الخلفً أو نزؾ صؽٌر ضمن المهاد أو الدماغ المتوسط.

 -3انخضل انشقٍ انشوسٍ :Ataxic hemiparesis
تدعى أحٌانا الرنح أحادي الجانب ٌ ipsilateral ataxiaترافق الخزل الحركً الصرؾ مع
الرنح فً الجزء المصاب ،تنتج هذه اإلصابة عن أذٌة فً الجزء المقابل من الجسر أو المحفظة
الداخلٌة أو المادة البٌضاء تحت القشرٌة.
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-4انشتح  -متالصمح انُذ انخشقاء:
:Dysarthria- clumsy hand syndrome
تتألؾ من الرتة والضعؾ الوجهً وعسر البلع وضعؾ خفٌؾ وخرق فً الٌد بنفس جانب
اإلصابة الوجهٌة،عندما تنتج هذه المتالزمة عن احتشاء فجوي تكون األذٌة فً الجانب المقابل
من الجسر أو المحفظة الداخلٌة،تنتج متالزمات مشابهة عند حدوث احتشاء أو نزوؾ صؽٌرة
متعددة فً مواقع مختلفة،وعلى النقٌض من المتالزمات السابقة ٌكون حدوث  TIAsكإنذار
مسبق ؼٌر شائع هنا.

انمىخىداخ انسشَشَح :CLINICAL FINDINGS
أ-انقصح :HISTORY
ا-العوامل المحرضة :Predisposing factors
ٌجب أن تحدد عوامل الخطورة فً المرضى المصابٌن باضطرابات وعائٌة دماؼٌة والتً تشمل
الـ  TIAsوفرط التوتر الشرٌانً والسكريٌ ،ترافق استخدام مانعات الحمل الفموٌة لدى النساء
مع األذٌة االنسدادٌة الشرٌانٌة والورٌدٌة المخٌة وخصوصا فً حال وجود فرط التوتر
الشرٌانً والتدخٌن.
ٌجب أن ٌحدد أٌضا وجود أي حاالت طبٌة مثل المرض القلبً الصمامً أو اإلقفاري أو
اضطرابات النظم القلبٌة.هناك اضطرابات جهازٌة متنوعة فً الدم واألوعٌة الدموٌة ٌمكن أن
تزٌد احتمالٌة حدوث النشبة،كما ٌمكن لخوافض الضؽط الفموٌة أن تحرض عالمات وعائٌة
مخٌة عندما تخفض الضؽط بشكل شدٌد فً المرضى الذٌن هم على وشك حدوث االنسداد
الوعائً المخً وبوجود دوران رادؾ ضعٌؾ.

-2بداٌة المرض

وسٌره ٌ:Onset and courseجب أن تساعدنا القصة

السرٌرٌة على التمٌٌز بٌن كافة الحاالت سواء  TIAأو النشبة الدماؼٌة فً طور التقدم أو النشبة
الدماؼٌة المكتملة .من الممكن أن نقٌم منشأ النشبة الدماؼٌة فً بعض الحاالت سواء كانت
خثارٌة أو صمٌة وذلك من القصة السرٌرٌة:
-aالمظاهر التً تقترح النشبة الخثارٌة :Features Suggesting Thrombotic Stroke
ٌعانً المرضى الذٌن لدٌهم انسداد وعائً خثاري ؼالبا من عٌوب عصبٌة إضافٌةٌ،مكن أن
ٌسبق االنسداد بحدوث سلسلة من .TIAsعلى سبٌل المثال تحدث  TIAsفً  %57-25من
حاالت االحتشاء لدى المرضى الذٌن ٌعانون من داء تخثري عصٌدي فً الشراٌٌن السباتٌة
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الباطنة خارج القحفٌة.فً ثلث هؤالء المرضى تكون بداٌة االحتشاء مفاجئة مما ٌقترح حدوث
صمة من شرٌان خارج قحفً بعٌد إلى شرٌان داخل قحفً.
-bالمظاهر التً تقترح النشبة الصمٌة :Features Suggesting embolic stroke
تحدث الصمة المخٌة وبشكل نمطً عٌوب عصبٌة تحصل بشكل مفاجئ دون إنذار وتكون فً
ذروتها عند البدء.فً مرضى عدٌدٌن ٌكون المنشأ القلبً للصمات هو المتوقع وذلك مع وجود
احتشاء دماؼً متعدد البؤر أو مرض دسامً قلبً أو اضطرابات نظم قلبٌة أو التهاب شؽاؾ.

-3األعراض المرافقة :Associated Symptoms
-aاالختالجات :Seizures
تترافق حاالت قلٌلة من النشبة الدماؼٌة مع حدوث االختالجات أو تحدث بعد النشبة الدماؼٌة
وذلك خالل أسابٌع إلى سنوات.إن وجود االختالجات ال ٌفرق النشبة الدماؼٌة الخثرٌة عن
النشبة المترافقة مع الصمة لكن حدوث االختالج مع بداٌة األعراض ٌمكن أن ٌرجح
الصمة.تحدث االختالجات بعد النشبة الدماؼٌة فً حوالً %17من الحاالت .تزداد خطورة
حدوث االختالج إلى %25من الحاالت مع النشبة الدماؼٌة القشرٌة،حتى%57من الحاالت
عندما تترافق الحاالت القشرٌة مع عجز حركً دائم.
-bالصداع ٌ:Headacheحدث الصداع فً %25من حاالت النشبات الدماؼٌة اإلقفارٌة،ؼالبا
بسبب التوسع الحاد لألوعٌة الجانبٌة.

ب-انفسص انفُضَائٍ:PHYSICAL EXAMINATION
-1الفحص الفٌزٌائً العام :General physical examination
ٌجب أن ٌركز الفحص الفٌزٌائً العام لمرضى االضطرابات الوعائٌة المخٌة على األسباب
المستبطنة وخاصة القابلة للعالج منها.
أٌ-جب أن ٌقاس التوتر الشرٌانً لكً نحدد وجود فرط التوتر الشرٌانً أو عدمه والذي ٌعتبر
عامل خطورة للنشبة الدماؼٌة.
ب -قد ٌظهر قٌاس الضؽط والنبض بالوضعٌن وجود داء عصٌدي فً جذر األبهر أو تسلخ فٌه.
جٌ -مكن أن تظهر الشبكٌة دلٌال على االنصمام فً الدوران األمامً عند إجراء فحص قعر
العٌن من خالل رؤٌة الصمات فً األوعٌة الشبكٌة.
ءٌ -مكن أن ٌظهر فحص العنق ؼٌاب النبض السباتً أو وجود نفخة سباتٌة.
إن انخفاض النبضان فً الشرٌان السباتً فً العنق مؤشر ضعٌؾ على احتمال وجود أذٌة
فٌه.بالرؼم من أن النفخة السباتٌة تترافق مع مرض وعائً مخٌخً إال أن التضٌٌق السباتً
26

المهم ٌمكن أن ٌحدث بدون وجود نفخة مسموعة.وبشكل معاكس فإن بعض النفخات ٌمكن أن
تحدث بدون وجود تضٌق.
هٌ -جب أن ٌجرى فحص قلبً متأنً لتحدٌد وجود الالنظمٌات أو النفخات المرتبطة بوجود
أذٌات صمامٌة والتً ٌمكن أن تطلق الصمات من القلب إلى الدماغ.
وٌ -فٌد جس الشرٌان الصدؼً فً تشخٌص التهاب الشراٌٌن ذو الخالٌا العرطلة حٌث تكون
هذه األوعٌة ممضة ومعقدة وبال نبض.
-2الفحص العصبً :Neurologic examination
ال ٌتوجب دائما وجود مظاهر عصبٌة بالفحص السرٌري العصبً لدى مرضى األذٌات
الوعائٌة المخٌةٌ.مكن أن نتوقع وجود فحص عصبً طبٌعً خاصة بعد تراجع الـ .TIAعندما
ٌوجد العٌب العصبً ٌكون الهدؾ الجوهري للفحص السرٌري هو تحدٌد مكان األذٌة التشرٌحً
،والذي ٌمكن أن ٌقترح سبب األذٌة والعالج األمثل لها.
تملً علٌنا األعراض العائدة للدوران الفقري القاعدي أو االحتشاء الفجوي القٌام بإجراءات
عدٌدة.
ٌ -aجب أن تحدد االضطرابات المعرفٌة والتً تقترح وجود أذٌة قشرٌة،مثال إن وجود الحبسة
ٌنفً أن تكون األذٌة فً الدوران الخلفً أو أن تكون احتشاء فجوي.
هذا األمر صحٌح بالنسبة لألذٌات ؼٌر الدائمة فً نصؾ الكرة المخٌة والتً تنتج متالزمة
فصٌة جزئٌة مثل الالأدائٌة (.)apraxia
ٌ -bستبعد وجود عٌوب فً الساحة البصرٌة وبشكل مشابه االحتشاءات الفجوٌة.على كل حال
ٌمكن أن ٌحدث العمى النصفً مع إصابة الشراٌٌن المخٌة األمامٌة أو الخلفٌة.
ٌوجه العمى النصفً المعزول لوجود احتشاء فً الشرٌان المخً الخلفً.
ٌ -cقترح وجود الشلول العٌنٌة أو الرأرأة أذٌة فً جذع الدماغ وبالتالً إصابة الدوران الخلفً.
ٌ -dمكن أن ٌعود الخزل الشقً إلى آفة فً المناطق القشرٌة المخٌة المرواة عبر الشرٌان
المخً األمامً والطرق الحركٌة النازلة فً جذع الدماغ والمرواة عبر الجهاز الفقري القاعدي
.على كل حال فإن الخزل الشقً الذي ٌصٌب الوجه والٌد والذراع أكثر من إصابته للساق ٌكون
ممٌزا لألذٌة ضمن توزع الشرٌان المخً المتوسط.
ٌنتج الخزل الشقً ؼٌر االنتقائً والذي ٌستثنً الوجه والذراع والساق عن انسداد فً الشرٌان
السباتً الباطن أو جذع الشرٌان المخً المتوسط أو االحتشاء الفجوي فً المحفظة الداخلٌة أو
العقد القاعدٌة أو مرض فً جذع الدماغ.
هناك الخزل المتصالب والذي ٌعنً إصابة الوجه فً طرؾ والذراع والساق فً الطرؾ اآلخر
 ،تقع األذٌة هنا بٌن النوى العصبٌة الوجهٌة فً الجسر وتصالب األهرامات فً البصلة.
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 -eتدل االضطرابات الحسٌة القشرٌة مثل عمه التجسٌم على إصابة قشرٌة مخٌة فً مكان
توزع الشرٌان المخً المتوسط ٌ.دل االضطراب الحسً الشقً المعزول بدون إصابة حركٌة
مرافقة على إصابة فجوٌة عادة.7
ترى االضطرابات الحسٌة المتصالبة فً متالزمة جانب البصلة
( )Wallenberg Syndromeوالتً تنتج عن أذٌة فً جذع الدماغ ضمن البصلة.

(فالٌنبٌرغ)

ٌ -fدل الرنح الشقً عادة على آفة أحادٌة الجانب فً جذع الدماغ أو المخٌخ وأٌضا ٌنتج عن
فجوة فً المحفظة الداخلٌة.

انذساساخ االستقصائُح :INVESTIGATIVE STUDIES
أ-االختثاساخ انذمىَح :BLOOD TESTS
ٌجب أن تجرى هذه الدراسات لتحدٌد األسباب القابلة للعالج واستبعاد الحاالت التً تقلد النشبة
الدماؼٌة .
وهذه االختبارات الدموٌة هً:
-1تعداد دم كامل :Complete blood count
لتحري األسباب المحتملة وهً فرط الصفٌحات ونقص الصفٌحات وكثرة الكرٌات الحمر وفقر
الدم (متضمنا الداء المنجلً) .وفرط الكرٌات البٌض(مثل ابٌضاض الدم)
-2سرعة التثفل :Erythrocyte Sedimentation rate
ٌقترح إن ارتفاع سرعة التثفل وجود التهاب الشراٌٌن ذو الخالٌا العرطلة أو باقً التهابات
األوعٌة.
-3المقاٌسة المصلٌة من أجل تحري اإلفرنجً :Serologic assay for syphilis
مثل  ABS-FTAأو  VDRLضمن السائل الدماؼً الشوكً.
-4سكر الدم:
ٌجرى سكر الدم لنفً وجود انخفاض أو ارتفاع سكر الدم والتً ٌمكن أن تؤدي إلى عالمات
عصبٌة موضعٌة.
-5شحوم و كولٌسترول المصل :Serum cholesterol and lipids
تجرى لتحري ارتفاعها والذي ٌعتبر عامل خطورة لحدوث النشبة الدماؼٌة .

ب-تخطُظ انقهة انكهشتائٍ:ELECTROCARDIOGRAM
نحدد بإجراء التخطٌط بشكل روتٌنً وجود احتشاء عضلة قلبٌة أو اضطرابات نظم قلبٌة مثل
الرجفان األذٌنً والذي ٌحرض إطالق الصمات مما قد ٌؤدي إلى النشبة الدماؼٌة .
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ج-انطثقٍ انمسىسٌ أو انشوُه انمغىاطُسٍ:CT SCAN OR MRI
ٌجب إجراء CTأوMRIبشكل روتٌنً للتفرٌق بٌن االحتشاء والنزؾ كسبب للنشبة الدماؼٌة
،واستبعاد اآلفات األخرى مثل األورام و الخراجات وتحدٌد مكان اآلفة.
ٌفضل اجراء الـ  CTاوال للتشخٌص المبدئً وذلك بسبب كونه متاحا وسرٌع اإلجراء وٌساعدنا
على التمٌٌز بٌن االحتشاء والنزؾ.
ٌفضل اجراء الـ  MRIلتوضٌح اإلقفار المبكر والنشبات الدماؼٌة اإلقفارٌة فً جذع الدماغ
والمخٌخ وتحدٌد االنسداد الخثري للجٌوب الورٌدٌة.

ء-انثضل انقطىٍ:LUMBAR PUNCTURE
ٌجب أن ٌجرى البزل القطنً فً حاالت مختارة لنفً النزؾ تحت العنكبوتً أو لٌوثق السفلس
السحائً الوعائً عن طرٌق إجراء  VDRLفً السائل الدماؼً الشوكً كونها أسباب لحدوث
النشبة الدماؼٌة.

ي-تصىَش األوعُح انمخُح:CEREBRAL ANGIOGRPHY
ٌجرى تصوٌر األوعٌة لتحدٌد اآلفات السباتٌة خارج القحفٌة القابلة للجراحة عند المرضى الذٌن
ٌحدث لدٌهم TIAsعلى حساب الدوران األمامً.وتفٌد أٌضا فً تشخٌص اضطرابات وعائٌة
محددة مترافقة مع النشبة الدماؼٌة مثل التهاب األوعٌة وعسر التصنع العضلً اللٌفً وتسلخ
الشرٌان الفقري أو السباتً.
ٌمكن لتصوٌر األوعٌة بالرنٌن المؽناطٌسً  MRAأن ٌحدد التضٌقات فً الشراٌٌن المخٌة
وأمهات الدم واآلفات الوعائٌة األخرى .

و-تخطُظ انصذي:ULTRASONOGRAPHY
ٌمكن أن ٌحدد تخطٌط الصدى بتقنٌة الدوبلر التضٌقات أو االنسداد فً الشرٌان السباتً الباطن،
لكنه ٌفتقر إلى حساسٌة تصوٌر األوعٌة.
ٌستخدم فً الحاالت التً ٌكون فٌها احتمالٌة لوجود تضٌق سباتً قابل للجراحة عند المرضى
ذوي الخطورة العالٌة إلجراء تصوٌر األوعٌة خصوصا بوجود مرض سابق أو عدم توفر
خبراء بتصوٌر األوعٌة.إن ظهور دفق دموي طبٌعً عبر السباتً أو انسداد تام وذلك بواسطة
الدوبلر ٌجعلنا نتفادى الحاجة إلجراء تصوٌر أوعٌة.أحٌانا نستخدم تخطٌط الصدى عبر
القحؾ Transcranial Doppler Ultrasonographyوذلك عند توقع انسداد فً الشرٌان
السباتً الباطن داخل القحؾ أو انسداد المخً المتوسط أو الشرٌان القاعدي.

ص-تصىَش انقهة تاألمىاج فىق انصىتُح:Echocardiography
نجري هذا التصوٌر لنظهر اآلفات القلبٌة المسؤولة عن الصمات المحدثة للنشبات الدماؼٌة فً
المرضى الذٌن لدٌهم دلٌل سرٌري على مرض قلبً مثل الرجفان األذٌنً.
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ذ-تخطُظ انذماغ انكهشتائٍ :ELECTROENCEPHALOGRAM
نادرا ما ٌستخدم تخطٌط الدماغ الكهربائً لتقٌٌم النشبات الدماؼٌة .لكن بشكل عام ٌساعدنا على
التمٌٌز بٌن االختالجات ونوب TIAأو بٌن االحتشاءات القشرٌة والفجوٌة.

انتشخُص انتفشَقٍ:DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
فً المرضى الذٌن ٌتظاهرون عبر عٌب عصبً ذو بداٌة مفاجئةٌ،كون هناك آفات تقلد النشبة
الدماؼٌة وٌجب أن نفرقها عنهاٌ.جب أن نتوقع سبب مستبطن آخر ؼٌر النشبة الدماؼٌة
اإلقفارٌة عندما ٌكون االضطراب العصبً ؼٌر متوافق مع أي توزع شرٌانً.باإلضافة لذلك
فإن النشبات الدماؼٌة عادة ال تؤثر على الوعً فً ؼٌاب إصابة عٌب عصبً شدٌد ،بٌنما باقً
االضطرابات العصبٌة المخٌة ٌمكن أن تؤثر على الوعً.
هناك بعض االضطرابات الوعائٌة التً تختلط مع النشبة الدماؼٌة األقفارٌة فً التشخٌص مثل
النزؾ داخل المخ وأم الدم تحت الجافٌة أو فوق الجافٌة والنزؾ تحت العنكبوتً الناجم عن
تمزق أم دم أو تشوه وعائً ٌ،مكن أن نمٌز هذه الحاالت األخٌرة بوجود قصة رض (مثل
النزؾ تحت الجافٌة أو فوق الجافٌة)وصداع شدٌد ذو صالبة نقرة بالفحص (مثل النزؾ تحت
العنكبوتً) ٌمكن أن ٌتم استبعاد األسباب السابقة عبر CTأو.MRIإن بعض اآلفات الشاؼلة
للحٌز مثل األورام والخراجات ٌمكن أن تعطً أعراض إصابة مخٌة متوضعة ذات بداٌة
حادة.إن الخراج الدماؼً ٌترافق مع حمى مترددةٌ.مكن للـ CTأو MRIأن تمٌز بٌن السببٌن
سواء الخراج أو الورم.إن بعض االضطرابات االستقالبٌة ٌمكن أن تحدث آفات شبٌهة بالنشبة
الدماؼٌة وذلك مثل فرط سكر الدم مفرط الحلولٌة ونقص سكر الدم ولذلك ٌجب أن ٌقاس سكر
الدم عند مرضى النشبة الدماؼٌة .8

معاندح انىشثح انذماغُح اإلقفاسَح انسادج:
بعد وضع التشخٌص السرٌري للنشبة الدماؼٌة ٌ ،جب إتباع عملٌة منظمة للتقٌٌم والتدبٌر ٌ.تمثل
الهدؾ األول فً منع ومعاكسة األذٌة الدماؼٌة ٌ.جب االنتباه للمجرى الهوائً
للمرٌض،والتنفس،والدوران ،وعالج نقص أو فرط سكر الدم فً حال وجود أي منهماٌ.توجب
إجراء CTرأس إسعافً دون حقن بهدؾ التفرٌق مابٌن النشبة الدماؼٌة اإلقفارٌة والنشبة
الدماؼٌة النزفٌة،ذلك أنه لٌس ثمة موجودات سرٌرٌة ٌمكن التعوٌل علٌها بحٌث تفرق بصورة
قطعٌة مابٌن اإلقفار والنزؾ،رؼم أن مستوى الوعً األكثر تدهورا،أو ضؽط الدم البدئً األعلى
،أو تفاقم األ عراض بعد بدئها كلها توجه نحو النزؾ؛فً حٌن ٌقترح العٌب الذي ٌهجع
اإلقفار.تقع العالجات المصممة لمعاكسة أو تقلٌل مقدار االحتشاء النسجً وتحسٌن المحصلة
السرٌرٌة فً ست فئات:
()1الدعم الطبً )2(،حل الخثرة داخل الورٌدي )3(،الطرق داخل الوعائٌة )4(،العالج المضاد
للخثار)5(،الحماٌة العصبٌة و()6مراكز النشبة وإعادة التأهٌل.9
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-1انذعم انطثٍ: Medical Support
عندما تحدث نشبة دماؼٌة إقفارٌة،فإن الهدؾ الفوري هو تحقٌق اإلرواء الدماؼً األمثل فً
منطقة ٌ.Ischemic penumbraوجه االهتمام أٌضا نحو اتقاء االختالطات العامة للمرضى
طرٌحً الفراش مثل األخماج (ذات الرئة،واخماج السبٌل البولً والجلد)،والخثار الورٌدي
العمٌق) (DVTمع الصمة الرئوٌةٌ.لجأ العدٌد من األطباء الستخدام األجربة الهوائٌة الضاؼطة
 Pneumatic compression stockingsللوقاٌة من الـ ،DVTوٌبدو أن الهٌبارٌن تحت الجلد
آمن أٌضا وٌمكن أن ٌستخدم فً الوقت عٌنه.نظرا العتماد الجرٌان الدموي الرادؾ ضمن
الدماغ المقفر على ضؽط الدم  ،فهناك جدل حول ما إذا كان من الواجب تخفٌض ضؽط الدم
بشكل حادٌ.جب تخفٌض ضؽط الدم عندما ٌكون هناك ارتفاع ضؽط خبٌث أو إقفار قلبً مرافق
أو إذا كان117/185<PBملم ز وسٌتم اإلقدام على حل الخثرة .عندما تواجهنا فً الممارسة
السرٌرٌة متطلبات متضاربة للعضلة القلبٌة والدماغ،فإن إنقاص سرعة القلب بواسطة حاصر
 β1أدرٌنرجً (مثل اإلزمولول )Esmololقد ٌكون الخطوة األولى إلنقاص عمل القلب
والمحافظة على ضؽط الدم .تعتبر الحمى مؤذٌة لحد بعٌد وٌجب مكافحتها بخافضات الحرارة
وتبرٌد سطح الجسم ٌ.جب مراقبة ؼلوكوز الدم والمحافظة علٌه < 117مػ/دل بواسطة تسرٌب
األنسولٌن.
ٌطور ما بٌن  5و %17من المرضى ما ٌكفً من الوذمة الدماؼٌة للتسبب بالتبلد
 Obtundationأو انفتاق الدماغ.تصل الوذمة ذروتها فً الٌوم الثانً أو الثالث لكنها قد تسبب
تأثٌرا كتلٌا لما ٌقرب من17أٌام ،وكلما كان االحتشاء أكبر كلما كانت االحتمالٌة أكبر لتطور
وذمة مهمة سرٌرٌا ٌ.مكن استخدام المانٌتول الورٌدي وتحدٌد الوارد من الماء لرفع أسمولٌة
المصل ،ولكن من الواجب تجنب نقص الحجم ذلك أنه قد ٌساهم فً هبوط الضؽط وتفاقم
االحتشاء.أظهر التحلٌل المشترك لثالث دراسات أوربٌة عشوائٌة على استئصال شق
القحؾ ( Hemicraniectomyبضع قحؾ وإزالة مؤقتة لقسم من الجمجمة)أن هذا اإلجراء
ٌنقص معدل الوفٌات بشكل ملحوظ ،وأن المحصالت السرٌرٌة للناجٌن كانت مقبولة.
ٌجب إٌالء اهتمام خاص بضحاٌا االحتشاء المخٌخً،ألن هذه النشبات قد تقلد التهاب
التٌه  Labyrinthitisنظرا للدوار واإلقٌاء البارزٌن فٌها،وإن وجود ألم فً الرأس أو العنق
ٌجب أن ٌلفت نظر الطبٌب إلمكانٌة وجود نشبة مخٌخٌة عائدة لتسلخ الشرٌان الفقري .إن
الوذمة المخٌخٌة  -Cerebellar edemaحتى المقادٌر الضئٌلة منها ٌمكن أن تسبب زٌادة حادة
فً الضؽط داخل القحؾ) Intracranial Pressure(ICPأو تضؽط بشكل مباشر جذع
الدماغ،واألخٌر قد ٌقود لسبات وتوقؾ تنفس وٌستلزم تخفٌؾ ضؽط جراحً إسعافً ٌ.طبق فً
معظم مراكز النشبات  Stroke centersتخفٌؾ الضؽط تحت القفوي الوقائً Prophylatic
 suboccipital decompressionفً االحتشاءات المخٌخٌة الضخمة قبل حدوث انضؽاط
جذع الدماغ(رؼم أن هذه الممارسة لم تخضع لدراسات سرٌرٌة مكثفة).10
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-2زم انخثشج داخم

انىسَذ : I ntravenous Thrombolysis

أظهرت دراسة المعهد الوطنً لالضطرابات العصبٌة والنشبة) (NINDSحول Tpa
المأشوب) (rtPAفائدة جلٌة للـ  rtPAالورٌدي فً مرضى مختارٌن مصابٌن بنشبة دماؼٌة حادة
.استخدمت هذه الدراسة 7,9(rtPAمػ/كػ )حتى 97مػ كجرعة عظمى ورٌدٌا،أعطً%17
كبلعة،والباقً تسرٌب خالل  67دقٌقة فً مقابل ؼفلPlaceboوذلك فً ؼضون  3ساعات من
بدء النشبة الدماؼٌة اإلقفارٌة لدى مرضى الدراسة،وتلقى نصفهم العالج فً ؼضون 97
دقٌقة.حدث نزؾ عرضً داخل القحؾ فً  %6,4من المرضى المعالجٌن بالـ rtPA
و%7,6ممن تلقوا الؽفل.لم ٌحدث تناقص جوهري فً معدل الوفٌات فً مجموعةrtPA
(%21فً مجموعة الؽفل مقابل %17فً مجموعة الـ ،rtPAأي تناقص بمقدار%4فقط)،إال أنه
كانت هناك زٌادة مطلقة جوهرٌة بمقدار %12فً عدد المرضى الذٌن أصٌبوا بعجز أصؽري
فقط (%32فً مجموعة الؽفل مقابل  %44فً مجموعة .)rtPAوهكذا،رؼم حدوث زٌادة فً
النزؾ داخل القحؾ العرضً،إال أن المعالجة بالـ  IV rtPAفً ؼضون 3ساعات من بدء
النشبة الدماؼٌة اإلقفارٌة قد حسنت المحصلة السرٌرٌة.لقد جاءت نتائج التجارب األخرى
على  rtPAسلبٌة وربما عاد ذلك لجرعة الـ  rtPAوتوقٌت إعطاءه،تبقى الفعالٌة الدقٌقة لحل
الخثرة الورٌدي للنشبة الدماؼٌة االقفارٌة الحادة ؼٌر واضحة .فً الوقت الحاضر تمت الموافقة
على الدواء فً USوكندا وأوربا الستخدامه فً النشبة الدماؼٌة الحادة شرط إعطائه فً
ؼضون  3ساعات من بدء األعراض وٌجب بذل الجهود لتطبٌقه باكرا ما أمكن ضمن نافذة
الساعات الثالث هذه .
ٌعرؾ توقٌت بدء النشبة الدماؼٌة بأنه الزمن الذي انقضى منذ بدأت أعراض المرٌض أو الفترة
المنقضٌة منذ أن شوهد المرٌض أخر مرة بوضع طبٌعً ،وٌعرؾ البدء فً المرضى الذٌن
استٌقظوا من نومهم مصابٌن بنشبة دماؼٌة بأنها التوقٌت الذي ذهبوا فٌه للفراش .11

 -3انطشق داخم انىعائُح :ENDOVASCULER TECHNIQUES
تفضً النشبة الدماؼٌة اإلقفارٌة العائدة النسداد وعاء كبٌر داخل القحؾ لمعدالت عالٌة من
المراضة والوفٌات ٌ .حدث االنسداد عادة فً مثل هذه األوعٌة الكبٌرة (الشرٌان المخً االوسط
،MCAالشرٌان السباتً الباطن  ،أو الشرٌان القاعدي ) بعلقة ضخمة الحجم وؼالبا ما تفشل
محاولة فتح الشرٌان بالـ  rtPAلوحده .لذلك،هناك اهتمام متنام باستخدام حاالت الخثرة عبر
طرٌق داخل شرٌانً  Intraarterial routeبهدؾ زٌادة تركٌز الدواء قرب العلقة ولتقلٌل
االختالطات النزفٌة الجهازٌة .قد تكون المعالجة داخل الشرٌانٌة فً انسدادات الشرٌان القاعدي
مفٌدة أٌضا فً مرضى مختارٌن.إن التطبٌق داخل الشرٌانً لعامل حال للخثرة فً النشبة
اإلقفارٌة الحادة ؼٌر موافق علٌه من الـ FDAفً الوالات المتحدة .على أي حال  ،تقدم العدٌد
من مراكز النشبة الدماؼٌة هذه المعالجة اعتمادا على هذه البٌانات.تبٌن حدٌثا أن استئصال
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الخثرة المٌكانٌكً داخل الوعائً ٌ Endovascular mechanical thrombectomyبدو
واعدا كعالج بدٌل للنشبة الدماؼٌة الحادة فً المرضى ؼٌر المرشحٌن للعالج بحاالت الخثرة،أو
ممن لدٌهم مضادات استطباب لها ،أو فً أولئك الذٌن فشلت إعادة اإلقناء الوقائٌة Vascular
 recanalizationبواسطة حاالت الخثرة الورٌدٌة .

 -4انعالج انمضاد نهخثاس :Antithrombotic Therapy
-aتثبٌط الصفٌحات :Platelet inhibitionإن األسبرٌن هو العامل المضاد للصفٌحات الوحٌد
الذي أثبت فعالٌته فً العالج الحاد للنشبة الدماؼٌة اإلقفارٌة.رؼم أن هناك العدٌد من العوامل
المضادة للصفٌحات المثبتة كوقاٌة ثانوٌة من النشبة الدماؼٌة .وجدت دراستان ضخمتان)ISTو
 )CASTأن استخدام األسبٌرٌن فً ؼضون 48ساعة من بدء النشبة الدماؼٌة أنقص كال من
خطورة نكس النشبة والوفٌات بشكل أصؽري .
تبٌن هذه الدراسات أن استخدام األسبرٌن فً عالج النشبة الماؼٌة اإلقفارٌة الحادة آمن وٌفضً
لفائدة صافٌة ضئٌلة،وٌمكن القول أنه لكل 1777نشبة حادة عولجت باألسبرٌن ٌ،مكن منع
حوالً  9وفٌات أو نشبات دماؼٌة معاودة ؼٌر قاتلة فً األسابٌع القلٌلة األولى و ماٌقرب من
 13مرٌضا سٌحققون هدؾ الوقاٌة من الوفاة أو االعتماد بحلول الشهر السادس ٌ.بدو مثبط
مستقبل الؽلٌكوبروتٌن  (abciximab) ǁb/ǁǀaواعدا كعالج حاد،إال أن تجربة سرٌرٌة حدٌثة
علٌه قد تم إٌقافها بسبب ازدٌاد النزوؾ داخل القحؾ.
-bالتمٌٌع :Anticoagulationلقد فشل عدد ضخم من التجارب السرٌرٌة فً تبٌان أي فائدة
من التمٌٌع فً العالج األولً لإلقفار الدماؼً الصمً العصٌدي .قامت دراسات متعددة
باستقصاء مضادات الصفٌحات مقابل األدوٌة الممٌعة المعطاة فً ؼضون 24-12ساعة من
الحدث البدئً ..لذلك،لم تدعم الدراسات استخدام الهٌبارٌن أو الممٌعات األخرى فً مرضى
النشبة الصمٌة العصٌدٌة.11
-5انسماَح انعصثُح :Neuroprotectionالحماٌة العصبٌة مفهوم ٌقوم على
تقدٌم عالج ٌطٌل أمد تحمل الدماغ لإلقفار .لقد أظهرت األدوٌة التً تحصر سبل الحموض
األمٌنٌة االستثارٌة  Excitatory amino acid pathwaysأنها تحمً العصبونات والدبق
العصبً فً الحٌوانات،لكنها لم تثبت فائدتها فً مختلؾ التجارب المجراة على البشرٌ.عد خفض
الحرارة  Hypothermiaمعالجة قوٌة كحماٌة عصبٌة فً مرضى توقؾ القلب.وهو ٌزود
بحماٌة عصبٌة فً النماذج الحٌوانٌة للنشبة.لكنه لم ٌدرس بشكل واؾ فً مرضى النشبات
الماؼٌة اإلقفارٌة.
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-6مشاكض انىشثح وإعادج انتأهُم Stroke Centers and
:Rehabilitation
تحسن العناٌة بالمرضى فً وحدات متخصصة بالنشبة الدماؼٌة متبوعة بخدمات إعادة التأهٌل
تحسن المحصالت العصبٌة وتنقص الوفٌات .إن استخدام سبل سرٌرٌة وكوادر مكرسة للعناٌة
بمرضى النشبة الدماؼٌة ٌمكن أن ٌحسن العناٌة .من المهم توافر فرق نشبة Stroke teams
تقدم تقٌٌما اسعافٌا على مدار الـ 24ساعة لمرضى النشبة الماؼٌة الحادة من أجل التدبٌر الطبً
للنشبة واعتبارات حل الخثرة والمعالجات داخل الوعائٌة .تتضمن إعادة التأهٌل المثلى لمرٌض
النشبة الدماؼٌة عالجا فٌزٌائٌا،ومهنٌا،وكالمٌا باكرا،وهً توجه مباشرة نحو تثقٌؾ المرٌض
وعائلته حول العجز العصبً للمرٌض،والوقاٌة من اختالطات التثبٌت(عدم الحركة)(كذات
الرئة،والـ DVTوصمة الرئة ،وقرحات الضؽط (الخشكرٌشات)،والتقفعات العضلٌة)،والتشجٌع
على التؽلب على العجز.إن الهدؾ من إعادة التأهٌل هو إعادة المرٌض للمنزل والوصول للحد
األقصى من التعافً عبر برنامج آمن،متدرج فً شدته،مالئم لكل مرٌض على حدة.أضؾ لذلك
،أن استخدام المعالجة المقٌدة[Restraint therapyعدم تحرٌك (تثبٌت)الجانب ؼٌر
المصاب]قد أظهرت أنها تحسن الخزل الشقً  ،األمر الذي ٌقترح أن العالج الفٌزٌائً قد ٌوظؾ
سبال عصبونٌة ؼٌر مستعملة .تقترح هذه الموجودة أن الجهاز العصبً البشري أكثر قدرة على
التكٌؾ مما أعتقد فً الماضً ،وقد دفعت نحو مزٌد من البحث والتمحٌص فً استراتٌجٌات
فٌزٌائٌة ودوائٌة ٌمكن أن تحفز شفاء عصبٌا طوٌل األمد.
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انثاب انثاوٍ
انقسم انعمهٍ
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الفصل األول
هدف البحث وأهمٌته
ٌالحظ وجود اختالؾ فً التطور السرٌري لمرضى النشبة الدماؼٌة االقفارٌة الحادة
وذلك من الشفاء التام وحتى الوفاة  ,من هنا تبرز أهمٌة وجود مشعر مخبري
مثــــــل الــ(D-Dimerباإلضافة للمشعرات الشعاعٌة و السرٌرٌة األخرى) للتنبؤ
بحدوث االختالطات عند مرضى النشبة الدماؼٌة االقفارٌة الحادة مما قد ٌفٌد
مستقبال بتحدٌد المرضى منخفضً الخطورة والمرضى عالً الخطورة وهذا ما
سٌساعدنا فً إنقاص مدة مكث المرٌض فً المشفى أو التنبؤ بوجود احتمال عالً
12
لتطور اإلعاقة وبالتالً مراقبة المرٌض بشكل مكثؾ أكثر.
هدؾ الدراسة:تقٌٌم دور الـقٌم المصلٌة للـ  D-Dimerفً التنبؤ باإلعاقة وما قبل الوفاة لدى
مرضى النشبة الدماؼٌة االقفارٌة الحادة  ،وبالتالً استقراء مجموعة المرضى ذوي
الخطورة العالٌة واتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحسٌن اإلنذار واإلقالل من الوفٌات.
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الفصل الثانً
مادة البحث وطرائقه
طرائق الدراسة
دامت الدراسة وهً دراسة مقطعٌة عرضٌة لمدة سنة واحدة بدءا من أٌلول 2712-وحتى
أٌلول-2713جمع فٌها 89مرٌضا وذلك مشفى المواساة الجامعً و مشفى األسد الجامعً وهم
مرضى الحوادث الدماؼٌة االقفارٌة الحادة الذٌن ٌطورون أعراض عصبٌة حادة و تشمل الخزل
أو الحبسة أو تؽٌم الوعً ،و بعد أن ٌجرى لكل المرضى السابقٌن استعراض للقصة المرضٌة و
فحص سرٌري وعصبً شامل مع إجراء طبقً محوري للدماغ بال حقن أو رنٌن مؽناطٌسً و
ذلك بؽرض نفً اآلفات الدماؼٌة النزفٌة أو الكتلٌة الشاؼلة للحٌز و التً هً من معاٌٌر
االستبعاد ،وقبـل أن ٌعطى المرضـى أي عـالج مضاد للتخثـر سٌجـرى لهم معاٌرة القٌـم
المصلٌة للـ  D-Dimerوذلك خالل  24ساعة من بدء األعراض (باالعتماد على المقاٌسة
المناعٌة بالالتكس )،و تعتبر قٌم الـــــــ D-Dimerبٌن  7حتى  7,5نانو ؼرام /مل هً القٌمة
المرجعٌة الطبٌعٌة.13
سٌعاد تقٌٌم المرٌض بعد ٌ 37وم من بداٌة األعراض من ناحٌة درجة اإلعاقة وذلك من خالل
إجراء فحص عصبً مفصل وسٌتم تقدٌر درجة اإلعاقة حسب معاٌٌر رانكٌن المعدلة

معاٌٌر رانكٌن المعدلة: 14
النقــــــاط
0
1
2

3
4

الــــــوصؾ
ال ٌوجــــــــد أعراض
ال ٌوجد عجز مهم رغم وجود أعراض ٌ,ستطٌع المرٌض
انجاز جمٌع مهامه ونشاطاته الٌومٌة.
عجز خفٌف المرٌض غٌر قادر على القٌام بجمٌع نشاطاته
السابقة قبل اإلصابة ولكنه قادر على تولً شؤونه
الخاصة دون مساعدة.
عجز متوسط ٌحتاج بعض المساعدة لكنه قادر على المشً
وحـــــــده.
عجز متوسط إلى شدٌد ال ٌستطٌع المشً دون مساعدة غٌر
قادر على تولً احتٌاجاته الجسدٌة الشخصٌة وحده.
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5

عجز شدٌد المرٌض طرٌح الفراش غٌر مستمسك لمصراته
وٌحتاج عناٌة تمرٌضٌة مستمرة واهتمام.

سوؾ نقسم المرضى إلى أربع مجموعات بناء على المعاٌٌر السابقة :15

(  )7نقطة
( ) 2-1نقطة
(  )4-3نقطة
( ) 5نقطة

-

المجموعة األولى
المجموعة الثانٌة
المجموعة الثالثة
المجموعة الرابعة
 معاٌٌر اإلشتمال : مرضى الحوادث الوعائٌة الدماؼٌة اإلحتشائٌة الذٌن تم تشخٌصهم بناءعلى األعراض السرٌرٌة والموجودات الشعاعٌة بالطبقً المحوري أو
الرنٌن المعناطٌسً للدماغ

-

معاٌٌر اإلستبعاد :
 -1العمر أقل من  18سنة .
 -2وجود إختالجات لدى المرٌض .
 -3الحوادث الوعائٌة الدماؼٌة النزفٌة أو الناجمة عن آفات عصبٌة أخرى.
 -4المرضى المعالجٌن بمضادات تخثر سابقا .
 -5المرضى المصابٌن بصمّة رئوٌة أو خثار ورٌدي عمٌق .DVT

 الدراسة اإلحصائٌة :قسم المرضى إعتمادا على اإلختالطات الحادثة لدٌهم إلى  4مجموعات
حسب معاٌٌر رانكٌن المعدلة وأجرٌت مقارنة القٌم المصلٌة للـ D-Dimer
بٌن هذه المجموعات ،وقورن بٌن المجموعات باستخدام معامل االرتباط
،rوقد اعتمد على البرنامج اإلحصائً  17.SPSS Statistics 0و تعتبر
قٌمة  P valueاقل من 7,75مشعرا للفرق اإلحصائً الهام بٌن المجموعات
.وقد جمعت المعلومات من المرضى باستخدام االستبٌان التالً :
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استبٌان
االسم:
 )1عمر المرٌض  ....................:سنة
)2القٌمة المصلٌة للدي داٌمر :
..................نانو ؼرام\مل

)3حالة المرٌض بعد ٌ 37وم حسب معاٌٌر رانكن*:
طبٌعً أعراض خفٌفة عجز خفٌؾ
عجز شدٌد

عجز متوسط عجز متوسط إلى شدٌد

 )4عوامل الخطورة لدى المرضى :
الداء السكري

فرط التوتر الشرٌانً
التدخٌن

الرجفان األذٌنً

)5أعراض المرٌض :
خزل أو خدر شقً

حبسة

ؼٌبوبة

خزل جزئً أو دوار

*ٌعطى المرضى نقاط حسب حالة المرٌض  :طبٌعً 0نقطة  ,أعراض خفٌفة 1نقطة  ,عجز خفٌف  2نقطة,
عجز متوسط  3نقطة عجز متوسط إلى شدٌد  4نقاط ,عجز شدٌد  5نقاط
 تم استبعاد  11مرٌض بسبب عدم القدرة على التواصل معهم بعد ٌ 30وم من بدء الدراسة لذلك أجرٌتالدراسة على  98مرٌضا.
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الفصل الثالث
عرض النتائج
إن معظم مرضى الدراسة من الذكور وذلك ٌوضحه الجدول التالً:

توزع المرضى حسب الجنس
إناث
ذكور
 33مرٌضة )(37.1%
 56مرٌض )(62.9%
جدول (ٌ)2بٌن توزع مرضى الدراسة حسب الجنس

توزع المرضى حسب الجنس
70
60
50
40

النسبة المئوٌة

30
20
10
0
إناث

ذكور

مخطط(ٌ )1بٌن نسبة توزع مرضى الدراسة حسب الجنس
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تتمثل عوامل الخطورة لدى مرضى النشبة الدماؼٌة االقفارٌة الحادة بارتفاع التوتر الشرٌانً
والداء السكري والتدخٌن والرجفان األذٌنً .و التدخٌن هو عامل الخطورة االشٌع لدى مرضى
الدراسة وهذا موضح فً الجدول التالً:

توزع المرضى حسب عوامل الخطورة
العدد
عوامل الخطورة
67
ارتفاع التوتر الشرٌانً
43
الداء السكري
78
التدخٌن
31
الرجفان األذٌنً

النسبة المئوٌة
%75,3
%48,3
%87,6
%34,8

جدول (ٌ)3بٌن توزع المرضى حسب عوامل الخطورة

توزع المرضى حسب عوامل الخطورة
90
80
70
60
50

النسبة المئوٌة

40
30
20
10
0
الرجفان األذٌنً

التدخٌن

السكري

ألضؽط

مخطط (ٌ)2بٌن النسبة المئوٌة لتوزع المرضى حسب عوامل الخطورة
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وقد لوحظ أن أعمار مرضى الدراسة متفاوتة حٌث تتراوح مابٌن األعمار الشابة وصوال إلى
ما فوق  75سنة ،لكن الفئة العمرٌة االشٌع فً الدراسة هم المرضى فوق  55سنة ،إن توزع
المرضى حسب العمر مبٌن فً الجدول التالً:
توزع المرضى حسب الفئات العمرٌة
عدد المرضى
الفئة العمرٌة(سنة)
2
35-26
5
45-36
13
55-46
27
65-56
27
75-66
22
>75
89
المجموع

النسبة المئوٌة
%2.24
%5.61
%14.6
%22.47
%37.33
%24.44
%177

جدول (ٌ)4بٌن توزع المرضى حسب الفئات العمرٌة

توزع المرضى حسب الفئات العمرٌة
35
30
25
20
النسبة المئوٌة
15
10
5
0
>75

75-66

65-56

55-46

45-36

35-26

مخطط(ٌ )3بٌن توزع المرضى حسب الفئات العمرٌة
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قسمت الدراسة إلى خمس مراحل :

انمشزهح

األونً:الفحص العصبً للمرضى مع إجراء CTأو .MRI

انمشزهح انثاوُح

:إجراء القٌم المصلٌة للدي داٌمر.

انمشزهح انثانثح :متابعة المرضى بعد ٌ 37وما من قٌاس قٌم الدي داٌمر المصلً وتقسٌم
المرضى إلى مجموعات حسب معاٌٌر رانكٌن المعدلة.

انمشزهح انشاتعح

:المقارنة بٌن المجموعات حسب القٌم المصلٌة للدي داٌمر مع إجراء

معامل االرتباط

انمشزهح انخامسح

:المقارنة مع الدراسات العالمٌة .

انمشزهح األونً مه انذساسح:
الفحص العصبً الشامل للمرضى مع إجراء  CTدماغ أو  MRIوذلك الستبعاد اآلفات األخرى
النزفٌة أو الكتلٌة.
تبٌن من خالل فحص المرضى ما ٌلً:
 -1بلؽت الحاالت التً عانت من خدر شقً أو خزل شقً شدٌد صرؾ بمختلؾ درجاته
بلؽت 67مرٌضا وهً تمثل معظم مرضى الدراسة (.)%75.2
 -2بلػ عدد المرضى الذٌن عانوا من حبسة كالمٌة أو تعبٌرٌة عند القبول 9
مرضى )%17.1(.من مرضى الدراسة.
 -3بلػ عدد المرضى الذٌن قبلوا بحالة ؼٌبوبة مع قوة ومقوٌة ضعٌفة باألطراؾ 7
مرضى()%7.8
 - 4بلؽت الحاالت التً عانت من خزل خفٌؾ أو دوار ناتج عن احتشاء مخٌخً
 16مرٌضا ()%17.97
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تبٌن بعد اجراء الدراسات التصوٌرٌة (الطبقً المحوري أو الرنٌن المؽناطٌسً) للمرضى
ماٌلً:
 .1كان CTالدماغ ضمن الطبٌعً عند 33مرٌضا()%37.7
 .2وجد احتشاء نصؾ كرة مخٌة لدى  6حاالت .
 .3أجري مرنان للدماغ لدى  7مرضى بٌن وجود احتشاء فً المخٌخ لدى  4منهم
واحتشاء فً جذع الدماغ لدى مرٌضٌن وصورة واحدة ضمن الطبٌعً .
الحالة السرٌرٌة
خزل شقً شدٌد أو خدر شقً
الحبسة
الؽٌبوبة
خزل خفٌؾ جزئً أو دوار
شدٌد

النسبةالمئوٌة
%75.2
%17.1
%7.8
%17,97

عدد المرضى
67
9
7
16

جدول(ٌ )5بٌن نسبة توزع المرضى حسب األعراض السرٌرٌة

80
70
60
50
40

نسبة توزع المرضى

30
20
10
0
خزل خفٌؾ جزئً
او دوار

ؼٌبوبة

حبسة

خزل شقً او خدر
شقً

مخطط(ٌ )4بٌن نسبة توزع مرضى الدراسة حسب األعراض السرٌرٌة
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انمشزهح انثاوُح مه انذساسح:
هً إجراء القٌم المصلٌة للدي داٌمرعند المرضى
تم قٌاس الدي داٌمر المصلً للمرضى فتبٌن لدٌنا بعض النتائج الموضحة بالجدول التالً:
القٌمة المصلٌة للدي
داٌمر نانو ؼرام /مل
7.5-7
1-7.5
1.5-1
>1.5
المجموع

عدد المرضى

النسبة المئوٌة

متوسط األعمار

23
27
21
18
89

%25.8
%37.33
%23.59
%27.22
%177

58.26
61.63
69.74
79.27

جدول (ٌ)6بٌن نسبة توزع المرضى حسب قٌمة الدي داٌمر لدٌهم

30
25
20
عمود3

15
10
5
0
<1.5

1.5-1

1-7.5

7.5 -7

مخطط(ٌ )5بٌن نسبة توزع مرضى الدراسة حسب قٌم الدي داٌمر

مالحظات على الجدول السابق ونتائج االختبار:
 -1النسبة العظمى من المرضى هم فً المجال بٌن 1.5-7.5نانو ؼرام/مل عدد المرضى
ضمن هذا المجال 48مرٌض (.)%53.9
 -2هناك مرٌضٌن فً الدراسة تجاوزت قٌمة الدي داٌمر لدٌهم أربع أضعاؾ الطبٌعً هما
مرٌضً رجفان أذٌنً وأعمارهما >75سنة.
 -3مرضى الرجفان األذٌنً فً الدراسة هم 31مرٌضا 37.مرٌض منهم أي ()%96.77
تجاوزت القٌم المصلٌة للدي داٌمر لدٌهم ضعفً الطبٌعً.إن وسطً القٌم المصلٌة
للدي داٌمر لدى مرضى الرجفان فً هذه الدراسة 1.51نانو ؼرام /مل.
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 -4نالحظ ازدٌاد متوسط األعمار لدى المرضى مع ازدٌاد القٌمة المصلٌة للدي داٌمر
لدٌهم .P=0,003
 -5إن كل المرضى الذٌن تجاوزت القٌمة المصلٌة للدي داٌمر لدٌهم 1.5نانوؼرام/مل
لدٌهم رجفان أذٌنً P=0,000
إن النسبة العظمى من المرضى الذٌن تجاوزت القٌمة المصلٌة للدي داٌمر
لدٌهم1.5نانوؼرام/مل هم من الذكور 14مرٌض من أصل  18مرٌض ( %77.77من
المرضى)

انمشزهح انثانثح مه انذساسح:
متابعة المرضى بعد شهر من قٌاس قٌم الدي داٌمر المصلً:
تمت متابعة المرضى بعدٌ37وم من بدء الدراسة وذلك لتقٌٌم الحالة السرٌرٌة للمرضى بناء
على معاٌٌر رانكٌن المعدلة المذكورة أعاله،بعد وضع النقاط حسب هذه المعاٌٌر تقسم مرضى
الدراسة إلى مجموعات وٌبٌن الجدول عدد المرضى فً كل مجموعة مع النسبة المئوٌة لهم:
توزع المرضى حسب المجموعات
عدد المرضى
المجموعة
26
األولى
28
الثانٌة
19
الثالثة
16
الرابعة
89
المجموع

النسبة المئوٌة
29.2%
31.46%
21.34%
17.97%
100%

جدول(ٌ )7بٌن توزع المرضى حسب معاٌٌر رانكٌن المعدلة
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وفٌما ٌلً مخطط ٌبٌن توزع المرضى حسب المجموعات :

توزع المرضى حسب المجموعات
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

النسبة المئوٌة

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
المجموعة الرابعة المجموعة الثالثة

المجموعة الثانٌة

المجموعة األولى

مخطط (ٌ )6بٌن توزع المرضى فً مجموعات حسب معاٌٌر رانكٌن المعدلة

المجموعة

األولى:

بالنقاط  0نقطة أي أن المرضى ضمن هذه المجموعة لٌس لدٌهم أعراض بعد ٌ 37وم من
إجراء القٌم المصلٌة للدي داٌمر.
عدد مرضى هذه المجموعة  26مرٌض ( %29.21من المرضى)بلػ عدد المرضى الذٌن لدٌهم قٌم مصلٌة طبٌعٌة للدي داٌمر  22مرٌض()%86.8متوسط أعمار المرضى فً هذه المجموعة  55سنة.هناك مرٌضٌن ضمن هذه المجموعة لدٌهم رجفان أذٌنً مع قٌمة دي داٌمرمصلٌة مرتفعةنسبٌا وأعمار> 75سنة.
نسبة المدخنٌن فً مرضى المجموعة األولى  %58.1من مرضى المجموعة وهً األدنى بٌنكل المجموعات الباقٌة.
نسبة مرضى الضؽط فً المجموعة األولى  %38.4من مرضى المجموعة وهً النسبةاألدنى بٌن كل المجموعات.
نسبة مرضى السكري فً المجموعة األولى  % 11.5وهً األدنى أٌضا بٌن كل المجموعات.إن نسبة المدخنٌن ومرضى الضؽط والسكري المتدنٌة هنا قد تفسر عدم ثبات أعراض المرضالحقا.
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المجموعة

الثانٌة:

بالنقاط  2-1نقطة أي أن المرضى لٌس لدٌهم عجز مهم أو هناك عجز خفٌؾ لكن المرضى
قادرٌن على القٌام باحتٌاجاتهم الشخصٌة دون مساعدة .
عدد مرضى هذه المجموعة  28مرٌض ()%31.46النسبة العظمى من مرضى هذه المجموعة تتراوح قٌم الدي داٌمر المصلٌة لدٌهم بٌن -0.51نانو ؼرام/مل وهذه النسبة هً  %75من مرضى المجموعة.
كل مرضى هذه المجموعةالمجموعة22(%78.57مرٌضا)

من

المدخنٌن.نسبة

مرضى

الضؽط

فً

هذه

نسبة مرضى السكري فً هذه المجموعة %35.7مرضى الرجفان األذٌنً هنا  7مرضى ( %25من مجموع المرضى)وكلهم تزٌد قٌمة الدي داٌمر لدٌهم عن ضعفً الطبٌعً.
المجموعة الثالثة :بالنقاط  4-3نقطة أي أن المرضى هنا ؼٌر قادرٌن على المشً إال
بالمساعدة وؼٌر قادرٌن على تولً احتٌاجاتهم الشخصٌة لوحدهم.
عدد مرضى هذه المجموعة  19مرٌض ()%21.34من مجمل المرضى.
نالحظ ارتفاعه المتواصل مع اشتداد األعراض هنا.حتى اآلن نجد تناسب بٌن القٌمة المصلٌة للدي داٌمر وشدة األعراض مع ترقً المجموعات.
إن النسبة العظمى من مرضى هذه المجموعة ( )%63.15تتراوح القٌم المصلٌة للدي داٌمر
لدٌهم بٌن  1.5-1نانو ؼرام/مل إن كل مرضى هذه المجموعة هم من المدخنٌن ولدٌهم فرط
توتر شرٌانً.
نسبة مرضى السكري لدى هؤالء المرضى ()%78.94وهذه النسبة المرتفعة بشكل واضح عن
المجموعات السابقة.
إن نسبة مرضى الرجفان األذٌنً بٌن المرضى فً هذه المجموعة هً  %57.89وهً أعلى
من المجموعات السابقة.
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المجموعة

الرابعة:بالنقاط  5نقاط

أي أن المرضى هنا لدٌهم عجز شدٌد طرٌحً الفراش وٌحتاجون الى عناٌة تمرٌضٌة مستمرة .
عدد مرضى هذه المجموعة  16مرٌض ()%17.97من المرضى
متوسط أعمار مرضى هذه المجموعة %72.5سنةإن كل مرضى السكري لدى هذه المجموعة  %93.75وهً األعلى بٌن المجموعاتنسبة مرضى الرجفان هنا هً  %68.75من المرضى وهً األعلى أٌضا بٌن المجموعات
نالحظ من خالل المجموعات السابقة:
 تزاٌد تدرٌجً فً القٌم المصلٌة للدي داٌمر مع ازدٌاد حدة األعراض فً المجموعاتالمتدرجة مما ٌدل على الترافق الواضح بٌن قٌم الدي داٌمر المصلٌة وشدة األعراض
وبالتالً إنذار المرٌض الذي ٌقبل فً المشفى وهذا ٌمكننا من توقع شدة حالة المرٌض
من أجل الرعاٌة المكثفة أكثر عند ارتفاع قٌم الدي داٌمر المصلٌة وبنفس الوقت تخرٌج
المرٌض عند تدنً مستوى الدي داٌمر فً المصل وذلك إذا لم ٌكن هناك أمراض
مرافقة أخرى.
 ازدٌاد نسبة المرضى الذٌن لدٌهم عوامل الخطورة وهً الضؽط والسكري والتدخٌنوالرجفان األذٌنً مع تقدم المجموعات مما ٌسهم كما هو متوقع بتدهور أشد فً
األعراض.

انمشزهح انشاتعح:
سوؾ ٌتم المقارنة اآلن بٌن المجموعات وذلك حسب النقاط التً حصلوا علٌها بناء على معاٌٌر
رانكٌن باستخدام معامل االرتباط  rوالذي ٌعبر عن قوة االرتباط بٌن متؽٌرٌن حٌث تتراوح
قٌمته بٌن  1-و 1+وكلما كانت القٌمة اقرب إلى الواحد كانت قوة االرتباط اكبر بٌن المتؽٌرٌن

دراسة االرتباط:
ٌهدؾ تحلٌل االرتباط إلى معرفة إن كانت هناك عالقة بٌن متؽٌرٌن أو مجموعة متؽٌرات
مستقلة (Xiقٌمة الدي داٌمرالمصلٌة لدى المرٌض) ومتؽٌر تابع أو معتمد )Yiمجموعات
المرضى ).
ٌعطى معامل االرتباط البسٌط  rوفق العالقة التالٌة :



n. xy   x  y



 ( x) 2 . n. y 2  ( y ) 2

2

n. x

r
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Xi*Yi
جداء
المجموعات
وقٌم الدي
داٌمرالمصلٌة

Yi^2
مجموعات
المرضى
للتربٌع

Xi^2
قٌم الدي داٌمر
المصلٌة
للتربٌع

Yi
مجموعات
المرضى

(قٌم الدي
داٌمرالمصلٌة )
نانو غرام/مل
Xi

المرضى

0.31

1

0.0961

1

0.31

0.27

1

0.0729

1

0.27

0534

1

051156

1

0.34

0.07

1

0.0049

1

0.07

0.22

1

0.0484

1

0.22

0.28

1

0.0784

1

0.28

0.61

1

0.3721

1

0.61

0.19

1

0.0361

1

0.19

0.28

1

0.0784

1

0.28

0.33

1

0.1089

1

0.33

0.91

1

0.8281

1

0.91

0.88

1

0.7744

1

0.88

0.02

1

0.0004

1

0.02

0.11

1

0.0121

1

0.11

0.1

1

0.01

1

0.1

0.07

1

0.0049

1

0.07

1.01

1

1.0201

1

1.01

0.16

1

0.0256

1

0.16

0.37

1

0.1369

1

0.37

0.03

1

0.0009

1

0.03

0.1

1

0.01

1

0.1

0.37

1

0.1369

1

0.37

0.12

1

0.0144

1

0.12

0.14

1

0.0196

1

0.14

0.41

1

0.1681

1

0.41

0.06

1

0.0036

1

0.06

1.62

4

0.6561

2

0.81

1.98

4

0.9801

2

0.99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
57

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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0.83

2

0.6889

4

1.66

0.67

2

0.4489

4

1.34

1.13

2

1.2769

4

2.26

0.97

2

0.9409

4

1.94

1.42

2

2.0164

4

2.84

1.11

2

1.2321

4

2.22

0.43

2

0.1849

4

0.86

0.66

2

0.4356

4

1.32

0.71

2

0.5041

4

1.42

0.98

2

0.9604

4

1.96

1.03

2

1.0609

4

2.06

0.59

2

0.3481

4

1.18

0.73

2

0.5329

4

1.46

0.91

2

0.8281

4

1.82

1.43

2

2.0449

4

2.86

0.86

2

0.7396

4

1.72

0.94

2

0.8836

4

1.88

1.09

2

1.1881

4

2.18

0.73

2

0.5329

4

1.46

1.58

2

2.4964

4

3.16

0.67

2

0.4489

4

1.34

0.61

2

0.3721

4

1.22

0.77

2

0.5929

4

1.54

0.83

2

0.6889

4

1.66

0.64

2

0.4096

4

1.28

0577

2

055929

4

1554

1.82

3

1.44

9

3.6

0.98

3

0.9604

9

2.94

1.54

3

2.3716

9

4.62

1.33

3

1.7689

9

3.99

1.17

3

1.3689

9

3.51

1.81

3

3.2761

9

5.43

1.91

3

3.6481

9

5.73

1.13

3

1.2769

9

3.39

1.06

3

1.1236

9

3.18

1.57

3

2.4649

9

4.71

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
مجموع
∑القٌم
مجموع
القٌم
^∑للتربٌع2
r

n. x

3

2.1904

9

4.44

1.39

3

1.9321

9

4.17

1.61

3

2.5921

9

4.83

1.39

3

1.9321

9

4.17

1.2

3

1.44

9

3.6

0.83

3

0.6889

9

2.49

1.22

3

1.4884

9

3.66

1.71

3

1.9881

9

4.23

1501

3

150201

9

3503

1.77

4

3.1329

16

7.08

1.54

4

2.3716

16

6.16

1.91

4

3.6481

16

7.64

1.83

4

3.3489

16

7.32

1.11

4

1.2321

16

4.44

1.96

4

3.8416

16

7.84

2.1

4

4.41

16

8.4

1.56

4

2.4336

16

6.24

1.67

4

2.7889

16

6.68

1.13

4

1.2769

16

4.52

2.02

4

4.0804

16

8.08

1.74

4

3.0276

16

6.96

1.84

4

3.3856

16

7.36

1.63

4

2.6569

16

6.52

1.61

4

2.5921

16

6.44

1566

4

257556

16

6564

84.97

203

110.218

565

241.58

7219.9

41209

n. xy   x  y

2



 ( x) 2 . n. y 2  ( y ) 2

=0.877013
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1.48



نالحظ أن معامل االرتباط قرٌب من الـ ( )1إذا االرتباط قوي بٌن المتؽٌرٌن أي أن هناك عالقة
قوٌة بٌن قٌم الدي داٌمرالمصلٌة و الحالة السرٌرٌة للمرٌض فكلما ازدادت قٌمة الدي داٌمرفً
المصل عند المرٌض كان هذا مؤشرا على إمكانٌة تدهور حالة المرٌض على المدى القرٌب
األن سوؾ نتناول المجموعات السابقة كل على حدى حسب متوسط الدي داٌمرفً المصل لدى
المرضى :
المجموعة األولى :وجد أن متوسط قٌم الدي داٌمرفً المصل لدى مرضى هذه المجموعةهو 7.28نانو ؼرام/مل
اي ان هذه النسبة متدنٌة .
وقد لوحظ عدم وجود أعراض لدى مرضى هذه المجموعة بعد ٌ 37وم من قٌاس الدي داٌمر
فً المصل وبالتالً هناك تناسب بٌن قٌم الدي داٌمر المتدنٌة هنا مع حالة المرضى الجٌدة.
المجموعة الثانٌة :وجد أن متوسط قٌم الدي داٌمرفً المصل لدى مرضى هذه المجموعة هو 7.89نانو ؼرام /مل
وهذه النسبة تتوافق هنا مع األعراض الخفٌفة للمرضى .
المجموعة الثالثة :وجد أن متوسط قٌم الدي داٌمرفً المصل لدى هؤالء المرضى 1.27هو نانو ؼرام /مل وهذه
القٌمة المرتفعة تتناسب مع شدة األعراض لدى هؤالء المرضى حٌث انهم ٌعانون من أعراض
متوسطة الشدة.
المجموعة الرابعة :وجد أن متوسط القٌم المصلٌة للدي داٌمر فً هذه المجموعة هو 1.69نانو ؼرام/مل وهو
متناسب مع األعراض الشدٌدة لدى هؤالء المرضى .
نالحظ من خالل ماسبق ازدٌاد قٌم الدي داٌمرالمصلً مع ترقً شدة األعراض لدى المرضى
 P=0.0028أي هناك عالقة واضحة بٌنهما.
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وفٌما ٌلً نعرض منحنا ٌبٌن العالقة الطردٌة بٌن القٌم المصلٌة للدي داٌمر واعراض المرضى
ممثلة بالنقاط حسب معاٌٌر رانكٌن المعدلة
منحنى بٌانً ٌبٌن عالقة قٌم الدي داٌمر المصلً مع اعراض
المرٌض
1.8
1.6
1.4
1
0.8
0.6

قٌم الدي داٌمر

1.2

0.4
0.2
0
5

4

2

3

1

7

معاٌٌر رانكن

منحنى (ٌ )1بٌن العالقة بٌن قٌم الدي داٌمرالمصلً وأعراض المرضى حسب معاٌٌر رانكٌن

سوؾ نتناول هنا المرضى الذٌن راجعوا المشفى بحالة ؼٌاب كامل عن الوعً منذ البداٌة مع
قٌم ؼالسكو متدنٌة ونقارنهم مع مرضى الخزل الخفٌؾ وذلك من حٌث قٌم الدي داٌمر المصلً
القسم االول :مرضى الؽٌبوبة ،عدد هؤالء المرضى  7مرضى وكلهم لدٌهم ارتفاع توتر
شرٌانً وداء سكري ،ان متوسط قٌم الدي داٌمر فً المصل لدٌهم هو  1,63نانو ؼرام /مل أي
أكثر من ثالثة اضعاؾ الطبٌعً وقد تم أٌضا حساب معامل االرتباط لدى هذه المجموعة وفق
اآلتً:
جداء النقاط
وقٌم الدي
داٌمر فً
المصل

نقاط رانكٌن قٌم الدي داٌمر
فً المصل
للتربٌع
للتربٌع

النقاط حسب
رانكٌن

8.85
7.7
5.65
8.75
7.8
9.15
17.75
57.88

3.1329
2.3716
1.2769
2.5921
2.4336
3.3489
4.41
19.3129

5
5
5
5
5
5
5
35

25
25
25
25
25
25
25
175

قٌم الدي
داٌمر
المصلً
نانو ؼرام
/مل
1.77
1.54
1.13
1.61
1.56
1.83
2.1
11.54

المرضى

1
2
3
4
5
6
7
مجموع القٌم

 R=0.89911أي أن العالقة هنا قوٌة بٌن االعراض وقٌم الدي داٌمر فً المصل
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القسم الثانً :مرضى الخزل الخفٌؾ
عدد هؤالء المرضى  9وكل هؤالء المرضى لدٌهم فرط توتر شرٌانً خفٌؾ الى متوسط
ان متوسط قٌم الدي داٌمر المصلً لدى مرضى هذه المجموعة هو  7.45نانو ؼرام /مل اي
قٌمة متدنٌة
تم حساب عامل االرتباط وذلك حسب ماٌلً
جداء النقاط النقاط للتربٌع
وقٌم الدي
داٌمر
المصلً

قٌم الدي
داٌمرفً
المصل
للتربٌع

النقاط حسب
رانكٌن

قٌم الدي
داٌمر فً
المصل نانو
ؼرام /مل

المرضى

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

7.6889
7.4489
7.1849
7.71
7.1369
7.6561
7.1618
7.7121
7.4365
3.1924

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

7.83
7.67
7.43
7.1
7.37
7.81
7.41
7.11
7.66
4.39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
مجموع القٌم

7.83
7.67
7.43
7.1
7.37
7.81
7.41
7.11
7.66
4.93

 R=0.71213أي أن العالقة قوٌة نسبٌا بٌن قٌم الدي داٌمرالمصلً واعراض المرضى
ضمن هذه المجموعة

نالحظ أن متوسط قٌم الدي داٌمر المصلً مرتفعة (أكثر من ثالثة اضعاؾ الطبٌعً)لدى
مرضى الؽٌبوبة مقارنة مع القٌمة المتدنٌة لدى مرضى الخزل الخفٌؾ ونجد المقارنة بٌنهما فً
الجدول التالً:
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عوامل الخطورة
متوسط قٌم الدي داٌمر
المصلً
األعراض
عدد المرضى
معامل االرتباط
قوة العالقة بٌن الدي داٌمر
المصلً وأعراض المرضى

الجزء الثانً
الجزء االول
فرط توتر شرٌانً خفٌؾ الى
فرط توتر شرٌانً وسكري
متوسط
7.45
1.63
ؼٌاب عن الوعً
7
7.89911
قوٌة

خزل خفٌؾ
9
7.71213
قوٌة نسبٌا

وقد تم اختٌار مرضى لدٌهم عوامل خطورة متشابهة وهو المرضى المدخنون والذٌن لدٌهم فرط
توتر شرٌانً فقط وذلك لتحٌٌد عوامل الخطورة األخرى وخصوصا الداء السكري
تضم هذه المجموعة  38مرٌضا ومتوسط قٌم الدي داٌمرالمصلً لدٌهم هو  1.1نانو
ؼرام/مل.
ان توزع هؤالء المرضى حسب المجموعات السابقة كالتالً :
 18مرٌضا ٌنتمون للمجموعة األولى
 5مرضى ٌنتمون للمجموعة الثالثة

 14مرٌضا ٌنتمون للمجموعة الثانٌة
مرٌض واحد ٌنتمً للمجموعة الرابعة

قمنا بحساب معامل االرتباط لدى مرضى هذه المجموعة وذلك كما فً الجدول السابق:

r=0.81121
قٌمة المعامل قرٌبة من الواحد فهناك عالقة قوٌة بٌن قٌم الدي داٌمر المصلً وشدة األعراض
)(p=0,003وذلك فً المرضى المتشابهٌن فً عوامل الخطورة

سنأخذ هنا مرضى المجموعة الثالثة المتقاربٌن من حٌث األعراض ونقوم بدراسة مدى الترابط
بٌن قٌم الدي داٌمرالمصلً وشدة األعراض فً مرضى مجموعة واحدة ،تتراوح أعراض
المرضى هنا بٌن المرضى القادرٌن على المشً وحدهم والمرضى الذٌن ال ٌستطٌعون المشً
اال بالمساعدة .

ٌبلػ عدد مرضى هذه المجموعة  19مرٌضا ،سنقوم بتقسٌمهم الى قسمٌن :
القسم األول  :قٌم الدي داٌمر المصلً هنا اقل من ثالثة اضعاؾ الطبٌعً
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القسم الثانً  :تكون قٌم الدي داٌمرالمصلً اكثر من ثالثة اضعاؾ الطبٌعً
ٌبلػ عدد مرضى القسم األول  12مرٌضا ،كل مرضى هذا القسم نالوا ثالث نقاط حسب معاٌٌر
رانكٌن اي أنهم قادرٌن على المشً دون مساعدة مع بعض المساعدة فً احتٌاجاتهم الشخصٌة .
أما مرضى القسم الثانً وهم سبع مرضى فجمٌعهم ساءت حالهم فٌما بعد ونالوا أربع نقاط
حسب معاٌٌر رانكٌن ،أي أن هؤالء المرضى ؼٌر قادرٌن على المشً وحدهم وال ٌستطٌعون
تولً احتٌاجاتهم الشخصٌة دون مساعدة .نستنتج أن المرضى الذٌن كانت لدٌهم قٌم الدي داٌمر
مرتفعة (أكثر من ثالثة أضعاؾ الطبٌعً )تطورت حالتهم الحقا نحو األسوء ()p=0,001
مما ٌدل على الترابط الوثٌق هنا بٌن ارتفاع قٌم الدي داٌمرالمصلً وشدة أعراض المرضى .
ونرى النتائج السابقة فً الجدول التالً:
عدد المرضى
قٌم الدي داٌمر المصلً
النقاط حسب رانكٌن
أعراض المرضى

القسم االول
 12مرٌضا
اقل من ثالثة اضعاؾ
الطبٌعً
 3نقاط
قادرٌن على المشً دون
مساعدة

القسم الثانً
 7مرضى
أكثر من ثالثة اضعاؾ
الطبٌعً
 4نقاط
ال ٌستطٌعون المشً دون
مساعدة
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المقارنة مع الدراسة العالمٌة:
الدراسة العالمٌة :
قام بها البروفٌسور مورات اوراك ورفاقه فً كلٌة الطب فً جامعة دجلة فً مدٌنة دٌار بكر
التركٌة وكانت بعنوان :
(ترافق القٌم المصلٌة للدي داٌمر مع الوفٌات وأنماط النشبات واإلنذار فً مرضى النشبة
الدماؼٌة االقفارٌة الحادة)
أجرٌت الدراسة على  91مرٌضا ممن لدٌهم نشبة دماؼٌة اقفارٌة حادة ،حٌث تم قٌاس الدي
داٌمر المصلً لدى المرضى وإعادة الفحص بعد ٌ 37وما وتقسٌم المرضى إلى مجموعات
ومقارنة الحالة السرٌرٌة للمرٌض مع قٌم الدي داٌمر المصلً حٌث تبٌن وجود عالقة قوٌة
بٌنهما .
نوضح نقاط المقارنة بٌن الدراستٌن فً الجدول التالً
المتؽٌر
عدد المرضى
المدخنٌن
مرضى السكري
مرضى الضؽط
مرضى الرجفان األذٌنً
وقت استقبال المرضى
الفحص السرٌري للمرضى
العالقة بٌن قٌم الدي
داٌمرالمصلً والحالة
السرٌرٌة للمرضى
استخدام معامل االرتباط

الدراسة العالمٌة
91
%56,74
%49,45
%52,74
%41,75
خالل  24ساعة من بداٌة
األعراض
فحص المرضى فً بداٌة
الدراسة وبعد ٌ 37وم
العالقة قوٌة

دراستنا
89
%87,6
%48,3
%75,3
%34,83
خالل  24ساعة من بداٌة
األعراض
فحص المرضى فً بداٌة
الدراسة وبعد ٌ 37وم
العالقة قوٌة

لم ٌستخدم

تم استخدامه

جدول(ٌ)8بٌن نقاط المقارنة بٌن دراستنا والدراسة العالمٌة
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النتائج:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

إن معظم مرضى النشبات الدماؼٌة االقفارٌة الحادة هنا كانوا من الذكور.
مرضى الرجفان األذٌنً كانت لدٌهم النسبة األعلى من الدي داٌمر المصلً بالمقارنة
مع عوامل الخطورة األخرى .p=0,000
معظم مرضى الدراسة كانت أعمارهم> 65سنة.
أكثر عوامل الخطورة انتشارا لدى المرضى هو التدخٌن.
تزداد قٌم الدي داٌمر المصلً مع ازدٌاد أعمار المرضى وذلك بؽض النظر عن
األعراض حٌث وجد مرضى المجموعة األولى أعمارهم >  75سنة مع نسبة دي
داٌمر مرتفعة نسبٌا .p=0 ,001
تزداد القٌم المصلٌة للدي داٌمر مع ازدٌاد شدة األعراض  p=0,001وذلك مع تقدمنا
بالمجموعات حٌث أن هذا التناسب ٌعطً فكرة مستقبلٌة عن إمكانٌة تطور الحالة لدى
المرٌض نحو األحسن أو نحو األسوأ واتخاذ اإلجراءات المناسبة لكل حالة.
مدة إقامة المرٌض بالمشفى كانتٌ 1.3±4.5وم.
أخذنا مجموعة من المرضى مع عوامل خطورة متشابهة (تدخٌن وفرط توتر شرٌانً)

فوجدنا ترابطا قوٌا بٌن قٌم الدي داٌمرالمصلً وشدة األعراض). (p= 0,003
.9مرضى المجموعة الثالثة والذٌن لدٌهم القٌم المصلٌة للدي داٌمر أكثر من ثالثة أضعاؾ
الطبٌعً كانت أعراضهم اشد من اؤلئك المرضى من نفس المجموعة والذٌن لدٌهم قٌم الدي
داٌمر فً المصل اقل من ثالثة اضعاؾ الطبٌعً p=0,001
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المناقشة:
لقد اكدت دراستنا أن هنالك عالقة قوٌة بٌن ازدٌاد قٌم الدي داٌمرالمصلً والمقاسة خالل الفترة
الحادة مع شدة اعراض المرٌض ومدى تطورها خالل ٌ 37وما من متابعة المرضى وقد أعطت
بعض الدراسات االخرى نتائج متناقضة حول هذا الموضوع  ،وجدت بعض الدراسات ترابطا
بٌن قٌم الدي داٌمر المصلً وازدٌاد نسبة حدوث النشبة الدماؼٌة وخطورتها عند العامة وازدٌاد
شدة االعراض والوفٌات عند مرضى النشبة الدماؼٌة االقفارٌة الحادة ،ودراسات اخرى لم
تستطع تفسٌر العالقة بٌن قٌم الدي داٌمر المصلً ومدى تطور اعراض مرضى النشبة الدماؼٌة
االقفارٌة الحادة .
توصلت الدراسة التً قام بها  Feinbergعلى  77مرٌضا من مرضى النشبة الدماؼٌة
االقفارٌة الى أن القٌم المصلٌة للدي داٌمر مستقلة عن تطور أعراض المرضى خالل متابعتهم
لفترة تفوق السنة  ،وعلى النقٌض من هذا لم تستطع دراسة  Lipأن تعطً الدلٌل على استقاللٌة
القٌم المصلٌة للدي داٌمر عن أعراض المرٌض ،أما فً دراستنا فقد ارتفعت قٌم الدي داٌمر
المصلٌة الى أكثر من ثالثة اضعاؾ الطبٌعً عند المرضى الذٌن ساءت حالتهم بعد ٌ 37وم من
قٌاس قٌم الدي داٌمر فً المصل وأولئك الذٌن حصلوا على نقاط مرتفعة حسب معاٌٌر رانكن
المعدلة ،كما أننا وجدنا ارتباطا بٌن عوامل خطورة معٌنة لدى المرضى مثل الرجفان االذٌنً
وقٌم الدي داٌمر المصلٌة لدٌهم حٌث أن النسبة العظمى من هؤالء المرضى لدٌهم قٌم الدي
داٌمر فً المصل تفوق ثالثة اضعاؾ الطبٌعً  ،وعالوة على ذلك الحظنا فً دراستنا ارتباطا
جٌدا نسبٌا بٌن عمر المرٌض ونسبة الدي داٌمرفً المصل لدٌه وماٌدل على ذلك ازدٌاد متوسط
أعمار المرضى بٌن المجموعات المختلفة حسب تقدمنا بشدة االعراض.16
ان اختبار الدي داٌمر متوفر ورخٌص نسبٌا لذلك ٌوصى باجراءه فً مرضى النشبة الدماؼٌة
االقفارٌة الحادة عند قبولهم وقبل تلقٌهم اي عالج ،ألنه فً حال كون قٌمة الدي داٌمرالمصلٌة
قرٌبة من الطبٌعً فٌمكننا مراقبة المرٌض لفترة وجٌزة ثم ارساله للمنزل فً حال عدم وجود
مشاكل اخرى لدٌه وهذا األمر من وجهة نظر اقتصادٌة ٌوفر علٌنا اٌاما ٌقضٌها المرٌض فً
المشفى وامكانٌة اكتسابه ألمراض أخرى مشفوٌة خالل اقامته وٌوفر علٌنا االدوٌة التً ٌاخذها
المرٌض هنا بشكل اعتٌادي مثل االدوٌة التً تقً من الخثار وقرحة الشدة .
وعالوة على ذلك فان االجراء المتكرر للطبقً المحوري أو الرنٌن المؽناطٌسً وذلك بؽرض
متابعة المرضى فٌما بعد مكلؾ اٌضا  ،حٌث نستطٌع تالفً هذا الموضوع فً بعض الحاالت
التً ٌكون فٌها مستوى الدي داٌمر المصلً طبٌعٌا او قرٌبا َ من الطبٌعً عند القبول مما ٌعطٌنا
فكرة ان مقدار الخثار الحاصل قلٌل وبالتالً حجم االحتشاء صؽٌر .
ان ما ساعدنا اكثر فً التاكد من نتائج الدراسة هنا هو استخدام معامل االرتباط والذي لم
ٌستخدم فً الدراسات المشابهة وهو ٌعتبر معٌارا قوٌا َ فً اٌجاد عالقة بٌن متؽٌرٌن  ،وفً
دراستنا كانت قٌمته قرٌبة من الواحد اي ان هناك عالقة قوٌة بٌن قٌم الدي داٌمر المصلٌة وشدة
اعراض المرٌض خالل متابعته بعد ٌ 37وم .
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ان اآللٌات المسؤولة عن ارتفاع الدي داٌمر فً المصل لدى مرضى النشبة الدماؼٌة االقفارٌة
الحادة ؼٌر معروفة على وجه الدقة  ،ولكن قد ٌلعب حجم الخثار والنخر الخلوي دورا فً ذلك.

فً بعض المناطق الٌمكن اجراء الدي داٌمر المصلً لكل مرضى النشبة الدماؼٌة االقفارٌة
بسبب عدم توافره دائما َ  ،لذلك ٌمكن أن نختصر هذه الحاالت للمرضى الذٌن ٌعانون من عٌوب
عصبٌة بسٌطة ولٌس لدٌهم أمراض مرافقة وحالتهم العامة جٌدة وذلك لؽرض اتخاذ القرار
بتخرٌج المرٌض من المشفى فً كون قٌمة الدي داٌمرفً المصل طبٌعٌة او قرٌبة من الطبٌعً
.
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الخالصة
ٌعتبر اجراء الدي داٌمرفً المصل لمرضى النشبة الدماؼٌة االقفارٌة الحادة أحد المؤشرات
المهمة على مدى تطور حالة المرٌض مستقبال ،والتً ستساعدنا على توقع الشكل الذي سوؾ
تسٌر فٌه أعراض المرٌض سوا َء نحو االحسن أونحو االسوء ،وذلك خالل فترة شهر من
القٌاس األولً للدي داٌمرالمصلً  ،وبالتالً اتخاذ االجراءات المناسبة بكل حالة وذلك بالمراقبة
اللصٌقة للمرضى فً حال كون قٌم الدي داٌمر فً المصل مرتفعة،أو امكانٌة تخرٌج المرٌض
فً حال كون هذه القٌم منخفضا نسبٌاَ.
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