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 بیماری صرع یا حمالت مکرر تشنج
 

 تعریف

 دوره یک در مکرر تشنجات با که است بیماری یک صرع

 در ناگهانی حمله یک به تشنج. دهد می نشان را خود زمانی

 باعث تواند می که شود می اطالق مغز الکتریکی فعالیت

 گاهی و عضالنی انقباضات و مکرر حرکات هوشیاری، کاهش

 2% موارد صرع در سنین قبل از 52اختالالت حس شود. 

سالگی خود را  52% موارد آن قبل از 25سالگی بروز کرده و 

نشان می دهند. و موروثی می باشند که در خانواده های 

  خاصی شیوع باالتری را دارند.

 

 دالیل ایجاد صرع 

 نورونبی بنام عص سلولهای از ای مجموعه از حقیقت در مغز

 تحت فرد اعمال و احساسات افکار، و است شده تشکیل

 های تکانه توسط فعالیتها این و است مغز کنترل

 05 حدود عصبی سلولهای گیرد، می صورت الکتروشیمیائی

 سلولهای شوند می باعث متفاوتی محرکهای و مختلف شرایط ولی، کنند می صادر سیگنال خود از ثانیه در بار

در صد موراد صرع، که علت تولید این  25-05بار در ثانیه تولید سیگنال کنند. در حدود  255صبی حدود ع

می گویند. سایر موارد صرع صرع با علت نامشخص سیگنهالهای که غیرطبیعی مشخص نیست که به این نوع صرع 

خته شده ای دارند. مثالً بعضی از انواع البته درصد کمتری از موارد بیماری را تشکیل می دهند. تا حدی علت شنا

در بدو تولد بوجود می آیند که این آسیب ها می توانند در اثر کاهش اکسیژن رسانی به آسیب مغزی صرع در اثر 

مغز ، ضربه به سر یا خونریزی شدید، عدم تطابق و سازگاری خون مادر و بچه، عفونت ) قبل، حین و بالفاصله بعد از 

. سایر علل ایجاد صرع مثل ?صرع میوکلونیک جوانان ود آیند. بعضی از انواع صرع نیز ارثی می باشند مثل تولد( بوج

ضربه به سر، استفاده زیاد از الکل ، نقایص مادرزادی ، التهاب بافت مغز یا نخاع ، بیماریهائی مثل سرخک ، اوریون و 

ه و یا مونواکسید کربن و یا قطع ناگهانی داروهای ضد دیفتری ، استنشاق و یا خوردن مواد سمی مثل سرب، جیو

صرع می باشد. صرع همچنین یکی از عالئم سایر بیماریها مثل فلج مغزی، نورو فیبروز ماتوز، کمبود پیروات و یا 

 تکراری، صداهای ویدئوئی، بازیهای درخشان، نورهای با مواجهه اثر در تواند می صرع حمالت. باشد می...  اوتیسم

 کمبود خواب، مصرف زیاد الکل ، استرس ، سیگار و تغییرات هورمونی مثالً در هنگام قاعدگی بروز نمایند. 

 

 صرع چه عالئمی دارد؟

 به مغز. دارد بستگی گیرد می قرار طبیعی غیر سیگنالهای تأثیر تحت که مغز از ای ناحیه به صرعی تشنجات عالئم

نیمکره نیز از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است بنامهای قسمت پیشانی،  هر و شود می تقسیم نیمکره دو
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 گیجگاهی باالی سری یا آهیانه و پس سری. 

 و ریختن برنامه و طرح و کردن فکر ، کردن صحبت مثل کنند می کنترل را ما حرکتی رفتارهای پیشانی، قسمت

وه تشنجات کوتاه است که سریعاً آغاز شده و ناگهان گر یک شامل ناحیه این صرع و فرد خوی و خلق همچنین

 اتمام می یابند. 

 آنها و بوده بدن حس های ورودی کننده دریافت سری باالی یا آهیانه قسمت 

 دارد تمایل ناحیه این صرع.  کند می کنترل را بدن حرکات و کرده تفسیر را

 . یابد می گشترش مغز نقاط سایر به که

قسمت پس سری که تفسیر ورودی های بینائی را بر عهده دارد، در صورت 

درگیری آن و ایجاد تشنج در این کانون، با شاهد توهمات بینائی، چشمک 

زدنهای سریع و پلک زدنهای مکرر و سایر عالئم مربوط به چشم خواهیم بود. 

ه قسمت گیجگاهی در حافظه و احساسات دخالت دارد و صرع این ناحیه ک

معموالً در دوران کودکی آغاز می شود معموالً قبل از شروع حمله صرع ، یک 

 و چشائی حس شنوائی، بینائی، است ممکن که (Aura عالئم آگاه کننده ) بنام

 کدام اینکه به بسته. کند می تجربه را حمله فرد سپس و دهند می رخ باشد... 

شد ) مثل حرکات شدید ناگهانی قسمتی از بدن ( و یا حسی با حرکتی است ممکن عالئم باشد درگیر مغز قسمت

باشد مثل احساس مور مور و خواب رفتگی در یک سمت بدن و یا عالئم بینائی که مثالً فرد چیزهائی را می بیند که 

رت واقعاً وجود نداشته و بقیه آنها را نمی بینند و یا عالئم شنوائی که فرد صدای شخصی یا موسیقی و ... را بصو

 خیالی می شنود. تشنج می تواند همچنین باعث اختالل هوشیاری ، تهوع و فشارهای احساسی به فرد شود.

 مهم نوع چند ولی پرداخت آنها به توان نمی مختصر این در که شود می تقسیم زیادی انواع به صرع طبی، نظر از

نامیده می شود. در این صرع که  Mal Grandیا بزرگ  صرع بنام که صرع مهم نوع یک. دهیم می توضیح را آنها

معموالً ابتدا سیگنالهای غیر طبیعی مغزی محدود به یک قسمت کوچک مغزی باشند، سریعاً به تمام مغز منتشر 

می شوند، و فرد پس از یک فریاد بلند بیهوش شده و روی زمین می افتد و در حالیکه هوشیار نیست، بدنش کامالً 

ثانیه بدن دچار  05-05ثانیه در این حالت باقی می ماند. پس از این مرحله برای حدود  05ه و حدود سفت شد

انقباضات و رفع انقباض بصورت مکرر می شود. در طول تشنج بیمار سر خود را به یک طرف منحرف کرده و 

ا مدفوع شود. همچنین ممکن دندانهای خود را محکم به هم فشار می دهد و ممکن است دچار بی اختیاری ادرار ی

است، فرد دچار اختالل تنفس شود که در این صورت ممکن است، پوست آنها در اثر کمبود اکسیژن به رنگ آبی 

متمایل شود. فرد مبتال پس از اتمام حمله صرع و در حالیکه در حال بازگشت به حالت هوشیاری می باشد، ممکن 

 دستها و پاها بوده و شدیداً احساس خستگی کند.است دچار سردرد، درد عضالنی و ضعف در 

 و شود می آغاز سالگی 4 سن حوالی معموالً است معروف Mal ?Petiet یا کوچک صرع بنام که صرع دیگر نوع

. بدهد دست از را خود هوشیاری کوتاهی مدت برای است ممکن بیمار همچنین.  است ثانیه 12-55 حدود آن مدت

حالت بسیار ساکت بوده و حرکاتی مثل چشمک زدن ، خیره شدن و یا حرکات لب را از خود بروز  این در کودک

می دهد. معموالً کودک به سرعت به حالت نرمال باز گشته و فعالیت خود را از سر می گیرد، بدون اینکه از زمان 

متوقف می شود ولی اگر درمان  تشنج چیزی به خاطر آورد. البته این نوع تشنج در دوران بلوغ و جوانی معموالً
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حمله بیماری را تجربه کند و بعضی از این کودکان ممکن است نهایتاً به صرع  155نشود ، بیمار می تواند تا روزانه 

 بزرگ مبتال شوند. 

را هم زی)  شود می اطالق نیز روانی _ حرکتی تشنج آن به و شده داده توضیح قبالً نیز مغز گیجگاهی قسمت صرع

( که ممکن است حس چشائی ، Aura)هوشیاری و هم فعالیتهای حرکتی را درگیر می کند ( ابتدا با یک مقدمه 

شنوائی بویائی ... باشد مثالً فرد ابتدا احساس می کند دارد صدائی را می شنود و سپس وارد فاز اصلی تشنج می 

ت گیجی پیدا کند و پس از اتمام حمله نیز حالت نیز دقیقه کامالً حال 1-5شود که ممکن است در این حالت بین 

 تلو تلو خوردن، صداهای نامفهوم از خود بروز داده و در مقابل هر گونه کمکی مقاومت می کند.

 مدت برای بیمار آن در که است مداوم صرع باشد، حیات کننده تهدید تواند می که تشنجی حمالت دیگر حالت یک

 ار حمالت صرعی شده که در بین حمالت نیز به هوش نمی آید و مکرر دچار تشنج می شود.دچ دقیقه 05

 می عضالنی شدید انقباضات دچار و شده مشکل وی تنفس داده، دست از را خود هوشیاری بیمار صرع، نوع این در

 .بشوند بیمار کردن بیهوش به مجبور وی تشنجی حمالت قطع برای است ممکن و شود

 و افتد می برزمین ناگهانی بطور ،بیمار است معروف افتان حمالت یا حرکت بدون صرع بنام که صرع دیگر نوع در

 محیط از چیزی و داده دست از را خود هوشیاری هم کوتاه دوره یک و شود می دیده کودکان در صرع این معموالً

 .کنند نمی درک را اطراف

 

 چگونه بیماری تشخیص داده می شود؟ 

 دهند، می پزشک به بیماری حمالت توصیف با همراهان یا بیمار که ای تاریخچه از معموالً بیماری تشخیص برای

 چندین مغز نوار در گردد می استفاده شود، می نامیده مغز نوار یا انسفالوگرام الکترو آزمایش یک انجام کنار در

کترود در مکانهای مختلف سر بیمار قرار داده شده و فعالیت الکتریکی مغز در آن نواحی اندازه گیری می شود و ال

نوار مغز طوالنی مدت و یا نوار مغز ویدئوئی از وی گرفته می شود تا امواج غیر طبیعی مشخص گردد. البته اگر 

ه دلیل صرع ممکن است آزمایشات خونی برای چک پزشک به صرع مشکوک شود عالوه بر نوار مغز برای پی بردن ب

کردن قند خون ، کلسیم ، سدیم و یا آزمایشاتی که عملکرد کلیه یا کبد را می سنجند و اندازه گیری تعداد 

 گلبولهای سفید خون انجام شوند.

 طبیعی غیر ریتمهای به بردن پی و قلب ریتم کردن چک برای قلب نوار نیز گاهی 

نیز برای تشخیص تومور مغزی و یا  MRIاسکن و یا  CTرخواست می شود. د قلب

 عالئم سکته مغزی و آسیب به بافت مغز استفاده می شوند. 

 ی عفونت مغزی ممکن است الزم باشد. بررس برای نیز نخاعی مغزی مایع بررسی

 گیری تصمیم بیمار درمان دوره طول و درمان نوع برای پزشک فوق تستهای کمک با

 .کرد خواهد

 

 چگونه صرع درمان می شود؟

 این در پزشکان توصیه. کرد مهار را او حرکات توان نمی است تشنج حال در که فردی

ردن دکمه های لباس، دور کردن هرگونه جسم نوک تیز و ک باز و کردن شل حالت
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سفت از نزدیکی بیمار در حال تشنج است تا به خود صدمه ای نزند. گرچه نباید چیزی را در داخل دهان فرد در 

حال تشنج قرار داد ولی اگر بیمار در حال تشنج محکم زبان خود را گاز گرفته است می توان یک پارچه را چند تا 

بین دندان و زبان بیمار قرار داد تا از صدمه بیشتر به زبان بیمار جلوگیری شود. چرخاندن سر بیمار به یک کرد و 

طرف نیز باعث می شود. که تنفس بیمار راحت تر صورت گیرد. گاهی نیز تشنج در اثر یک مشکل زمینه ای 

طرف می گردد، ولی صرع کالً با داروهای  پزشکی ایجاد شده ) مثالً کاهش قند خون ( که با رفع آن ، تشنج نیز بر

می شوند. بیشترین داروهای مورد استفاده در ضد صرع کنترل می شود. بعضی از بیماران با یک یا چند دارو کنترل 

درمان بیماری صرع عبارتند از : فنی توئین، کاربامازپین، فنو باربیتال، پریمیدون، والپوریک اسید، کلونازپام ، و 

مید . بیمارانی که از داروهای ضد صرع استفاده می کنند باید بطور مرتب ویزیت شده و سطوح خونی اتوسوکسا

داروهای آنها چک شود و همچنین عوارض مثل گیجی، تنبلی و خستگی، پر فعالیتی، حرکات غیر قابل کنترل 

 چشم ، مشکالت گفتاری یا بینائی ، تهوع و استفراغ و اختالل خواب بررسی شوند.

 نداد، جواب اینها به اگر و شود می درمان باربیتال توئین،فنو فنی ، دیازپام مثل داروهائی توسط ابتدا نیز مداوم صرع

 محلول تزریق با باشد شده ایجاد خون قند کاهش بعلت تشنج اگر. شد خواهد انجام پزشک توسط اقدامات سایر

 . شد خواهد رفع تشنج ، وریدی گلوکز

 یا و( مهار قابل غیر صرع) نشود کنترل صرع دارو توسط که گیرد می قرار استفاده مورد وقتی صرع درمان و جراحی

 صرع درمان در جراحی مؤثرترین. نباشد ممکن علت این به درمان ادامه و بوده زیاد داروئی درمان عوارض اینکه

یر در مغز را پیدا کرده و بداند در کدام قسمت مغز اختالل درگ نقطه کامالً بتواند پزشک که گیرد می انجام وقتی

ایجاد شده است و آن ضایعه ) که مثالً می تواند یک تومور باشد( را بدون آسیب زیاد به بافت نرمال اطراف آن 

 بیرون آورد. عالوه بر اعمال جراحی که ضایعه را جراحی می کنند، در صرعهای مربوط به قسمت گیجگاهی که قبالً

درصد این نوع صرع می شود  02-05توضیح داده شده، برداشتن قسمتی از مغز در ناحیه گیجگاهی باعث کنتر ل 

ولی با توجه به اینکه این قسمت مغز تا حدی مسؤول حافظه و احساسات است، بعضی از بیماران پس از عمل 

ت الکتریکی غیرطبیعی در بیشتر نقاط مشکالت حافظه و گفتار پیدا می کنند. در صرعهای که شدید بوده و فعالی

 در بیشتر که شود می انجام(  Hemispheretomyمغز گسترده است از عمل جراحی برداشتن یک نیمکره مغز )

 صورت اند، بوده آن درگیر تولد از پس کمی بفاصله یا تولد هنگام از مغزی اختالالت و مشکالت با کودکان و نوزادان

 .گیرد می

ی اوقات نیز برای کنترل صرع ، رابط بین دو نیم کره مغزی را جراحی کرده و برمی دارند که به این گاه

 0/1 و کرده نابود را نیمکره دو بین رابط عصبی فیبرهای از 0/5 ابتدا البته. گویند می Corpus Callostomyعمل

 را نیز باقیمانده را نیز برمی دارند.  باقمانده 0/1 نداد، جواب روش این اگر ولی گذارند می باقی آنرا

 که کوچک دستگاه یک از استفاده جمله از. شود استفاده صرع کنترل برای است ممکن نیز دیگری روشهای امروزه

 Vagus nerve] یا واگ عصب تحریک باعث و شود می گذاشته کار سینه قفسه چپ و باال طرف در

stimulation(VNS]) عصب واگ که عصب دهم مغزی است باعث کنترل تنفس،ضربان قلب، بلع، صحبت شود می .

کردن، هضم غذا و چندین کار دیگر می شود.این دستگاه بطور دوره ای این عصب را تحریک می کند و نشان داده 

 شده که در پیشگیری و یا حداقل کوتا ه کردن دوره تشنج بعضی افراد مؤثر است. 

(، Relaxation)ها نیز ممکن است حداقل بطور نسبی باعث کنترل صرع شوند از جمله ، تن آرامی روش سایر



 

 

 2صفحه  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بوشهر -تهیه شده در واحد فناوری اطالعات پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس 

 بیوفیدبک ، طب سوزنی، طب فشاری و یا تغییر در رژیم غذائی است.

 

 چند نکته مهم برای افراد مبتال به صرع

، خواب کافی و سطوح استرس پائین سالم غذائی رژیم یک است بهتر صرع حمالت از پیشگیری برای افراد این

داشته باشند. همچنین از آنجا که که تب ممکن است ، ایجاد تشنج کند، با اولین عالئم بیماری داورهای ضدتب باید 

( شروع می شود و به شما حالتی دست می دهد که می فهمید تا چند Auraتجویز شود. اگر تشنج شما با مقدمه )

د، سریعاً خود را به یک مکان امن رسانده و در حالت درازکش قرار گرفته تا تشنج شما لحظه دیگر تشنج خواهید کر

تمام شود. به اطرافیان خود بیاموزید که هنگامیکه شما را در حال تشنج دیدند، چکار کنند و چه اقداماتی را انجام 

یا دوچرخه سواری تا در صورت  دهند. همچنین بعضی از روشها را هرگز به تنهائی انجام ندهید ، مثل شنا کردن

بروز حادثه کسی بتواند شما را نجات دهد. در هنگام ورزشهائی مثل دوچرخه سواری، اسکیت سواری ، موتور سواری 

 و ... حتماً کاله ایمنی بر سر بگذارید.


