 -2تشنج عمومي و منتشر

مواد مغذي معدني مثل كلسيم  ،منيزيم  ،افت قندخون

تشنج عبارت است از اختالل موقتي در مغز و

الف  :اين تشنج در هر دو نيمكره همزمان تخليه

ضربه هاي وارد بر سر و تومورهاي سر  ،مسموميت

اين اختالل دو عملكرد و خصوصيت دارد:

مي شود و به پنج نوع تقسيم بندي مي شود  -1 :در

هاي دارويي و تشنج ناشي از مسموميت باارداري

 -1بصورت ناگهاني آغاز مي شود.

بچه ها بصورت از دست رفتن هوشياري براي  5تا 11

 -2غيرارادي و غيرقابل كنترل است.

ثانيه بدون از دست رفتن قواي بدن است.

نيز از ديگر داليل دخيل در بروز تشنج هستند.

اگر تشنج تكرار گردد و علتي براي آن پيدا نشود

ب -مانند نوع يك ولي شروع و ختم تشنج تدريجي

صرع ناميده مي شود.

است .

تشنج
.

انواع تشنج :

 -1منطقه اي و محدود
اين تشنج از يك نقطه از مغز شروع مي شود و به
سه نوع تقسيم بندي مي گردد :
نوع اول كه در اين تشنج كاهش سطح هوشياري
نداريم و مي تواند بصورت پرش دست  ،سرگيجه،
تعريق و برافروختگي باشد.
نوع دوم  :كاهش سطح هوشياري داريم و قبل از
كاهش سطح هوشياري عالئمي هشدار دهنده به
نام اورا بوجود مي آيد كه بيشتر در معده بصورت
احساس ناخوشايند مي باشد.

عالئم تشنج :


مرحله اورا  :عالئم هشداردهنده تشنج  ،احسااس
ذهني بيمار قبل از شروع تشنج مي باشد.

ج -بدون عالئم هشدار دهنده يا اورا با دو فاز انقباض
كل بدن و سيانوز و گازگرفتگي زبان و باالرفتن ضربان



مرحله بيهوشي كه با سقوط بيمار همراه است.

قلب و فشارخون و سپس فاز پرشي است.



مرحله تونيك  :با سفتي عضالت همراه است.

د -تشنج بصورتي است كه بيمار يك دفعه روي زمين



مرحله هيپرتونيك  :سفتي عضالت شديد همراه با

مي افتد .
ه -تشنج بصورت فاز انقباضي صورت مي گيرد.

كماني شدن كمر


 -3تشنج ميوكلونيك نوجوانان

عضالت كه بصورت مرتب اتفاق افتااده و در ايان

در اين نوع پرش ها عضالت بصورت دوطرفه در صبح

مرحله بي اختياري ادرار  ،گاز گرفتن زبان و لب ها

قبل از بيدارشدن به هنگام كم خوابي ديده مي شود

و قفل شدن فك مشاهده مي شود.

ولي هوشياري حفظ مي شود.

 -4تشنج مقاوم به درمان

اورا عالئم هشداردهنده قبل از تشنج مي باشد

 -5تشنج تصادفي كه از سه ماهگي شروع تا پنج

كه شامل توهمات بينايي  ،بويايي  ،شنوايي ،

سالگي ادامه مي يابد و تكرار شونده است.

چشايي  ،احساس ناخوشايند در معده و اضطراب

علل بروز تشنج :

و سرگيجه است .

بيشتر مواقع تشنج همراه با تب در اثر عفونتهاي

نوع سوم كه ابتدا تشنج بصورت منطقه اي و بعد

ويروسي دستگاه تنفسي و يا عفونت حادگوش مياني

بصورت ژنراليزه در مي آيد.

است  .گاهي علت تشنج باتب مننژيت است و اين علت
بيشترين عامل تشنج در كودكان است .كاهش برخي

مرحله كلونيك  :تشنج هاي عضالني  ،پرش هااي



مرحله اغما

 مرحله پس از تشنج  :بيمار به هوش آمده  ،گايج و
دچار اختالل جهت يابي مي شود.

مداخالت هنگام تشنج :
-

درمان تشنج :

جهت باز كردن راه هوايي ،بيماار باه پهلاو

درمان تشنج بصورت تجويز دارو با دوز پايين شاروع و

برگردانده شود و از باز كردن دهان بيمار (به

به مرور تا كنترل تشنج افزايش مي يابد تاا دوز هادف

زور)ممانعت به عمل آيد.

ثابت شود.

.

 محافظت از بيمار در برابر آسيب-

ارائه مراقبت پس از برگشت هوشياري

-

فضاي اطراف بيمار را خالي كنياد و اشاياي

خواب كافي است  .اگر مشكل خواب وجاود دارد

بالقوه خطرناك مانند نوشيدني هاي داغ و يا

حتماً با پزشك در ميان بگذاريد تا درمان شود.

-

تشن
ج

پيشگيري از تشنج مجدد :
-

يكي از مهمترين عوامل جلوگيري كننده از تشنج

اجسام تيز را دور كنيد.

-

از الكل و داروهاي بدون نسخه اجتناب شود.

بالشتك نرم زير سر بيمار جهات محافظات

-

مصرف صحيح داروهاي ضد تشنج تجويز شاده و

سر قرار دهيد.

خودداري از كم يا زياد كردن و يا مصرف نكاردن

از حركت دادن بيمار خودداري كنياد مگار

دارو بدون تجويز پزشك

اينكه در معرض خطر باشد.
-

ازقراردادن چيزي در دهاان ياا اساتفاده از
نيروي خود براي مهار حركات او خاودداري

تهیه و میظنت :

كنيد.
-

در اسرع وقت با حفظ ايمني بيمار باه مركاز

دارئه آموزش بیمارستان بانک ملی اریان

درمان رسانده شود.
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روشهاي تشخيص تشنج :
-

شرح حال بيمار از موقعيت پيش آمده

-

نوار مغز

-

 MRIو يا  CTاسكن مغز

-

گاهي آزماايش ماايع مغازي نخااعي نيااز
مي باشد.

آدرس  :تهران ،خيابان فردوسي ،محوطه ادارات
مركزي بانك ملي ايران ،بيمارستان بانك ملي
تلفن 121-01722411 :
www.bmihospital.com

تهیه كننده  :خانم مهراهب آهنگر

اتئيد كننده  :خانم د كتر ديباجی

