
 

 بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
 درمانی گیالن

 مرکز آموزش ـ درمانی پورسینا

SAH                   
)  خونریزي زیر عنکبوتیه ) 

 آنچه همراهان باید بدانند

 
رسیده معصومه زوا: تهیه و تنظیم  

 زیر نظر سوپروایزر آموزشی 

95زمستان   

 :(SAH)خونریزي زیر عنکبوتیه 

خونریزي زیر عنکبوتیه عبارت است 
از خونریزي ناگهانی در ناحیه بین دو 

این فضا به طور . غشاء پوشانده مغز
طبیعی با مایع مغزي ـ نخاعی پر می 

این بیماري می تواند تمامی . شود
سنین را مبتال کند 

 
:شایععالیم   

 شایعترین عالمت سردرد است

وناگهانی سردرد شدید
 میباشدومیتواند باتهوع واستفراغ یااز

. دست رفتن هوشیاري دنبال شود
خواب آلودگی، گیجی، تشنج، اغماء، 

درد چشم یا حساسیت زیاد به نور، 
استفراغ، ضربان قلب تند و سریع، 

سفتی گردن همراه با درد هنگام 
ف یا عدم حرکت، تب، کرختی، ضع

.توانایی حرکت دادن یک اندام  

  :علل 

ناشی از تصادفات یا (آسیب به سر
وناهنجاریهاي عروقی مانند )ضربه

ن زدگی دیواره عروق بیرو(آنوریسم



 

یاکالفه هاي عروقی شایعترین )مغزي
.علل هستند  

 
متاسفانه ممکن است عالیم 

هشداردهنده از قبل از وقوع 
خونریزي زیر عنکبوتیه وجودنداشته 
باشد ولی مهم است که هرسردردي 

باشروع ناگهانی جدي گرفته شود 
پزشک وحتما دراین موارد به 

.شودمراجعه   

این عارضه مرگ ومیر زیادي دارد و 
همچنین ممکن است عوارضی مثل 

هاي مغزي بزرگ شدن بطن - تشنج
و اسپاسم عروق مغزي که منجربه 

.فلج نیمه بدن میگردد  

:درمان  

این بیماران باید براي :درمان طبی-1
جلوگیري از احتمال وقوع خونریزي 
مجددتازمان انجام جراحی استراحت 

 مطلق داشته باشند

 کاهش-داروها براي کاهش درد
- درمان ورم مغزي- تهوع واستفراغ

ازاسپاسم وجلوگیري  درمان تشنج
.عروقی براي بیماران تجویز میگردد  

پس ازانجام :درمان جراحی-2
بررسی هاي تصویربرداري و 

مشخص شدن محل ناهنجاري 
عروقی اقدام جراحی براي بیمار 
انجام میشود تا جلوي خونریزي 

 مجدد گرفته شود

باوجود احتمال مرگ ومیر و وقوع 
عوارضی همچون فلج نیمه بدن یا 

انجام جراحی تشنج درصورت 
ودرمان عامل خونریزي بیمار میتواند 

باعوارضی حداقل به فعالیت هاي 
.زندگی خود ادامه دهد  


