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 تشنج چیست؟

كنترل و تنظیم اعمال حسي،حركتي و رفتاري انسان را به عهده دارند كه این  كنار را از یرینخ تهلینه      سلول هاي مغزي وظیفه

مي توان گفت كنه   انرژي الکتریکي انجام مي دهند. تشنج زماني به وقوع مي پیوندد كه تهلیه انرژي غیریبیعي باشد. بطور كلي 

 داشت. در صورت وجود مشکالت موقت فرد فقط یک بار تشنج خواهد 

 

 صرع چیست؟

 اگر تشنج بیش از دوبار تکرار شود و علت حاد مشهصي مثل تب،عفونت نداشته باشد به آن صرع میگویند.

سنال و   2مکرر اتفاق افتد به آن صرع مي گویند. صرع تمام گروه هاي سني را درگیر مي كند اما در سننی  زینر    بطوراگر تشنج 

 درصد مردم دنیا به صرع مبتال مي باشند. 3 رازكمتسال شیوع بیشتري دارد. 65بیش از 

 

 انواع تشنج

تشنج مي تواند از یک حركت غیریبیعي بسیار مهتصر تا یک تشنج بزرگ باشد در واقع نوع آن بستگي به محنل تهلینه غینر    

 یبیعي انرژي در مغز دارد. بطور كلي تشنج به دو دسته عمده تقسیم مي شود كه عبارتند از:

 )موضعي(ه یک منطقه مغزتشنج محدود ب

. ای  اختالل به دنبال آسیب هاي مغزي به وقوع مي پیونندد.  .ای  نوع اختالل فقط محدود به یک یا چند منطقه در مغز مي باشد 

 معموالً منشا دقیخ آن نامشهص مي باشد. خود ای  نوع به چندی  دسته تقسیم مي شود كه به ترتیب زیر مي باشد:

نوع سطح هوشیاري كاهش نمي یابد و معموالً همراه با حواس پرتي، حركات پرشي، مورمور شندن، تنوهم،    ساده: در ای  يموضع

ثانیه یول مي كشد و بعد از تشنج فنرد   90احساس بو ومزه غیر یبیعي، احساس عجیب و غیریبیعي مي باشد. ای  تشنج حدود 

 در بعضي از عضالت خود احساس ضعف مي كند.

باً نیمي از تشنج ها در بزرگساالن از ای  نوع مي باشد. عالیم آن عبارتنند از: از دسنت دادن هوشنیاري در    پیچیده: تقری يموضع

بعضي موارد، خیره و بي حركت ماندن، از دست دادن قوه قضاوت، رفتارهاي غیر ارادي و غیرقابل كنترل، حركات تکنراري مثنل   

دقیقه یول نمي كشد. ممک  است چندی  بار در روز  2حمالت بیش از  جویدن و یا مکیدن لب ها و احساسات غیریبیعي. معموالً

 یا در فواصل خیلي یوالني اتفاق افتد.

 تبدیل مي شود.  عمومي بزرگ به تشنجي موضع گاهي تشنج
 

 یا تشنج بزرگ  تشنج عمومی

 مي شوند:  در ای  نوع هر دو نیم كره مغز درگیر مي باشد. تشنج هاي عمومي نیز به چندی  دسته تقسیم

: ای  نوع تشنج در چندی  مرحله اتفاق مي افتاد. در مرحله اول تمام عضالت بنه ینور ناگهناني     Tonic-clonicتشنج بزرگ یا 

ثانیه بصورت منقبض و خشنک بنر روي زمنی      30تا  10منقبض مي شوند كه باعث سقوط فرد مي گردد و سبب مي شود كه براي 

ئم هشدار دهنده دارند اما در غالب موارد هوشیاري فرد بدون خبر و ناگهاني از دسنت مني رود. در   باقي بماند. بعضي از افراد عال

مرحله دوم عضالت پي در پي منقبض و منبسط مي شوند. پس از ای  مرحله ممک  است بي اختیاري ادرار و مدفوع اتفاق افتند.  

بیهوش باقي مي ماند و زمانیکه بیدار مني شنود احسناس     دقیقه به یول مي كشد. سپس فرد براي مدتي 3تا  2كل مراحل فوق 

 گیجي و خستگي بسیار شدید مي كند و گاهي سردرد كوبنده و شدیدي را تجربه مي نماید.

ثانیه هوشیاري خود را از دست مي دهد و براي مدت كوتاهي دچار حواس پرتي مي شود و  30تا  3تشنج كوچک: فرد براي مدت 

ممک  است هیچکس متوجه ای  اختالل نشود. در كودكان مي تواند بصورت خیره شدن ینا بني هندا راه     از حركت باز مي ماند.

 رفت  باشد. گاهي ای  حمالت به تعداد زیاد در یک روز اتفاق مي افتد.  

 میوكلونیک: در ای  نوع عضالت ناحیه صورت و تنه دچار حركات پرشي مي شوند.

ل مي شود. بسته به محل درگیر شده به اشکال مهتلف بروز مي كند. اگنر كنل عضنالت    آتونیک: عضالت فرد بصورت ناگهاني ش

 بدن شل شود فرد بطور ناگهاني سقوط مي كند اگر در ناحیه سر و گردن باشد سر به یک یرا خم مي شود.
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سنال تشننج محندود     10سال و جوان تر تشنج عمومي شایع تر است اما در سنی  بیش از  10بطور كلي مي توان گفت در سنی  

 بیشتر دیده مي شود.

 تب همراه با تشنج

سال اتفاق مي افتد. ای  تشنج ها معمنوالً عارضنه اي بنه همنراه ندارنند.       5ماه تا  6درصد كودكان س   5تا  2ای  نوع تشنج در 

 احتمال تبدیل شدن ای  تشنج به صرع بسیار كم مي باشد.

 

 پایدارتشنج 

دقیقه تشنج مي كنند و تشننج فقنط     30وجود دارد در ای  حالت فرد براي مدت بیش از  پایداریک تشنج خطرناک به نام تشنج 

براي لحظات كوتاهي متوقف خواهد شد. ای  وضعیت منجر به آسیب دائمي به مغز یا مرگ مي شود. معموالً ای  وضعیت همراه بنا  

م ای  موارد به علت قطع داروهاي ضدتشنج اسنت. این    صرع بزرگ مي باشد اما در انواع دیگر صرع نیز اتفاق مي افتد. یک سو

 بیماران باید بالفاصله به یک مركز پزشکي مجهز رسانده شوند.

 علل تشنج با منشأ غیرصرع عبارتند از:

، مصنرا كوكنائی ، قطنع برخني از     یم خون، نارسایي كلینه و كبند  ، سدیم و كلسافت قندمننژیت،انسفالیت،تب،تشنج،عفونت ،

 مصرا برخي از داروها مثل لیدوكائی .گردان و نداروهاي روا

 علل صرع:

همانطور كه گفته شد علت صرع اختالل در عملکرد سلول هاي مغز و در واقع تهلیه غیریبیعي انرژي مي باشد با این  وجنود در   

مال بروز آن را در سایر بیشتر انواع صرع علت اصلي آن ناشناخته باقي مي ماند. سابقه وجود صرع در یکي از اعضاي خانواده احت

 اعضا افزایش مي یابد.

 تشخیص

ساعت پس از بروز تشنج مي باشد. گناهي   24بهتری  زمان براي گرفت  نوار مغز تا  بر اساس عالئم و نوار مغز مي باشد.  تشهیص

د همراه با ثبنت ننوار   از موار ساعت به ویژه حی  خواب نوار مغز را ثبت كند. در برخي 24پزشک تصمیم مي گیرد كه براي مدت 

توسط یک دوربی  از فرد فیلم گرفته مي شود تا در صورت بروز تشنج نوع آن مشهص شود. همچنی  جهت تشهیص سنایر   مغز

غز یبیعي تشنج و صنرع را رد نمیکنند.یک سنوم    البته وجود نوار مضایعات مغزي از سي تي اسک  و ام آر آي استفاده مي شود.

 ر بی  حمالت نوار مغز یبیعي داشته باشندانجام نوار مغز در تمام بیماران تشنجي الزم نیست.بیماران صرعي میتوانند د

 پیش آگهی

سنال كامنل تشننج نداشنته باشند       2در اغلب بیماران تشنج فقط با یک دارو كنترل و متوقف مي شود و در صورتیکه فرد براي 

كه به داروهاي ضدتشنج جواب بدهند آیننده خنوبي خواهنند     داروهاي ضدتشنج بطور كامل قطع خواهد شد. بطور كلي افرادي

 داشت. افراد مبتال به صرع یول عمر معمولي دارند و احتمال مرگ ناگهاني در آنها بسیار اندک مي باشد.

 عوارض صرع در کودکان

 92تنا   68اسنت كنه در   كودكان مبتال به صرع كه علت آن ناشناخته است پیش آگهي خوبي دارند. نتایج یک مطالعه نشان داده 

سال بعد؛ ای  حمالت از بی  خواهد رفت و یول عمر شنبیه سنایر كودكنان خواهنند داشنت. امنا در        20درصد از ای  بیماران تا 

كودكاني كه تشنج به علت صدمه به سر یا اختالالت مغز و اعصاب باشد، یول عمر كوتاه تر خواهد بود. دانشمندان هنوز دقیقاً به 

بر روي یادگیري و حافظه كودكان پي نبرده اند اما ثابت شده است كودكاني كه مبتال به صرع كنترل نشنده هسنتند   اثرات تشنج 

 ضریب هوشي پائی  تري دارند. همچنی  احتمال بروز بدرفتاري در ای  كودكان بیشتر از سایری  مي باشد. 

 عوارض صرع در بزرگساالن

 است.عوارض ذهني: ای  عوارض هنوز مشهص نشده 

درصد از بزرگساالن مبتال به صرع ممک  است بنه افسنردگي مبنتال شنوند همچننی  برخني از        75تا  25عوارض رواني:  حدود 

 داروهاي ضد تشنج احتمال بروز خودكشي را افزایش مي دهند.
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حي و رواني آنها و گناهي  عوارض جنسي: بیش از نیمي از ای  افراد از اختالالت جنسي رنج مي برند كه بیشتر به دلیل شرایط رو 

از عوارض داروها مي باشد. ای  اثرات در داروهاي جدید كمتر مي باشد. بطور كلي مبتالیان به صرع كمتر از سایری  بچه دار مني  

سنال مني    2ماه قبل از بارداري با پزشک خود مشورت كنند در صورتیکه از آخری  حمله تشنج بنیش از   3شوند. ای  افراد باید 

فقط یک دارو استفاده شنود. اگنر بنارداري     بهتر است داروها قطع شود اما اگر امکان قطع دارو وجود نداشت  مک  است مگذرد،

بدون برنامه باشد نباید داروها قطع گردد و باید بالفاصله به پزشک ایالع داده شود. توصیه مي شود جهت كاهش عوارض داروها 

سید فولیک مصرا شود. احتمال بروز حمله در زمان بارداري در افراد مهتلف، متفاوت مي ماه قبل از بارداري ا 3بر روي جنی  از 

ماه قبل از بارداري كمتر از یک بار تشننج را تجربنه    9باشد ولي بطور كلي بستگي به تعداد حمالت قبل از بارداري دارد و اگر در 

اگر بارداري همراه با تهوع، استفراغ، تنش هاي رواني، رعاینت   بسیار پائی  مي باشد.در حاملگي  كرده باشند احتمال بروز تشنج 

نکردن رژیم دارویي به علت ترس از عوارض دارو در جنی ، بي خوابي و ورم باشد احتمال بروز تشنج افزایش پیدا مي كنند. اگنر   

تکرار شنوند و بهصنوا اگنر     فقط یک حمله در دوران بارداري وجود داشته باشد، جنی  و مادر آسیب نمي بیند اما اگر حمالت

تشنج از نوع یوالني اتفاق افتد براي مادر و جنی  خطرناک خواهد بود. احتمال زایمان زودرس در ای  افراد بیش از سایری  مني  

درصد موارد  95باشد. در زمان زایمان بندرت ممک  است تشنج اتفاق افتد. بطور كلي اگر خانم باردار به خوبي تحت كنترل باشد 

 حاملگي ها به خوبي خاتمه مي یابد. از

درصد مادراني كه داروهاي ضدتشنج استفاده مي كننند فرزنندان سنالم    90تأثیر داروها بر روي جنی : مطالعات نشان مي دهند 

بنا   ماه اول بارداري مصرا شوند اثرات نامطلوبي بنر روي جننی  دارنند و بایند     3بدنیا مي آورند. برخي از داروها به ویژه اگر در 

تجویز شود. برخي از داروها مثل سدیم والپورات  براي خانم هایي كه در سنی  بناروري هسنتند   یبخ دستور پزشک حداقل دوز 

. هر چه تعداد داروها بیشتر باشد احتمال بروز نقص عضنو بیشنتر اسنت. نقنص هناي      نشودمگر در موارد خااتجویز بهتر است 

 از: مادرزادي در نتیجه مصرا داروها عبارتند

 شکاا كام یا لب 

 تناسلي -نقص در سیستم ادراري 

 بسته نشدن كانال نهاعي 

به دلیل كمبود اسید فولیک مي باشد كه با مصرا قرا هاي اسید فولیک مي توان از بروز ای  عنوارض  اغلب نکته : عوارض فوق 

 جلوگیري كرد. سایر عوارض عباتند از:

 عوارض قلبي 

 عوارض ذهني 

 سیاري از داروهاي ضدتشنج باعث نقص در ویتامی  كا و در نتیجه افزایش احتمال خنونریزي مني   خونریزي در جنی ؛ ب

 شوند. 

    بعضي از داروها مثل فنوباربیتال ممک  است در جنی  باعث اعتیاد شوند بنابرای  پس از تولد باید نوزادان از ای  لحنا

 تحت مراقبت قرار گیرد. 

 مراقبت های حین حمالت تشنج

ن فردي كه دچار حمله تشنج شده است نمي توانند تشنج را متوقف كنند اما باید تالش كنند تا فرد دچار آسنیب نشنود.   ایرافیا

 براي دستیابي به ای  هدا باید به نکات زیر توجه كنند:

 .خونسردي خود را حفظ كنند 

 .بیمار را تنها نگذارند 

 ر باید اشیاء خطرناک را دور كنند.شود براي ای  كا مراقب باشند تا سر وي از ضربه محافظت 

 .نباید فرد را بگیرند یا مانع حركت اندام ها شوند 

 دقیقه یول كشنید   4-3ت امکان فرد را روي دست بچرخانندسر و گردن خم نشود.در صورتي كه تشنج بیش از در صور

 دي مصرا كنید.یا آمپول دیازپام در دسترس دارید میتوانید به صورت مقع در صورتي كه شیاا دیازپام

    به عالئم حی  تشنج  و زمان تشنج كامالً توجه كنند و آن را به پزشک گزارش كنند. ای  عالئم در انتهاب ننوع درمنان

 نقش بسیار مهمي دارند.
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نیاز نیست كه همه افرادي كه سابقه صرع دارند به بیمارستان رسانده شوند اما پس از تشننج بایند بنه پزشنک مراجعنه كننند.       

 ي كه باید فرد به بیمارستان رسانده شود عبارتند از:موارد

 اولی  تشنج 

  دقیقه3تا  2یوالني شدن تشنج بیش از 

 گيآسیب دید 

 حاملگي 

 مبتالیان به دیابت 

 :دارو درمانی 

بطور كلي در مورد شروع دارو درماني اختالا نظر وجود دارد ولي در صورتیکه آزمایشات تشهیصي مثنل ننوار مغنز و ام آر آي    

دفعنه   3ینا   2بیعي باشد پزشکان ترجیح مي دهند بالفاصله پس از اولی  حمله دارو درماني را شروع نکنند اما در مواردي كنه  ی

درصد موارد دارو درماني بنا   75باشد دارو شروع خواهد شد. در غیر یبیعي یا آزمایشات تشهیصي و نوار مغز  تشنج تکرار شود

 یک دارو موفخ خواهد بود. 

 کست دارو درمانيدالیل ش

   عدم مصرا صحیح دارو 

 دارو مقدار بودن كافينا 

 استفاده از دارو در زمان نامناسب 

 نگهداري دارو در شرایط نامناسب مثل محیط مریوب 

     قطع كردن ناگهاني دارو؛ بعضي از افراد در صورت بروز عوارض مثل خواب آلودگي، افنزایش وزن و عندم تعنادل دارو را

 قطع مي كنند.

 یص نادرستتشه 

     در بعضي از موارد تشنج در واقع یک مشکل رواني مي باشد كه خود را بصورت تشنج نشان مي دهد و این  افنراد بایند

 جهت درمان به یک روان پزشک مراجعه كنند.

و دار3.گاهي بایسنتي دو ینا   عاینات و آزمایشات مجدداً تکرار شود دارو تعویض نمیشود ممک  است مدر صورت شکست درمان 

 از روش هاي جراحي استفاده مي شود.  ممک  است موثر نباشد دارو درماني . اگر همزمان مصرا شود تا تشنج كنترل شود.

دارند اما استعمال دخانیات باید به نکته اشاره شود كه نگرش مثبت و حمایت ایرافیان تأثیرات خوبي بر روي پیش آگهي بیماري 

 تأثیر سوء دارند. و الکل

 

 وقطع دار

سنال   2در كودكان حنداقل   سال داروهاي آن ها قطع خواهد شد. 10تا  5یي  یماراني كه به دارو درماني جواب مي دهندبیشتر ب

 پس از آخری  تشنج دارو قطع خواهد شد.

 انواع داروهای ضدتشنج

 سدیم والپروات ) دپاکین (

ای  دارو در سطح وسیعي استفاده مي شود و اولی  انتهاب براي بیماران با صرع عمومي بزرگ مي باشند و در واقنع ینک داروي    

 مناسب براي انواع تشنج ها مي باشد.

 عوارض جانبي:

مي پیوندند و به  عوارض ای  دارو بستگي به دوز دارو و مدت زمان استفاده دارد. اغلب عوارض بالفاصله پس از شروع دارو بوقوع

 سرعت از بی  مي روند. ای  عوارض عبارتند از:
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   مشکالت گوارشي؛ نیمي از افراد ای  عارضه را تجربه مي كنند ولي در بعضي افراد چند سال پس از مصرا قرا اتفناق

ارض ای  دارو بصورتي تهیه شده است كه دارو بنه آرامني آزاد مني شنود و عنو      (Depakote )مي افتد. شکل دپاكوت

 گوارشي آن كمتر مي باشد.

 افزایش اشتها همراه با افزایش وزن 

 لرزش دست 

 تحریک پذیري 

 كان دبیش فعالي در كو 

 .از دست دادن موها و نازک شدن آن؛ مصرا داروي روي و سلنیوم باعث تهفیف ای  عارضه مي شود 

 به علت افزایش هورمنون مرداننه مني    دگي و كیست تهمدان كه ي مردانه در دختران، اختالالت قاعصفات ثانویه جنس

 باشد ای  عوارض قابل برگشت مي باشند اما اگر همراه با سایر داروهاي ضدتشنج استفاده شوند بیشتر دیده مي شوند.

 .مشکالت ریه، قلب، مغز و نقص عضو در جنی ؛ ای  داروها حداالمکان نباید در دوران بارداري استفاده شوند 

  سال؛ ای  عارضه بسیار نادر مي باشد اما به ای  دلیل در كودكان استفاده نمي شوند. 2زیر مشکالت كبدي در كودكان 

   الزم به ذكر است كه ای  عوارض در همه افراد اتفاق نمي افتدو در صورت بروز عوارض به پزشک خود مراجعه كنید تا دوز تغیینر

 یا دارو را عوض كند .از قطع ناگهاني و خودسرانه پرهیز كنید. 

 :در صورت مصرا ای  دارو و بروز عوارض زیر حتماً به پزشک مراجعه كنید 

تهوع، استفراغ، دل درد، از دست دادن اشتها، بي حالي، گیجي، احتباس آب، لکه هناي خنون مردگني روي پوسنت، زرد شندن      

 پوست.

 الزم به ذكر است كه:

  اوال هیچ دارویی بدون عارضه نمیباشد 

 لب از عوارض دارو بیشتر است.اغلب عوارض ذكرر شرده خنرنرای نیدرتند و عروارض      دوم اینکه عوارض تشنج اغ

خنرنای اغلب شایع نیدتند و توصیه میشود در صورت بروز عوارض بدون نظر پزشک داروی خود را قنع ننماییدو 

 به پزشک مراجعه نمایید.

 

   (Tegratol)کاربامازپین

بیشتر انواع تشنج بکار بنرده مني شنود این  دارو بنه عننوان ضند درد و         ای  دارو یک ضدتشنج موثر مي باشد و جهت درمان

 ضدافسردگي نیز استفاده مي گردد.  

 عوارض جانبي:

عوارضي كه ممک  است در هر زمان از مصرا دارو ایجاد گردند عبارتند از: دوبیني، سردرد، خواب آلودگي، سرگیجه، درد معده. 

پیدا مي كنند به ویژه اگر در حداقل دوز شروع شود و بتدریج افنزایش پیندا كنند.     ای  عوارض بعد از یک هفته به شدت كاهش

بعضي از افراد زماني كه دارو به حداكثر اثر خود در شبانه روز مي رسد دچار اختالالت بینایي، وزوز گوش، پرخاشگري و حركنات  

 ی  رفت  ای  عوارض مي شوند.غیریبیعي مي شوند استفاده از قرا هاي آهسته رهش كاربامازپی  باعث از ب

 عوارضي كه كمتر شایع اما جدي هستند عبارتند از:

 .بروز نقص هاي مادرزادي در جنی  به ویژه اگر مادر باردار آن را در سه ماهه اول بارداري استفاده كند 

  تاول زدن یا دانه هاي كوچک ضایعات جلدي خطرناک كه معروا به سندرم استیون جانسون مي باشد. ضایعات بصورت

مي باشد. در صورت بروز ای  عارضه دارو باید بال فاصنله   ،زخم دهان،قرمزي و تورم ملتحمه پوست همراه با تب و خارش

 قطع گردد.

 ورم به دلیل احتباس مایع 

 .تغییرات هورموني كه معموالً همراه با اختالل در عملکرد جنسي مي باشد 

 عث مستعد شدن ابتال به عفونت مي شود.كاهش گلبول هاي سفید خون؛ ای  عارضه با 
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   پوكي استهوان در صورت درمان یوالني مدت به ویژه در خانم ها، جهت پیش گیري از ای  عارضه باید قرا كلسنیم و

 ویتامی  د استفاده مي شود.

 نکته:

 عوارض جانبي مي شود. در زمان مصرا ای  دارو نباید گریپ فروت استفاده شود زیرا باعث افزایش

 الزم به ذكر است كه:

  اوال هیچ دارویی بدون عارضه نمیباشد 

       دوم اینکه عوارض تشنج اغلب از عوارض دارو بیشتر است.اغلب عوارض ذكرر شرده خنرنرای نیدرتند و عروارض

خنرنای اغلب شایع نیدتند و توصیه میشود در صورت بروز عوارض بدون نظر پزشک داروی خود را قنع ننماییدو 

 عه نمایید.به پزشک مراج

 فنی توئین )دیالنتین(

 تجویز مي شود. پایدار، صرع موضعيای  دارو جهت درمان برخي انواع صرع مثل صرع بزرگ عمومي، صرع 

 عوارض جانبي:

عوارض ای  دارو بستگي به دوز دارو و مدت زمان مصرا آن دارد. كنترل عوارض معموالً مشکل مي باشد با ای  وجود تجنویز دوز  

 هم زمان با سایر داروهاي ضدتشنج باعث كاهش عوارض مي گردد. عوارض احتمالي عبارتند از:حداقل و 

 افزایش موهاي بدن 

 از دست دادن وزن 

 بروز جوش هاي پوستي و زبر شدن پوست 

 لثه تورم 

  و  پوكي استهوان در صورت درمان یوالني مدت به ویژه در خانم ها، جهت پیش گیري از ای  عارضه باید قرا كلسنیم

 ویتامی  د استفاده مي شود. 

 .بروز نقص هاي مادرزادي در جنی  به ویژه اگر مادر باردار آن را در سه ماهه اول بارداري استفاده كند 

 عوارض نادر عبارتند از:

 مسمومیت كبدي 

  زدن  تاولیا كوچک  يدانه هاضایعات جلدي خطرناک كه معروا به سندرم استیون جانسون مي باشد. ضایعات بصورت

 پوست همراه با تب و خارش مي باشد. در صورت بروز ای  عارضه دارو باید بال فاصله قطع گردد.

 عالئم دریافت بیش از اندازه دارو:

 و لرزش چشم كم خوني ،عدم تعادل، بي حالي، تهوع، افسردگي

 الزم به ذكر است كه:

  اوال هیچ دارویی بدون عارضه نمیباشد 

 غلب از عوارض دارو بیشتر است.اغلب عوارض ذكرر شرده خنرنرای نیدرتند و عروارض      دوم اینکه عوارض تشنج ا

خنرنای اغلب شایع نیدتند و توصیه میشود در صورت بروز عوارض بدون نظر پزشک داروی خود را قنع ننماییدو 

 به پزشک مراجعه نمایید.

 

 فنوباربیتال

 تجویز مي شود. معموالً ای  دارو در شروع درمان تجویز نمي شود.  شیر خوارانای  دارو اغلب براي كنترل تشنج در نوزادان و 

 در بزرگساالن:عوارض جانبی

اگر به مدت یوالني مصرا شود قطع ناگهناني آن بسنیار خطرنناک اسنت و دارو     عوارض ای  دارو كمتر از سایر داروها مي باشد. 

 بایستي به آهستگي كم وقطع شود.
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 تند از:شایع تری  عوارض ای  دارو عبار 

 خواب آلودگي 

 مشکالت حافظه 

 مهتل شدن انجام برخي مهارت ها 

 پیش فعالي 

 بي قراري به ویژه در كودكان و سالمندان 

 افسردگي در بزرگساالن 

 .در برخي از افراد مهارت هاي ذهني را حتي تا مدتي پس از قطع دارو كاهش مي دهد 

 

 الزم به ذكر است كه:

 یباشد اوال هیچ دارویی بدون عارضه نم 

       دوم اینکه عوارض تشنج اغلب از عوارض دارو بیشتر است.اغلب عوارض ذكرر شرده خنرنرای نیدرتند و عروارض

خنرنای اغلب شایع نیدتند و توصیه میشود در صورت بروز عوارض بدون نظر پزشک داروی خود را قنع ننماییدو 

 به پزشک مراجعه نمایید.
 

 كلونازپام

اع تشنج مثل میوكلونیک و آتونیک و نیز نوزاداني كه به سایر داروها جواب نمي دهند تجویز مني  ای  دارو جهت درمان برخي انو

 شود. ای  دارو در افرادي كه بیماري هاي كبدي و آب سیاه دارند نباید تجویز شود.

 عوارض جانبي:

 مي شود. عوارضيبه ای  دارو وجود دارد و قطع ناگهاني آن باعث بروز  وابستگياحتمال

 یر عوارض دارو عبارتند از:سا

 خواب آلودگي 

 عدم تعادل 

 تحریک پذیري 

 پرخاشگري 

 بیش فعالي در كودكان 

  افزایش وزن 

 اختالل در تکلم 

 لرزش 

 مشکالت گوارشي 

    گرچه كلونازپام در درمان تشنج عمومي و محدود موثر است اما احتمال بروز مقاومت به دارو و برگشت حمنالت تشننج

 وجود دارد.

 ذكر است كه:الزم به 

  اوال هیچ دارویی بدون عارضه نمیباشد 

       دوم اینکه عوارض تشنج اغلب از عوارض دارو بیشتر است.اغلب عوارض ذكرر شرده خنرنرای نیدرتند و عروارض

خنرنای اغلب شایع نیدتند و توصیه میشود در صورت بروز عوارض بدون نظر پزشک داروی خود را قنع ننماییدو 

 د.به پزشک مراجعه نمایی
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 الموترژین

استفاده مي شود. گاهي بنه تنهنایي در درمنان     موشعي و بزرگای  دارو همراه با سایر داروهاي ضدتشنج در درمان تشنج هاي 

 تجویز مي شوند. موضعيتشنج 

 عوارض جانبي:  

 شایع تری  عوارض عبارتند از:

 گیجي 

 سردرد 

 دوبیني 

 تاري دید 

 عدم تعادل 

 خواب آلودگي 

 تهوع و استفراغ 

 ي به ویژه اگر همراه با سدیم والپنروات اسنتفاده شنود    یعات جدي نمي باشند اما در مواردایعات جلدي؛ غالباً ای  ضاض

 هفته اول اتفاق مي افتد. 8جدي است در ای  صورت باید بالفاصله به پزشک ایالع داده شود. ای  عارضه معموالً در 

 مي شود. نکته: قرا هاي ضدبارداري باعث كاهش اثر ای  دارو

 الزم به ذكر است كه:

  اوال هیچ دارویی بدون عارضه نمیباشد 

       دوم اینکه عوارض تشنج اغلب از عوارض دارو بیشتر است.اغلب عوارض ذكرر شرده خنرنرای نیدرتند و عروارض

خنرنای اغلب شایع نیدتند و توصیه میشود در صورت بروز عوارض بدون نظر پزشک داروی خود را قنع ننماییدو 

 پزشک مراجعه نمایید.به 

 

 گاباپنتین

 به ویژه انواع مقاوم به درمان تجویز مي شود.  موضعيای  دارو نیز همراه با داروهاي ضدتشنج دیگر جهت درمان تشنج هاي 

 عوارض جانبي:

 خواب آلودگي 

 سردرد 

 خستگي 

 گیجي 

 افزایش وزن 

 بیش فعالي در كودكان 

 پرخاشگري 

 الزم به ذكر است كه:

 ویی بدون عارضه نمیباشد اوال هیچ دار 

       دوم اینکه عوارض تشنج اغلب از عوارض دارو بیشتر است.اغلب عوارض ذكرر شرده خنرنرای نیدرتند و عروارض

خنرنای اغلب شایع نیدتند و توصیه میشود در صورت بروز عوارض بدون نظر پزشک داروی خود را قنع ننماییدو 

 به پزشک مراجعه نمایید.
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 توپیرامات

شبیه فني توئی  و كاربامازپی  است و براي كنترل بسیاري از انواع تشنج در كودكان و بزرگساالن منوثر اسنت. ممکن     ای  دارو 

 است به تنهایي یا همراه با سایر داروهاي ضدتشنج استفاده شود.

 عوارض جانبي:

 ندرتا(اجعه كند.آب سیاه؛ اگر فرد بدنبال مصرا دچار تاري دید و درد چشم شد باید بالفاصله به پزشک مر( 

 كاهش تعریخ 

 افزایش درجه حرارت بدن 

 سنگ كلیه 

 خواب آلودگي و گیجي 

 اشکال در تمركز حواس 

 بي اشتهایي و كاهش وزن 

 :الزم به ذكر است كه

  اوال هیچ دارویی بدون عارضه نمیباشد 

     ند و عروارض  دوم اینکه عوارض تشنج اغلب از عوارض دارو بیشتر است.اغلب عوارض ذكرر شرده خنرنرای نیدرت

و خنرنای اغلب شایع نیدتند و توصیه میشود در صورت بروز عوارض بدون نظر پزشک داروی خود را قنع ننمایید

 .به پزشک مراجعه نمایید

 جراحي

در مواردي كه دارو درماني موثر نباشد عمل جراحي توصیه مي شود. یي عمل جراحي منایقي از مغز كه دچار مشکل مي باشنند  

 شوند. برداشته مي

 

 توصیه هاي مهم 

 .مهمتری  توصیه در ارتباط با پیش گیري از تشنج رعایت دقیخ رژیم دارویي تجویز شده مي باشد 

      در بیشتر موارد دلیل اصلي بروز تشنج مشهص نمي باشد اما گاهي برخي شرایط باعث  تحرینک حمنالت تشننج مني

 رایط عبارتند از:شوند و باید تالش شود تا از ای  شرایط پرهیز شود. ای  ش

 خواب منقطع و ناكافي 

 استعمال دخانیات 

 مصرا الکل 

 نورهاي چشمک زن 

 بازي هاي كامپیوتري 

 در موارد بسیار نادري تماشاي تلویزیون 

    در مورد غذاهاي مهتلف:از نظر علمي هنوز ثابت نشده است ولي اگر فردي چند بار با مصنرا غنذاي

 ن ماده را حذا یا كمتر مصرا كند.خاصي دچار حمالت تشنجي شده بهتر است آ

 

 ورزش 

ورزش و فعالیب بدني باعث تحریک حمالت تشنج نمي شود و از آنجائیکه بعضي از داروهاي ضدتشنج باعث پوكي استهوان مني  

شننا  شوند؛ انجام فعالیت هاي بدني و ورزش در ای  افراد بسیار مهم مي باشد. باید در نظر داشت ای  افراد نبایند در آب عمینخ   

افرادي كه صنرع دارنند در انجنام    كنند و هنگام شنا باید یک فرد آگاه كه قادر به كمک در زمان تشنج باشد حضور داشته باشد.

محدودیت دارندمثل شنا)درصورت كنترل بودن تشنج با نظارت و در استهر شنا اشکال ندارد(شنیرجه  فعالیتهاي ورزشي بعضي 

 ،كوهنوردي به تنهایي،غواصي و بکس .
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 رانندگي 

رانندگي در افراد مبتال به صرع مسئله اي پیچیده مي باشد. در مورد افرادي كه صرع به خوبي كنترل شده باشند احتمنال بنروز    

خطر و آسیب به هنگام رانندگي بسیار كم مي باشد اما اگر كنترل نشده باشد احتمال خطر وجود دارد. مطالعات نشنان داده انند   

ندگاني كه صرع كنترل نشده داشته اند حی  رانندگي دچار حمله شده اند كه بسیار خطرناک مي باشد و درصد ران 25كه بیش از 

 باعث آسیب رساندن به خود و سایری  شده اند. به یور كلي رانندگي در شرایط زیر بي خطر مي باشد:

  ماه گذشته حمله اي وجود نداشته است. 6حداقل در 

  دهنده وجود داشته باشد.قبل از شروع حمله عالئم هشدار 

در مورد كودكان ونوجوانان نیز توصیه میشود كه از دوچرخه سواري و موتور سواري تا زماني كه تشنج كنتنرل نشنده مننع    

 شوند.

 رژیم غذایي 

قبل از كشف داروهاي ضدتشنج، پزشکان رژیم هاي غذایي خاصي را كه به نام كتوژنیک و آتکینز معروا مي باشنند را توصنیه   

 خناا  كردند ای  رژیم ها سرشار از چربي و داراي حداقل كربوهیدرات مي باشند اما امروزه ای  روش هنا فقنط در منواردي    مي

 و بیشتر در كودكان و شیرخواران موثر است.تجویز مي شوندكه تشنج به سهتي كنترل مي شود یا غیر قابل كنترل باشد
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