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 Seizure Disordersاختالالت تشنجی       

 حاصل عملکرد نامناسب سیستم الکتریکی مغز است که در اثر تخلیه نرون های قشر مخ ایجاد می شود. ، تشنج

نشانه های تشنج بستگی به موضع اختالل در مغز دارد که ممکن است شامل عدم آگاهی از محیط اطراف ، حرکات غیر ارادی 

تشنج است.  ، در کودکان شایع ترین اختالل عصبی قابل معالجه  ،تغییرات ادراکی ،رفتارها ،احساسات و وضعیت بدن بیمار باشند .

 عامل تشنج شامل طیف وسیعی از بیماری های درگیرکننده سیستم عصبی می باشد.

 Epilepsy    صرع

 چ تحریکی در سیستم عصبی.صرع عبارت است از بروز دو بار یا بیشتر حمله تشنج ، بدون هی

هر حمله تشنجی را نمیتوان  پاتولوژیک مختلفی در مغز باشد.تشنج عالمت یک اختالل زمینه ای است.علت صرع می تواند فرایندهای 

علت بعضی از تشنج ها ممکن است به عنوان صرع طبقه بندی کرد و با مصرف درازمدت داروهای ضد صرع درصدد درمان آن برآمد ، 

رمان بیماری زمینه ای ، تشنج نیز قطع خواهد شد.کودک ممکن یک بیماری حاد داخلی یا عصبی باشد که در این صورت پس از د

است فقط یکبار و بدون هیچ علت خاصی دچار تشنج شود . در صورت بروز یک حمله ی تشنجی در کودک ، الزم است تشنج او 

وکسب پیش آگهی طبقه بندی بین المللی در گروه تشنجات صرعی یا سندرم های صرعی تقسیم بندی شود. درمان ایده آل مطابق 

 مناسب ، به تشخیص درست و تعیین اتیولوژی تشنج بستگی دارد. 

 :اتیولوژی

ایدیوپاتیک ، عالمتی ،تحریک تشنج  در کودکان ، دالیل بسیار مختلفی دارد. تشنج بر حسب نوع و اتیولوژی ، طبقه بندی می شود : 

 شده و کریپتوژنیک .

ضربات سر یا مننژیت ، آنسفالیت ، هیپوکسی ، سکته یا آنسفالوپاتی پایدار از قبیل با صدمات حادی نظیر  : عالمتی های تشنج

 عقب ماندگی ذهنی و یا فلج مغزی همراه هستند.

 ) مانند نور زیاد ( است .به دلیل دارو یا عوامل عاطفی یا محیطی  :شده تحریک تشنج



6 
 

 علل شناخته شده ندارند و تشنجات ایدیوپاتیک ، دارای منشأ ژنتیک هستند . :  کریپتونیک تشنج

 

 اتیولوژی حمالت تشنجی در کودکان 

ضایعات فضا گیر )  –خونریزی داخل جمجمه  –عفونت داخل جمجمه  –حمالت ناشی از تب  تشنج حاد)غیر عودکننده ( :

ا ختالالت  –ها  و داروها ،آنسفالوپاتی ناشی از سرب ، شیگلوز ، سالمونال توکسین  –آنوکسی  –کیست و تومور ( ، ادم حاد مغزی 

متابولیکی :  هیپوکلسمی ، هیپوگلسیمی ، هیپوناترمی  یا هایپرناترمی ، هیپومنیزیمی ،آلکالوز ،اختالل در متابولیسم اسیدهای 

 آمینه ،هیپربیلی روبینمی .

رع ثانویه ناشی از ضربه ،خونریزی ، آنوکسی ،عفونت ها ،توکسین ها ،وقایع ص –صرع ایدیوپاتیک  ) عودکننده ( :تشنج مزمن 

 - حسی _لسیمی و صرع ناشی از تحریک عصبی دژنراتیو ،اختالالت مادرزادی ، بیماری های انگلی مغز ، صدمات ناشی از هیپوگ

انی ، تتانی ناشی از هیپوکلسیمی و آلکالوز( صرع ناشی از موقعیت های تحریک کننده )نارکوپسی و کاتالپسی ، تحریکات با منشأ رو

اورمی ،  –شرایط هیپوگلسیمی )کم کاری هیپوفیز ، ترشح بیش از حد انسولین ، نارسایی قشر آدرنال و اختالالت کبدی (  –

 عروقی  یا سنکوپ._، اختالالت عملکرد قلبی آلرژی 

 

  

 میزان بروز :

% از این تعداد به سمت صرع پیشرفت کرده و به تشنج راجعه 3تشنج مبتال هستند . تقریبا میلیون نفر از جمعیت آمریکا به صرع و 3

شود اما شیوع آن در کودکان و سالمندان بیشتر است. حدود یک نفر از ده های سنی دیده میمبتال خواهند شد. صرع در تمام گروه

های اول زندگی دیده ن میزان شیوع صرع در کودکان، در ماهشوند. باالتریی تشنجی میسال اول زندگی دچار حمله 16کودک طی 

شود. عوامل ایجاد کننده تشنج در کودکان به سن آنان بستگی دارد. در شیرخواران کوچک، شایع ترین علل تشنج، صدمات حین می

 های مادرزادی مغز.ای، خونریزی، آنوکسی یا ناهنجاری: آسیب داخل جمجمهباشندتولد می

شیرخوارگی و اوایل کودکی شایع ترین علت تشنج،عفونت های حاد هستند. اما از اواسط کودکی این دالیل، از شیوع کمتری  در اواخر

 برخوردار خواهد بود. در کودکان باالی سه سال، شایع ترین علت صرع ایدیوپاتیک است.
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 پاتوفیزیولوژی:

تخلیه های الکتریکی غیر طبیعی ممکن  ی تشنج، یکسان است.اولیه ی تشنج یا نوع آن، مکانیسمصرف نظر از عوامل ایجاد کننده

 است:

 برخاسته از مراکز مغزی بوده و بر هوشیاری فرد تأثیر بگذارد. .1

 محدود به یک ناحیه از کورتکس مغز باشد که عالئم به موضع آناتومیکی مربوط بستگی دارد. .2

های مغز انتشار یابد که اگر خیلی گسترده باشد قسمت ی مشخص در کورتکس مغز شروع شده و به دیگراز یک منطقه .3

 باعث حمالت تشنج عمومی خواهد شد.

های تحریک پذیر ) با عنوان کانون ی تشنجی، تخلیه الکتریکی خود به خود در گروهی از سلولاعتقاد براین است که علت بروز حمله

ها از تحریک پذیری باالیی برخوردارند اما ممکن است برای مدتی خاموش بوده ، این سلولEEGباشد. مطابق شواهد مولد صرع ( می

ی طبیعی در موضع خود، های بازدارندهی مکانیسمهای متناوب به وسیلهای متناوبی داشته باشند. عموما این تخلیهو فعالیت تخلیه

ذیل، های تحریک پذیر در واکنش به تحریکات فیزیولوژیکی این سلول شود.شوند و از انتشار به مراکز دیگر جلوگیری میمحدود می

 های نرمال پیرامون خود و نواحی دوردست را با ارتباطات سیناپسی فعال کنند:توانند سلولمی

 لسیمی شدید، اختالالت الکترولیتی، محرومیت از خواب، تنش عاطفی و تغییرات اندوکرینی. دهیدراتاسیون سلولی، هیپوگ

یابد، یک قتی که تحریک عصبی ناشی از کانون صرعی، به مراکز صاقه مغز و بخصوص مغز میانی و ساختمان مشبک انتشار میو

ها های حمالت صرعی هستند. این تخلیهی مغز، مسئول انتشار پتانسیل. این مراکز موجود در پایهدهدی عمومی تشنج رخ میحمله

ی نورونی ی کانونی در قشر مخ فعال گردد. باتوجه به این تخلیهسیستم منشأ بگیرد یا بوسیلهممکن است بطور خود به خود از این 

 شود:نیز مشخص است ( تشنج به صورت زیر طبقه بندی می  EEG) که در 

 (. Unclassified( و حمالت طبقه بندی نشده )Generalized (، عمومی )Partial نسبی )

ی عمومی تبدیل شوند که با به حملهیابند و ممکن است در تعدادی از کودکان مبتال، حمالت کانونی به دیگر مناطق نیز انتشار می

 کاهش سطح هوشاری همراه است.
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 حمالت نسبی:

شوند و عالیم مبتال می ها بیشترهای پیشانی، گیج گاهی و آهیانهتشنج نسبی ممکن است از هر ناحیه از قشر مخ شروع شود. اما لوب

های نشانه  EEG گردند. دراتونومیک و یا ترکیبی از این عالیم ظاهر می -روانی -عالیم حرکتی موضعی، عالیم حسیآن به صورت 

 شوند:شود. حمالت نسبی به سه زیر گروه تقسیم میصورت امواج تیز و میخی، دیده میی یک طرفه غیر طبیعی بهتخلیه

 Partial Seizure Simpleاده حمالت نسبی س .1

عنوان پیش درآمد صرع افتد. ) این نوع صرع بهعالیم آن ساده و ابتدایی است و هیچ تغییری در هوشیاری اتفاق نمی

شود که با محل درگیری در مغز ی کانونی قشر مخ، باعث بروز عالیم بالینی میبزرگ هم شناخته شده است( تخلیه

طول مدت حمله هوشیار است. تشنج های نسبی ساده ممکن است با عالیم حرکتی، حسی، ارتباط دارد و فرد در 

  اتونومیک یا روانی همراه باشد.

باشند که کنترل عضالت حمالت نسبی ساده با عالیم حرکتی از مناطق مغزی ) به خصوص لوب گیجگاهی( توأم می

( ساده ترین  Clonusباشند.کلونوس ) سبی ساده میحرکتی را برعهده دارند. این حمالت شایع ترین نوع حمالت ن

های عضالنی به صورت متناوب و منظم، منقبض و س، گروهشکل تشنجات نسبی ساده با عالیم حرکتی است. در کلونو

ی مبدأ حمله هستند. تخلیه قشر مخ در یک نیم کره باعث انحراف چشم شوند. حرکات چشم نشان دهندهمنبسط می

شود. وقتی که در ی مغزی باعث انحراف هردو چشم به باال یا جلو میشود. تخلیه در هر دو نیم کرهمیدر سمت مخالف 

تواند اطالعات ارزشمندی را ارائه ها میشود، باز کردن مالیم چشمی تشنجی، چشم های کودک بسته میحین حمله

 کند..

شود. ممکن کرختی و سوزن شدن اندامها ظاهر می حمالت نسبی ساده توأم با عالیم حسی معموال به صورت بی حسی،

ی تشنج باشد و یا اینکه به سمت قشر حرکتی یا حسی نواحی مجاور گسترش یابد. تشنجات تنها نشانهاست این وضعیت 

های بینایی نیز شنوایی ممکن است به صورت وزوز کردن گوش، صداهای همهمه و صدای سوت تظاهر پیدا کند. تشنج

 شود. های نور سفید یا رنگی، توضیح داده مین بارقهبه شکل دید

ستر،  گاممکن است به صورت احساس سوزش اپیهای نسبی ساده با عالئم درگیری سیستم عصبی اتونومیک تشنج

 ها ظاهر شوند.قرمزی یا رنگ پریدگی پوست، تعریق و اتساع مردمک

تکلم، احساس وقوع یک تجربه تلخ در گذشته، ترس و  های روانی شامل: توقفعالئم تشنجات نسبی ساده با نشانه

 باشد.ناراحتی، خشم و تحریک پذیری می
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 کشد و حالت تحریکی ندارد.عالئم صرع نسبی ساده فقط چند دقیقه طول می

.  حمالت نسبی پیچیده( Complex Partial Seizure)

 عالئم پیچیده و مرکب بوده و با اختالل هوشیاری همراه است. 

 ممکن است در حین اختالل هوشیاری، مهمترین عالمت حمالت نسبی پیچیده، اختالل سطح هوشیاری است و کودک 

شود قادر به شود یا به او فرمان داده میدچار حالت بهت و گیجی و وحشت زدگی شود و وقتی که با او صحبت می

و شایع ترین نوع تشنج هستند. در کودکان  شونددن نیست. این حمالت به سختی تشخیص داده و درمان میصحبت کر

یابد. این حمالت ممکن است با فاز ی نوجوانی ادامه میشوند و تا دورهغالبا حمالت فوق در سن سه سالگی شروع می

ی ی احساسی که نشان دهندهی نسبی، ساده است و معموال با یک پدیده( شروع شوند. حملهAuraپیش خبر ) 

شایع ترین حس، وجود  شود.باشد، شروع میدرگیر میی مغزی فعالیتهای عملکردی خاص در ناحیه ارتباطات پیچیده و

کند، این احساس ممکن است باطعم یا بوی ناخوشایند، احساس عجیبی در ته معده است که به سمت گلو پیشرفت می

کوچکتر ممکن است در مرحله پیش  نوایی ویا احساس کسالت شدید همراه باشد. کودکانی بینایی و شتوهمات پیچیده

خبر خبر توأم باشد. پیشی پیشتگی می تواند با مرحلهخبر، گریه کنند.احساس ترس و اضطراب شدید و نیز آشف

 Automatismمی باشد. یکی دیگر از خصوصیات این نوع تشنج،  EEGی تشنجی است و دارای شواهد قسمتی از حمله

حلقی مانند حرکت سریع -است.ماهیت اصلی این حالت، فعالیت دهانی های تکراری غیرهدفمند در حین گیجی()فعالیت

ها، جویدن مکرر، آبریزش دهان یا بلعیدن است. فعالیتهای حرکتی همچون پرسه زدن یا دویدن و تکرار برخی کلمات لب

ها ممکن است به صورت رفتارهای ( . این اتوماتیسمآه،آه  -کمک،کمک -کنمکنم، خواهش میت.) خواهش میاس

ضداجتماعی نظیر درآوردن لباس در اماکن عمومی یا سعی در باز کردن درخودروی در حال حرکت تظاهر نماید. ممکن 

نند ها لگد بزند. بسیار مهم است که خانواده بداراه رفتن یا دویدن در اتاق کرده وبه صندلیها و چراغاست کودک شروع به 

ی تشنجی هوشیاری کودک، کامال مختل شده و این حرکات او ازسر آگاهی نیست. گاهی پیدا کردن یک رفتار با حمله

ی باشد هر تالشی برای کنترل رفتار به وسیله یا انحراف رفتاری،کاری دشوار است.اگر رفتاری ناشی از عملکرد تشنجی  

متوقف کرده، مات شود   ناگهانی طوردک ممکن است فعالیت خود را بهحاصل خواهد بود. کومشاوره و رفتار درمانی بی

های بدنی خاصی به ،بدن او سست یا سخت شود یا وضعیتتفاوتی را ظاهر کندو به یک نقطه خیره گردد. گیجی و بی

ت خاصی خود بگیرد. اگر حمله نواحی از مغز را درگیر کندکه کنترل عملکرد حرکتی را در دست دارد، کودک، حرکا

. متعاقب حمله، دور کشنددهد.عموما این حمالت چند دقیقه طول میها و بازوها را نشان میهمچون تکان دادن دست
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ی درگیر مغز در طی حمله، ناحیه دشو. با توجه به پس از حمله با عالئم گیجی و عدم به یادآوری حمله، شروع می

 کودک ممکن است مدتی به خواب فرو رود.

 عمومی )ثانویه به حمالت ساده یا پیچیده (حمالت . .3

حمله  شوند.در چنین مواردیکلونیک تبدیل می-حمالت ساده یا مرکبی هستند که به حمالت عمومی به صورت تونیک

شود. در این موارد باید چنین عنوان شود که ی عمومی یک رویداد ثانویه محسوب مینسبی یک حادثه اولیه و حمله

 ی عمومی تبدیل شده است.ی نسبی بوده و بعدا به حملهکلونیک از ابتدا عمومی نبوده بلکه یک حمله-تونیک  یحمله

 حمالت عمومی:

گیرند و عالئم بالینی رسد که از سیستم مشبک منشأ میشود و چنین به نظر میحمالت عمومی بصورت کانونی یا موضعی شروع نمی

ی آن ازبین رفتن هوشیاری و اختالل فعالیت حرکتی است. باشد. از عالئم اولیههر دو نیم کره میی اختالل اولیه در آن نشان دهنده

شوند، این حمله فاز پیش خبر ندارد. حمالت ممکن است در هر زمانی از ی عمومی تبدیل میحمالت نسبی که به حملهبرخالف 

 قیقه، چند ساعت، چند هفته یا حتی چند سال باشد. ی بین حمالت ممکن است چند دشب یا روز اتفاق بیافتد و فاصله

 :کلونیک-تشنجی تونیک حمالت

شد که مهمترین حمله دوره کودکی است. معموال این حمله، کلونیک با عنوان ))گراندمال(( نامیده می-درگذشته حمالت تونیک

 ندارد ودو مرحله مشخص تونیک و کلونیک دارد.خبر مرحله پیش

ها به سمت باال واز دست دادن ناگهانی  شود. این مرحله، با چرخش چشممرحله تونیک باافزایش ناگهانی تون عضالنی مشخص می

شوند وانقباض تونیک به افتد. تمام عضالت بدن سخت میحالت ایستاده باشد به زمین میشود. اگر کودک در هوشیاری شروع می

شوند. دهان بسته شده وزبان ممکن شود. بازوها معموال خم شده وپاها و سروگردن کشیده میشکل متقارن در تمام بدن ایجاد می

پرفشار هوا از میان تارهای صوتی گاهی صدای خاصی است گاز گرفته شود. عضالت شکم و قفسه سینه سفت شده ودر اثر خروج 

ثانیه  30-10در حدود  کنند.مرحله تونیکمت دردتفسیر میشود.والدین این وضعیت را اشتباها به عنوان عال)گریه تونیک( ایجاد می

کشد ودر جریان آن ممکن است کودک دچار آپنه یا سیانوز شود. ممکن است سیستم عصبی اتونومیک نیزگرفتار شود که طول می

گیجی،خستگی وسردرد .بعد از حمله، عالئم باشندعالئم آن شامل افزایش فشارخون وضربان قلب، قرمزی صورت و افزایش بزاق می
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سالگی  17افتد ودر صورت وقوع از سن تر میباشد.این حمالت به ندرت اتفاق میشایع است.حمالت تونیک ازنوع  میوکلونیک طوالنی

 شوند.شروع می

شوند.حرکات شدید ، با از دست رفتن هوشیاری وکاهش تون عضالنی به دنبال حرکات پرشی اندام ها مشخص میکلونیکحمالت 

طور متناوب ها  بهاست حرکات در اندام غالب قابل توجه باشد. سینه و اندام شوند.ممکنپرشی جایگزین سفتی مرحله تونیک می

اختیاری کنترل ریزش بزاق نیست وممکن است بیشوند. در این مرحله کودک قادربه میدچار انقباض ریتمیک شده و سپس سست 

شود تا زمانی که کامال شوند و فواصل وقوع طوالنی مییافتن حمله، شدت حرکات کمتر میبا پایان مدفوع یا ادرار را نیز تجربه کند. 

ی پس از حمله، کودک نیمه هوشیار بوده و به سختی در مرحلهکشد. ثانیه طول می 50-30ی کلونیک تقریبا گردد. مرحلهقطع می

دقیقه طول بکشد و همراه  30طوالنی باشد. بطور متوسط ممکن است  شود. این مرحله ممکن اسن کوتاه و سریع یاتحریک پذیر می

با گیجی و خواب آلودگی باشد و کودک چند ساعت به خواب برود. در این زمان کودک اختالل خفیفی در حرکات ظریف دارد. کودک 

 هوشیار است اما احساس خستگی ممکن است دچار اختالالت بینایی و تکلم، یا استفراغ و سردرد شود. پس از بیداری کودک کامال

  آورد.ای از حمله به یاد نمیدردهای عضالنی شاکی است و خاطرهکند و ازسردرد و می

 :(  Absence Seizureحمالت ابسنس )

باشد وجزء زدگی( مییا بهت Lapses)شد که توأم با از دست دادن هوشیاری به مدت کوتاه درگذشته صرع پتایت مال نامیده می

ها واتوماتیسم مشخص گردد.شروع آن ناگهانی است وبا کاهش هوشیاری کوتاه مدت، خیرگی چشمبندی میحمالت عمومی طبقه

شود. ممکن سالگی شروع می 8-5و غالبا بین شود. از دوران کودکی شود. این حمالت به دو گروه تیپیک و آتیپیک تقسیم میمی

حمله )یابیشتر ( در  20خود متوقف گردد. شروع حمالت ابسنس تیپیک،ناگهانی است و کودک ناگهان با جوانی خودبهاست در نو

کشد.کاهش ثانیه طول می 10-5خبر است و مدت وبدون پیش موقت ،رفتن هوشیاری گردد. معموال از بینروز مواجه میطول 

افتد. حرکات خفیفی ست کودک شود، اما خود کودک به ندرت برزمین میخفیف تون عضالنی ممکن است باعث افتادن اشیاء از د

شوند. قطع ناگهانی فعالیت و ها مشاهده میو یا حرکات خفیف دستصورت  یا هاها، انقباض ناگهانی پلکهم زدن سریع لبمثل به

س از حمله مرحله خواب وجود ندارد، اما آورد. پاختیاری توأم نیست وکودک چیزی از آن حمله گذرا به یاد نمیهوشیاری، با بی

آتیپیک معموال ناگهانی نیستند و کاهش تون عضالنی در آن شدیدتر کودک ممکن است برای لحظاتی گیج باشد. حمالت ابسنس 

 است. این حمالت ممکن است چند دقبقه طول بکشند.
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نظیر کالس درس های گروهی . اگر کودک در فعالیتیکی از مشکالت مهم در حمالت ابسنس، هیپرونتیالسیون وتحریک بینایی است

ها کالسیوگفتگو شرکت داشته باشد، پس از دوران حمله برای رسیدن به مبحث کالس، ممکن است نیاز به کمک همیا مجامع بحث

ود، گاهی همین داشته باشد. وقوع مکرر حمالت ممکن است باعث کندی فرآیند تفکر و اختالل در انجام تکالیف درسی و رفتاری ش

( تمایز داده  ADHDفعالی )بافی و کاهش تمرکز وبیشمهم این است که حمله ابسنس از خیالعالئم تنها نشانه بروز حمله است. 

  شود.

 :حمالت آتونیک

شود. میسالگی شروع  5-2شود. حمله در سنین ای تون عضالنی مشخص میناگهانی و لحظهحمالت آتونیک به صورت از دست دادن 

افتد.)معموال سر، صورت یا شانه کودک افتد. در حمالت شدیدتر، کودک به طور ناگهانی بر زمین میمدت میکودک ناگهانی و کوتاه

خیزد، انگار که هیچ  اتفاقی نیفتاده رود وبیمار پس از چند ثانیه از زمین برمیطور موقت از بین می(، هوشیاری بهصدمه خواهد دید

حمالت آتونیک مکرر رخ دهد، الزم است سرو صورت کودک با کاله ایمنی پوشانده شود، زیرا احتمال آسیب شدید سر و است. اگر 

 ها وجود دارد.صورت و دندان

 :حمالت میوکلونیک

عضالنی های های ناگهانی و کوتاه مدت عضالت یا گروهحمالت میوکلونیک شامل وقایع تشنجی مختلفی است که به صورت انقباض

افتد. حمالت میوکلونیک ممکن است فقط صورت و تنه ویا یک یا چند اندام را درگیر کند. این شرایط ممکن است به صورت اتفاق می

أم هستند. تمایز بین حمالت منفرد یا مکرر رخ بدهد. حمالت ممکن است قرینه باشند یا نباشند وغالبا باسایر انواع صرع ها تو

ها ممکن است در حین خواب، به طور طبیعی اتفاق بیفتد. حمالت ای میوکلونیک بسیار مهم است، پرش همیوکلونیک از پرش

شوند اما با قرار دادن کف دست در پشت سر کودک در صورتی اشتباه می  ( Startle Refمیوکلونیک گاهی با رفلکس ازجا پریدن)

از جا پریدن تأیید خواهد شد. در هنگام حمالت میوکلونیک، سرکودک  که بتوان با فشار دست،سر را به سمت جلو هدایت کرد،رفلکس

 کند.او به شدت مقاومت میتوان به راحتی به سمت جلو هل داد و گردن را نمی
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 مقایسه حمالت نسبی ساده، پیچیده و ابسنس

 ابسنس نسبی پیچیده نسبی ساده تظاهرات بالینی

 سالگی رایج نیست 3قبل  نیست سالگی رایج 3قبل از  در هر سن سن شروع

 متعدد بار 2-1به ندرت بیش از  متغیر تناوب )در روز(

 ثانیه30معموال کمتر از  مدت
ثانیه، به ندرت 60بیش از 

 ثانیه 10کمتر از 

ثانیه، به ندرت  10کمتر از 

 ثانیه 30بیش از 

 پیش خبر
ممکن است تنها عالمت حمله 

 باشد
 نداردهرگز وجود  غالبا وجود دارد

 همیشه هرگز اختالل هوشیاری
همیشه همراه با از دست دادن 

 کوتاه مدت هوشیاری

 غالبا دارد غالبا دارد ندارد هااتوماتیسم

 گاهی اوقات گاهی اوقات غالبا حرکات کلونیک

 هرگز غالبا به ندرت مرحله پس ازحمله

 غیر معمول شایع به ندرت عدم آگاهی ذهنی
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 :بندی نشدهحمالت صرع طبفه 

این حمالت در هیچ یک های درباره این حمالت، اطالعات  کافی برای طبقه بندی آنها در دسترس نیست. عالوه بر این عالئم و نشانه

و  Westگنجد.چند سندرم مرتبط با صرع در شیرخواران و کودکان اتفاق می افتد. دو نمونه آن سندرم از طبقات جهانی صرع نمی

 باشند.( می Lennox Gastautاستات )سندرم لینوکس گ

 :سندرم وست

 دهدماهگی رخ می 18رسدوبه ندرت بعد از ماه اول زندگی به اوج خود می 7-3های شیرخواران، اختالل نادری است که بین اسپاسم

وعلت اصلی آن ناشناخته است، زیرا پاتوفیزیولوژی آن کامال مشخص نیست. تقریبا تمام کودکان مبتال به این سندرم، ترجاتی از 

 اختالالت شناختی را با خود دارند. این اختال به اسامی زیر نیز معروف است :

 ونده یا اسپاسم میوکلونیک شیرخواران.های شدید، حمله سالم، اسپاسم خم شهای میوکلونیک شیرخواران، اسپاسمپرش

 شوند :شکل ظاهر می 3ها به . اسپاسمبرابر شایع تر از دختران می باشد 2این اختالل در پسران 

 فلکسور) در عضالت خم کننده (، اکستانسور)در عضالت راست کننده (، و ترکیب فلکسور و اکستانسور.

باشند. بازوها ممکن است به بدن نزدیک یا از بدن دور شوند، تنه، بازوها وپاها میهای فلکسور،انقباض های مختصر گردن، اسپاسم

طور های اکستاسور غالب است،در نتیجه گردن و تنه بههای دور کننده،انقباضدر اسپاسم اند.ی آرنج خم شدهدر حالی که از ناحیه

شوند.انحراف چشم یا نیستاگموس غالبا با نزدیک یا دور می به بدنناگهانی به سمت عقب کشیده شده، در حالی که بازوها وپاها 

نوع حمله تشنجی دیگر،رخ  150های شیرخواران توأم است. اسپاسم های شیرخواران ممکن است به تنهایی ویا همراه با اسپاسم

، اما این روش با اثرات سوء شود( استفاده می ACTHهای شیرخواران، از هورمون آدرنوکورتیکوتروپین )دهند. برای درمان اسپاسم

هفته وبه تدریج کاهش 2مدت )قابل توجهی همراه است )همچون سرکوب سیستم ایمنی و افزایش فشارخون (. بنابراین درمان کوتاه

شود. همچنین از داروی ویگاباترین )سابریل ( نیز به منظور درمان اسپاسم شیرخوارگی و حمالت نسبی توصیه می ACTHیابد( با 

های عصبی غیرقابل جبران میدان دید همراه است. ویگاباترین با افزایش سطح انتقال دهندهشود، اما با کاهش اوم استفاده میمق

(GABA به کاهش فعالیت تشنجی کمک می ) .کند 
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 :(LGSسندرم لینوکس گاستات )

های با یافته LGSشوند. مبتال میهای شیرخواران در نهایت به سندرم لینوکس گاستات درصد از کودکان مبتال به اسپاسم 65 -30

 گردد:زیر مشخص می

انواع مختلف حمالت ) آتونیک، میوکلونیک، تونیک و ابسنس نامشخص (، اختالل شناختی، کندی تکامل ذهنی، پاسخ نامناسب به 

 HZ 10-12در حالت بیداری و یا فوران ناگهانی امواج تند  3HZهای کند ) انتشار امواج تیز با ریتم EEGرات مشخص درمان. تغیی

شود و پس از این سن، از شیوع کمتری برخوردار خواهد بود. حمالت سالگی شروع می 8-1در حالت خواب(. این سندرم در سنین 

بسیاری از این کودکان مشکالت دیگری مانند بیش . عالوه بر اختالالت شناختی، تونیک، شایع ترین حمالت در این سندرم است

ایدیوپاتیک و دو سوم عالمت دار هستند. درمان  LGSدهند. یک سوم موارد های اوتیستیک را نشان میفعالی، پرخاش گری یا ویژگی

LGS شوند. داروهای ضد تشنج اساس نوع حمالت انتخاب میدهد. داروها بربسیار دشوار است و در اغلب موارد به درمان جواب نمی

از سایر داروهای ضد  د.نباششامل: الموتریژین، توپیرومات، فلبامات، روفینیماید، کلوبارزام و کلونازپام می LGSمورد تـأیید برای 

توان استفاده کرد. رژیم تشنج مانند والپرات، لووتیراستام، گاباپنتین یا بنزودیازپین ها زمانی که بیمار به درمان مقاوم است می

 تواندضعیف است و خانواده به ندرت می LGS  جانبی زیادی دارد. پیش آگهی کتوژنیک هم در برخی کودکان مؤثر بوده، اما عوارض 

 در محیط خانه از کودک نگهداری کند.

 :ارزیابی تشخیصی

برای تعیین پیش آگهی و اجرای درمان مناسب، تأیید تشخیص صرع، بسیار مهم و حیاتی است. فرایند تشخیصی در کودکان تشنجی 

 ی اصلی دارد: دو مرحله

 تعیین نوع حمله -1

 تالش در جهت درک علت رویداد -2

ه تاریخچه، مشاهدات ماهرانه و استفاده از آزمایشات متعدد بستگی دارد. این نکته بررسی و تشخیص تا حدود زیادی ب

بخصوص در تمایز صرع از دیگر تغییرات کوتاه مدت هوشیاری یا رفتاری اهمیت دارد. موارد بالینی که ممکن است حمالت 

ت آپنه در شیرخواران و کودکان صرع را تقلید کنند عبارتند از: سردردهای میگرنی، آثار سمی داروها، سنکوپ، حمال
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  QTتیک، لرزش، کره (، سندرم های شبانه (، اختالالت حرکتی ) کوچکتر، اختالالت خواب ) راه رفتن در خواب و وحشت

 ) ایسکمی گذرا (.  TIAطوالنی، حمالت روانی، حمالت خشم و حمالت 

مسمومیت کوکائین نیز بسیار اهمیت دارد. از آنجا که همیشه  در کودکانی که تشنج به تازگی تشخیص داده شده است افتراق آن با

ی کودک در حین حمله وجود ندارد، لذا باید تاریخچه کامل از خانواده اخذ گردد.تاریخچه باید شامل تمام اطالعات امکان مشاهده

ی نامناسب و اطالعاتی درمورد حوادث و دوران قبل از تولد، حین تولد، دوران نوزادی شامل عفونت، آپنه، کولیک، تغذیه زیر باشد:

ی حمله باید مفصل بوده و شامل نوع حمله باتوصیف رفتار کودک در حین حمالت، سن شروع بیماریهای قبلی کودک. تاریخچه

د حمله و زمان وقوع آن ) صبح زود، قبل از غذا، وقت بیداری یا در خواب ( باشد. هر عاملی که باعث تسریع یا تشدید حمله شو

توصیف اهمیت دارد: تب، عفونت، ضربات سر، اضطراب، خستگی، کم خوابی، قاعدگی، الکل و فعالیت بدنی. اگر کودک توانایی 

های حسی را داشته باشد باید آن را ثبت نمود. طول مدت و پیشرفت حمالت و رفتارها و احساسات بعد از حمله ) مثل گیجی، پدیده

 اب( باید ثبت شود. اینکه ممکن است بیش از یک نوع حمله رخ داده باشد بسیار اهمیت دارد.قطع تکلم، فراموشی، سردرد و خو

کند، بلکه والدین باید سعی کنند حرکات کودک را در حین حمله تقلید غالبا توصیف شفاهی والدین از حمله،کمک زیادی نمی

گیرند)مثل برگشتن سر به عقب(. والدین متوجه غفلت قرار می موردشود که غالبا در گفته ها نمایند.تقلید باعث بروز تظاهراتی می

پرشی منفرد را تشخیص ندهند، مگر اینکه ازآنها های جزئی سر یا حمالت شوند، مثال ممکن است تکانبعضی از عالئم خفیف نمی

عصبی در اعضاء خانواده ذکر  مغزی یا سایر اختالالتسؤال شود. در تاریخچه خانوادگی باید وجود صرع، عقب ماندگی ذهنی، فلج

ای نظیر سرئرئهای میگرنی، حمالت قطع تنفس، تشنج ناشی از تواند کلیدی برای تشخیص اختالالت حملهاین تاریخچه می گردد.

 های حرکتیتب یا اختالالت عصبی باشد.معاینه فیزیکی و عصبی کامل نیز در کنار بررسی تکامل گفتاری،یلدگیری، رفتاری و توانایی

های عصبی ممکن های آزمایشگاهی و تصویربرداریستتواند به تشخیص اختالالت عصبی کمک کند. در شروع اولین حمله،انجام تمی

گیری تواننداطالعات ارزشمندی را فراهم کنند. این مطالعات شامل اندازهاست برای بررسی حمله الزم باشد. مطالعه آزمایشگاهی می

)برای تشخیص عفونت( می باشند. قند خون ممکن است وجود هیپوگلسیمی را مطرح کند و  WBCسطح سرب خون و شمارش 

توانند اختالالت متابولیکی را شناسایی کنند.در صورت احتمال ، کلسیم و سایر مطالعات هماتولوژیک میBUNهای سرم، الکترولیت

اتیولوژی ژنتیکی ممکن است آنالیز کروموزومی انجام شود.اگر به سندرم ترک الکل یا سوء مصرف مواد مشکوک باشید، غربالگری 

برای تشخیص اسکن  CTتواند به تشخیص مننژیت کمک کند. از یشود. انجام پانکچر کمری مبرای تشخیص سموم انجام می

های تکاملی، شود. برای درک جزئیات آناتومیکی در مورد ناهنجاریهای مغزی استفاده میها و ناهنجاریهای مغزی، سکتهخونریزی

 شود.استفاده می MRIتومورها و دیسپالزی قشر مخ، از 
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در  EEGشود و این مفیدترین ابزار ارزیابی برای اختالالت تشنجی است. هیه میت EEG ازتمام کودکان مبتال به تشنج،

تواند شود : در خواب، بیداری، بیداری با نحریک حسی )جرقه نور و صدا ( و هیپرونتیالسیون.تحریک میشرایط مختلف انجام می

کنند. تخلیه ایجاد می EEGصیات مشخصی را در شود.هر یک از انواع حمله، خصو EEGطبیعی در باعث بروز فعالیت الکتریکی غیر

موج  3شود و با خصوصیات غیرطبیعی در بین حمالت همراه است. تعداد کلونیک دیده می-امواج تیز با ولتاژ باال،در حمالت توونیک

دهنده ، مخصوص حمالت ابسنس است و عدم فعالیت الکتریکی در یک ناحیه نشانEEGو خصوصیت موجی شکل ثانیه  1تیز در

ی تشنجی نیست، زیرا طبیعی به معنای عدم حمله EEGدورال است. ضایعات وسیع فضاگیر مثل آبسه یا تجمع مایع در فضای ساب

EEG کند، در نتیجه ممکن است در فاصله بین حمالت فقط یک ابزار ثبت ظاهری است وتنها یک ساعت از زمان را گزارش می

طوالنی EEGنرمال باشد. در صورت نگرانی در مورد وقوع مجدد حمالت یا عدم تشخیص نوع تشنج، ممکن است گرفتن  EEG  صرعی،

های فیزیولوژیکی مثل تالش تنفسی، حرکات چشم، ضربان قلب و از طریق ویدئو در خواب و بیداری الزم باشد. برای بررسی داده

توان بطور همزمان استفاده نمود. چنین ابزاری برای افتراق ه کرد. از این روشها میتفادگراف استوان از دستگاه پلیفشار خون، می

 بین صرع از حمالت حرکتی و رفتاری غیر صرعی، پر ارزش است. 

 مداخالت درمانی:

هدف از درمان اختالالت تشنجی، کنترل حمالت یا کاهش تناوب و شدت آنها، کشف علت و اصالح آن، در صورت امکان 

بخشی از روند باشد. اگر فعالیت تشنجی، عالمت عفونت، ضربه یا یک فرایند متابولیکی باشد، قاء کیفیت زندگی بیماران میو ارت

 شود: درمان دارویی، رژیم کتوژنیک، تحریک واگ و جراحی.باشد. صرع به چهار روش درمان میدرمان، اصالح علت تشنج می

 درمان دارویی: 

شوند که سطح اولیه تحریک پذیری نورونی آنها افزایش یافته ثابت شده است که افراد مستعد صرع، زمانی دچار حمله می

تجویز داروهای دهد. تر از آستانه نگهداشته شود، حمله تشنجی رخ نمیپذیری، پایینی بحرانی برسد.اگر قابلیت تحریکو به نقطه

گیرد. بنابراین درمان اولیه حمالت صرعی شامل تجویز داروهای ه وپیشگیری از حمالت صورت میضد صرع، با هدف ارتقاء این آستان

ضد صرع یا ترکیی از داروها با دوز مناسب است که ضمن ایجاد اثرات مطلوب از عوارض جانبی و مسمویت، پیشگیری کند. اعتقاد 

های عصبی ناگهانی با فرکانس باال و های طبیعی به تحریکرونبر این است که داروهای ضدصرع بطور اولیه، با کاهش پاسخگویی ن

گردد. امواج مغزی غیرطبیعی ممکن است کنند. بنابراین تشنج به خوبی کنترل میبرخاسته از کانون صرع، اثر خود را اعمال می

 دستخوش تغییر بشوند یا نشوند.
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درمان ابتدا با یک دارو برای نوع خاص حمله آغاز توان کنترل کامل صرع را به دست گرفت. % از کودکان مبتال می 75در 

شود. در صورتی که دارو یابد تا تشنج کنترل گردد وکودک دچار عوارض جانبی داروها نشود ودوز مصرفی به تدریج افزایش میمی

گردد. پس از کنترل شود و دوز آن به تدریج افزوده میرل نکند، داروی دوم نیز اضافه میمؤثر باشد، اما حمالت را به طور کامل کنت

اند، معموال از یک دارو )منوتراپی(  یابد. در حمالت صرعی که به تازگی شروع شدهحمالت، دوز مؤثر دارویی برای مدت طوالنی ادامه می

زیادی از داروهای ضدصرع جدید، ممکن است استفاده از چند دارو در  به تعدادشود. با این وجود به علت دسترسی استفاده می

 شود، جنبه حیاتی دارد. کودکی که حمله تشنج او به آسانی کنترل نمی

زمان با رشد کودک گیری متناوب سطح خونی داروها برای تنظیم دوز دارویی وکنترل عوارض جانبی مهم است. هماندازه

کودکان تحت درمان با داروهای ضدصرعی که عوارض جانبی مشخص و شناخته شده دارند، الزم  در شود.مقدار دارو افزایش داده می

مکررا کنترل شوند. برای قطع درمان، باید پروتکل الزم های عملکرد کبدی، های خونی، آنالیز ادرار، وتستاست شمارش کامل سلول

ای نشده باشد و سال دچار هیچ حمله2از قبل تعیین شود. معموال برای قطع درمان باید شرایط زیر مهیا باشند : کودک به مدت 

EEG ز : شروع حمله بعد از سن طبیعی باشد. میزان دوز دارو باید طی چند هفته به تدریج کاهش داده شود. عوامل خطر عبارتند ا

صرعی در دوره نوزادی، حمالت متعدد قبل از شروع درمان و اختالل فعالیت در سیستم عصبی. در سالگی، تاریخچه حمالت  12

افتد. ماه پس از قطع مصرف دارو، اتفاق می 6شوند و عود حمله طی درصد از کودکان پس از قطع دچار حمله مکرر می 25حدود %

، داروی ضدصرع باید  برای مدت های مکرر در کودکان کوچکتر توأم باشدرنامه کاهش دارو، با دوران بلوغ و یا بروز عفونتاگر زمان ب

  یابد.تری ادامه طوالنی

 :عوارض دارو درمانی

وابسته به دوز  شود. غالبا این عوارض جانبی گذرا وگاهی اوقات عوارض جانبی داروهای ضدصرع، موجب نگرانی کودک و خانواده می

خوابی غالبا با کاهش تعادل و بیهستند، اما نیاز به رسیدگی فوری دارند. اثرات جانبی وابسته به دوز مانند سرگیجه، سردرد، عدم 

های دارویی الزم است سطح سرمی داروها کنترل شوند. دذمان توأم نظیر استفاده شوند. در صورت بروز واکنشدوز مصرفی برطرف می

ها، بیوتیکآنتیهمزمان از باربیتوراتها و کاربامازپین ممکن است باعث تشدید آثار یکدیگر شوند. شناسایی عوارض متقابل داروها مانند 

 ضرورت دارد وآگاهی از عوارض متقابل داروها، امر مهمی است.برای کودک مبتال به صرع، 

توئین و الموتریژن ممکن خی از داروهای ضدصرع، عوارض جانبی بالقوه خطرناکی دارند. به عنوان مثال کاربامازپین، فنیبر

سال  2سید ممکن است موجب مسمومیت کبدی مخصوصا در کودکان زیرا است باعث بثورات جلدی شدید شوند. داروی والپروئیک

توئین استفاده فنیتوئین، امروزه از فوسشود. برای اجتناب از عوارض احتمالی آسیب بافتی و مشکالت ناشی از تزریق وریدی فنی
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توئین . درمان درازمدت با فنیجود داردشود. برای مراقبت از کودک مبتال به صرع، نیاز به شیوه تفکر انتقادی و کنترل دقیق ومی

ها )هیپرپالزی لثه ( قابل توجه است.در موارد شدید ممکن است برداشتن غالبا در لثه شود کههیپرپیالزی بافت لنفاوی میباعث 

ا خرناس که ب بافت اضافی الزم باشد، زیرا رشد بیش از حد لوزه ها و بافت آدنوئید ممکن است موجب انسداد نسبی راه تنفسی شود

برابرخطر  3باعث کاهش توده استخوانی و  گردد. مصرف طوالنی مدت داروهای ضدصرعکشیدن در هنگام خواب مشخص می

، برای تمام بیمارانی که داروهای ضدصرع مصرف Dهای کلسیم و ویتامین شود. بنابراین تجویز پروفیالکسی مکملشکستگی می

 .شودکنند، توصیه میبرای بیمارانی که داروی ضدصرع مصرف میجش تراکم توده استخوانی هم شود. آزمایش سنکنند، توصیه میمی

 :نکته پرستاری 

توئین، اغلب در درمان حمالت، به جای این دارو از با توجه به عوارض احتمالی و تداخل دارویی ناشی از تزریق وریدی فنی

بیشتر  mg/min 50توئین وریدی، تزریق باید آهسته باشد و میزان آن از شود. در صورت تجویز فنیتوئین استفاده میفنیفوس

صورت مخلوط شدن با گلوکز، باید برای شستشوی آنژیوکت فقط از نرمال سالین استفاده شود. در  توئیننشود. به دلیل رسوب فنی

توان آن تجویز گردد که در صورت نیاز می mg/min 150توئین ممکن است با محلول سالین یا گلوکز با سرعت حداکثر فنیفوس

 را به صورت عضالنی هم تزریق نمود.

 

 داروهای ضد صرعی

 مصرفمورد  دارو
عمر نیمه

 )ساعت(
 دوز معمول

Kg/Mg/Day 

سطح 

 درمانی
Ml/Mg 

 عوارض جانبی

 نسبی، عمومی، ثانویه کاربامازپین

14-

 )کودکان(27

 )نوزادان(5-28

10-30 4-12 

 تهوع،دوبینی،آلرژیک،بثورات

دید،سرگیجه، تاری

 پرحساسیتی،آنمیسندرم

 کلونیک-نسبی و تونیک توئینفنی

 )کودکان(5-14

10-

 )نوزادان(60

5-8 10-25 

جلدی،پرمویی،هیپرپالزی بثورات

لثه،خشن شدن چهره،کمبود 

 فوالت و نیستاگموس

 والپروئیک اسید

حرکت، ابسنس،بیاولیه،عمومی

میوکلونیک،تب و تشنج، 

های شیرخواران و سپاسم

 های نسبیبعضی از تشنج

10-15 

6-8 

کاربامازپین، )با

فنوباربیتال یا 

 پریمیدون(

30-80 50-100 

تهوع،لرزش،افزایش وزن، ریزش 

مو، کاهش پالکت، نارسایی 

 کبدی و التهاب پانکراس
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 داروهای ضد صرعی

 مورد مصرف دارو
عمر نیمه

 )ساعت(
 دوز معمول

Kg/Mg/Day 

سطح 

 درمانی
Ml/Mg 

 عوارض جانبی

 فنوباربیتال

تشنج نوزادی، تب و تشنج، 

کلونیک و -نسبی، تونیک

 عمومی

36-72 

از یک )کمتر3-5

 سال

)باالی یک 2-4

 سال(

10-40 

بی حسی عمومی، بی توجهی، 

پذیری، فعالی، تحریکبیش

، اختالل شناختی یبثورات جلد

های و به ندرت واکنش

 پرحساسیتی

 کلونازپام
ابسنس،آتیپیک، 

 آتونیک،میوکلونیک
20-40 1/0-3/0 

02/0-

08/0 

حسی بی

عدم پذیری،عمومی،تحریک

 تحمل،آتاکسی،دوبینی

 نامعلوم LGS 20 15-45 نسبی و عمومی، فلبامات

اشتهایی، کاهش وزن، تهوع، بی

خوابی، خستگی، سردرد، کم

پالستیک و مسمومیت آآنمی

 کبدی

 الموتریژن
نسبی، ایسنس، آنیپیک، 

 آتونیک و میوکلونیک

با داروهای  7

ضدصرع 

 القاکننده آنزیم

با داروهای  20

 بدون تداخل

با  45-60

داروی 

 والپروئیک اسید

 

برای  5

مهارکننده 

 آنزیم

با 10

القاکننده 

 آنزیم
با  5-15

مهارکننده 

 آنزیم

خواب آلودگی، سرگیجه، 

آتاکسی، دوبینی، خستگی و 

 افزایش وزن

 توپیرامات
نسبی، عمومی، تونیک و 

 آتونیک

10-15 

با  6-8

 کاربامازپین

 نامعلوم 5-9

اشتهایی، آلودگی، بیخواب

خستگی، اختالل در تمرکز، 

های کاهش وزن و وجود سنگ

 کلیوی

 نامعلوم 2-1 نامعلوم نسبی تیگابین

سرگیجه، خواب آلودگی، 

سردرد، لرزش، اختالل تمرکز و 

 افسردگی

 نامعلوم 60-10 8-5 کلونیک-نسبی، تونیک کاربامازپیناکسی
آلودگی، سردرد، گیجی، خواب

 تهوع و آتاکسی

 نامعلوم 50-10 5 کلونیک-نسبی، تونیک لووتیراستام
گیجی، مشکالت آلودگی، خواب

 رفتاری
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 :رژیم کتوژنیک 

، بدن برای تأمین انرژی این رژیم از نظر چربی غنی بوده، اما کم کربوهیدرات و پروتئین کافی است. با مصرف این رژیم

ی غذاها و مایعات مصرفی کودک باید به کار دشواری است. کلیهکند. پایبندی به این رژیم اولیه از چربی به جای گلوکز استفاده می

 باشد.های ویتامینی ضروری میها و مواد معدنی فقیر است، لذا مصرف مکملگیری شود.از آنجا که این رژیم از نظر ویتامیندقت اندازه

توده استخوانی ضعیف و مشکالت  های کلیوی است.عوارض جانبی احتمالی این رزیم شامل یبوست، کاهش وزن، گیجی و سنگ

 شود.گیرند، بدترمیسالمتی به همراه صرع در افرادی که تحت درمان با این رژیم قرار می

 :( VNSتحریک عصب واگ )

شوند، تحریک عصب واگ، ممکن است موجب کاهش حمالت شود. در افرادی که با دارودرمانی به شکل مؤثری درمان نمی

که مبتال به اختالل صرع نسبی )با یا بدون حمالت عمومی ثانویه ( که به داروهای ضدصرع مقاوم  سال 12باالی  امروزه برای بیماران

گردد. کنند. یک ژنراتور با برنامه تنظیم شده به صورت زیرجلدی در قفسه سینه بیمار تعبیه میهستند، از این روش استفاده می

کندکه ژنراتور پیام منظمی تولید میشوند. تحریک عصب واگ در سمت چپ بدن میالکترودهای زیر پوست با ارسال پیام، باعث 

تواند این تحریک را ایجاد کند. شوند. در صورت نیاز در هنگام وقوع تشنج، خود بیمار میبطور دقیق باعث تحریک عصب واگ می

گردن، ممکن است دیس فونی، درد گردن یا گزارش نشده است، ولی هنگام تحریک  VNSگونه اثرات جانبی طوالنی مدت با هیچ

تا یک دوم بیماران بعد از یک سال تحت درمان با این روش، میزان گلودرد و سرفه روی دهد. مطالعات نشان داده است که یک سوم 

 یابد.بروز تشنج در آنها کاهش می

 :درمان جراحی

توان ضایعه رااز طریق جراحی اگر ثابت شود که تشنج به دلیل هماتوم، تومور یا سایر ضایعات مغزی رخ داده است، می

خارج کرد. جراحی برای بیمارانی مؤثر است که حمالت عودکننده مکرر و طوالنیمدت دارند. حمالت صرعی عودکننده به حمالتی 

ی ضدصرع ) نک درمانی یا ترکیبی ( همچنان ادامه داشته باشد. کانون مولد صرع باید نوع دارو 3رغم مصرف علیشود که اطالق می

ی غیرفعال مغز تلقی شود. برداشتن سریع مناطق عالمت دار، به کنترل از طریق جراحی رزکسیون باشد و از نظر عملکردی جزء ناحیه

و  EEGهای طبی وسیع همچون کنترل تهاجمی م روشبه دلیل نیاز به انجا کند.حمله و کاهش دوز داروهای ضدصرع کمک می

اجتماعی و روان سنجی، الزم است کاندیدهای آینده جراحی، قادر به تحمل و همکاری با این پروسیجرها باشند. چند -ارزیابی روانی

اشد. برای این بقسمتی از مغز مینوع مداخله جراحی وجود دارد : جراحی به منظور برداشتن کانون صرع که شامل رزکسیون 
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دهد. پروسیجر، این امیدواری وجود دارد که مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد. برداشتن کانون صرعی، نیاز به مصرف دارو را کاهش نمی

یابد که بیمار دیگر دچار  تشنج نشود. برداشتن شود و تا زمانی ادامه میتجویز دارو به محض کسب هوشیاری مجدد بیمار شروع می

که مبتال به صرع شدید هستند. بیماران مبتال به سندرم راسموسین گیردمی ه یا بخش زیادی از آن، فقط در بیمارانی انجامیک نیمکر

 برند.از این روش سود می Sturge- weberیا

( به معنای جدا کردن ارتباط بین دو نیمکره مغز است که در  Corpuscallosotomyپروسیجر کورپوس کالوزوتومی )

های متعدد، فیبرهای افقی قشر حرکتی را با هدف کاهش حمالت از هم جدا در روش برش از حمالت عمومی کاربرد دارد.بعضی 

  شوند.کنند، اما برای حفظ عملکرد کلی، فیبرهای عمودی نگهداشته میمی

 :صرع مداوم

ای اتفاق بیفتد که کودک در گونهدقیقه طول بکشد ویا یکسری حمالت به  30ای است که بیش از  صرع مداوم حمله

فاصله بین حمالت قادر به کسب هوشیاری خود نباشند. درمان اولیه با هدف حمایت، حفظ عملکرد حیاتی با حفظ راه هوایی، تجویز 

یمن، در ساده، مؤثر و اهای شود. یکی از روششود وبه دنبال آن تجویز وریدی داروهای ضدصرع آغاز میژن و مایعات انجام میاکسی

و یا به صورت ژل های رکتال تر، این دارو در سرنگمنزل و بیمارستان استفاده از دیازپام رکتال ) مقعدی ( است. برای تجویز راحت

باشد. شود. میدازوالم نیز از طریق نازال در درمان حمالت صرعی مؤثر میباشد. دیازپام رکتال باعث تضعیف تنفس نمیدر دسترس می

 تر از دیازپام رکتال است.خطر است، بلکه در توقف حمالت صرعی مناسب است و مصرف آن راحتزوالم نازال، نه تنها بیمصرف میدا

دقیقه بعد از استفاده از  15خط درمانی برای صرع مداوم، دیازپام یا لورازپام وریدی است. در محیط بیمارستان، اولین 

شود. ممکن است به عنوان داروی منتخب از لورازپام به جای دیازپام استفاده شود. شروع اثر لورازپام دیازپام رکتال، تشنج قطع می

کند. معموال استفاده ایجاد میسال، دیسترس تنفسی کمتری  2کان باالی تری دارد و در کوددقیقه است. این دارو اثر طوالنی 2-5

 تر حمله ضروری است.توئین وریدی برای کنترل طوالنیفنیتؤام از فوس

 :هشدار پرستاری

هر  دیازپام با اغلب داروها ناسازگاری دارد، در صورت تزریق وریدی، باید به آرامی و مستقیما از خود ورید یا از طریق ستِ

 چه نزدیکتر به ورید تزریق شود.

باشد. خطر دپرسیون تنفسی همچنین داروی والپروئیک اسید، از طریقِ رکتال یا وریدی در کنترل صرع مداوم، مؤثر می

نظر قرار گیرد. اگر دیازپام مؤثر نباشد، تحتندارد. در زمان تجویز دارو، به منظور تشخیص زودرس عالئم حیاتی کودک بایدبه دقت 
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تواند کودک را در توئین یا فنوباربیتال وریدی استفاده شود. ترکیب این درمان میفنیممکن است به عنوان داروی اولیه از فوس

دچار حمالت هستند،  رغم درمان فوق، همچنانمعرض آپنه قرار دهد، لذا حمابت تنفسی از کودک، ضرورت دارد. در کودکانی که علی

و درمان حمالت الکتروگرافیک،   EEGپروپفل یا فنوباربیتال استفاده نمود. در این شرایط، کنترل مداوم توان از میدازوالم، می

ساعت (، ولی اگر هر  12یابد )طی ساعت کنترل شد، میزان دارو به آرامی کاهش می 12ضروری است. هنگامی که تشنج به مدت 

یابد. در مراقبت از کودک مبتال به صرع مداوم، عالوه بر باز نگهداشتن راه هوایی، نیاز به دوز آن افزایش میعود کند،  گونه تشنجی

ی اول، فشارخون ممکن است افزایش یابد وپس از آن به حد دقیقه 45-30کنترل فشارخون و حرارت بدن نیز وجود دارد. طی 

فعالیت حرکتی، ای مورد استفاده در درمان صرع، ممکن است خیلی افت کند. به دلیل افزایش گردد، اما به دلیل داروهطبیعی باز می

احتمال بروز هیپرترمی نیز وجود دارد. صرع مداوم یک اورژانس پزشکی است که برای پیشگیری از آسیب مغزی احتمالی یا مرگ، 

کلونیک حائز اهمیت است. برایند -کردن حمالت تونیکباشد. تشخیص درست مشکل، به اندازه متوقف نیازمند مداخله فوری می

 نهایی درمان به اتیولوژی و طول مدت صرع بستگی دارد. 

 :پیش آگهی

ی وجود کنند، به حمالت بیشتری مبتال خواهند شد. برای تشخیص صرع، سابقهاکثر کودکانی که حمله دوم را تجربه می

های خاص صرع از مهمترین عوامل مؤثر بر اتیولوژی و سندرمدهند که کند. مطالعات اپیدمیولوژیک، نشان میحمله کفایت می 2

ندگی ذهنی یا فلج مغزی هستند، بیشتر در معرض  خطرصرع قرار دارند. مرگ ومیر آگهی هستند. کودکانی که دچار عقب ماپیش

، بیشتر است. حمالت صرعی یابدرغم درمان کافی دوام میکودکان مبتال به صرع که دارای تقایص عصبی هستندیا حمالت آنها علی

%  79باشد. یک مطالعه نشان داد که نت همراه میمداوم دارای عوارض زیادی است و غالبا با عیوب عصبی یا اختالالت جدی و عفو

ساعت یا بیشتر به همزاه صرع مداوم باشد، میزان  1باشند. در صورتی که طول مدت تشنج این کودکان مبتال به نقایص عصبی می

 یابد.ناخوشی و مرگ و میر افزایش می
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 :مداخالت پرستاری

له و ثبت دقیق رویدادهاست. هر گونه تغییر رفتاری قبل از وقوع وظیفه مهم پرستار در هنگام حمله صرع، مشاهده حم

توهمی ) فاز پیش خبر (، اثرات حرکتی )حرکات چشم و انقباضات عضالنی (، -های حسیحمله و خصوصیات حمله نظیر پدیده

پس از حمله باید ثبت و گزارش گردد. پرستار به جای مشخص کردن نوع حمله، باید فقط چیزی ی تغییرات سطح هوشیاری و مرحله

 کند، گزارش نماید. را که مشاهده می

شوند، اما حمالت اپسنس به حمالت عمومی و حمالتی که دارای تظاهرات بالینی مشخصی هستند، به آسانی تشخیص داده می

ی تلقی شده و تادیده انگاشته شود. هر رفتار غیر کودک ممکن است به عنوان بی توجه راحتی قابل تشخیص نیستند. رفتارهای

ی فرایندهای فکری( باید توصیف و ثبت ای یک فعالیت، خیرگی دید یا وقفهمعمول حتی اگر کم اهمیت باشد) مثل توقف لحظه

واهد بود. کودک باید در حین حمله از صدمه محافظت گردد. هرقدر بیشتر درمورد جزئیات توضیح داده شود در بررسی ارزشمند تر خ

 کند. گردد. مشاهدات پرستار در حین حمله، اطالعات ارزشمندی برای تشخیص و کنترل حمله تأمین می

ای که شروع شده است، امکان پذیر نیست و پرستار نباید در این جهت اتالف وقت کند، بلکه باید ضمن حفظ متوقف کردن حمله

ها خود در کنار کودک بماند و او را از صدمات مختلف محافظت نماید. در صورت امکان باید با بستن در یا کشیدن پردهخونسردی 

تواند برای کودک، مشاهده کنندگان و افراد خانواده بسیار ناراحت کننده باشد. در کودک از دید دیگران پنهان شود. وقوع حمله می

نها اطمینان داده شود که هر تالشی برای کمک به کودک انجام خواهد شد. پس از حمله در صورت صورت حضور سایر افراد باید به آ

 ای در مورد آن ارائه نمود.توان توضیحات سادهنیاز، می

 :هشدار پرستاری

بین دندانهای او  کلونیک کودک را حرکت ندهید و با فشار زیاد او را محدود نسازید و از قرار دادن اشیاء سفت در-ی تونیکدر حمله

-ی تونیکاجتناب کنید. در صورتی که پرستار خود را به موقع به کودک برساند باید بالفاصله او را روی زمین بخواباند. در حین حمله

دهد. بنابراین کودک در معرض شود و زبان تون عضالنی خود را از دست میرود و ریزش بزاق زیاد میکلونیک، رفلکس بلع از بین می

ی ترشحات را تسهیل نموده و راه هوایی را باز گیرد. قرار دادن کودک به پهلو، تخلیهسیون و انسداد راه هوایی قرار میخطر آسپیرا

الزم باشد. عالئم حیاتی نیز باید کنترل شوند. اگر کودک در مدرسه یا ی خلفی حلق دارد. ممکن است ساکشن دهان و ناحیهنگه می

ست باید به او فرصت استراحت داده شود. اجرای احتیاطات حین حمله برای کودکانی که به عنوان بیمار صرعی، جایی دور از خاته ا
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شناخته شده اند یا کودکانی که برای ارزیابی تشنج تحت بررسی هستند، ضرورت دارد. قلمرو این احتیاطات به نوع و شدت حمالت 

 باشد:بستگی دارد که شامل موارد زیر می

  های کنار تخت در زمان خواب یا استراحت کودک.نردهباال کشیدن 

 های تخت و سایر اجسام سخت نزدیک کودک.های نرم در کنار نردهقرار دادن ملحفه 

 ی تشک مقاوم به آب و یا انداختن یک تشکچه روی تشک اصلی تهیه 

 های احتماال خطرناک:انجام اقدامات احتیاطی در حین فعالیت

  فقط به همراه ناجی غریقشناکردن 

 استفاده از حمام دوش با نظارت والدین 

 استفاده از کاله ایمنی و پوشش های مخصوص دست و پا در حین اسکیت و دوچرخه سواری 

 نظارت دقیق در حین استفاده از ماشین آالت و یا تجهیزات احتماال خطرناک 

 ی و ذکر توجهات اختصاصی در آنتوصیه به کودک جهت همراه داشتن دائمی کارت شناسایی پزشک 

 مراقبت طوالنی مدت:

مراقبت از کودکان مبتال به حمالت تشنجی عود کننده شامل: مراقبت فیزیکی و آموزش درمورد اهمیت درمان دارویی و از همه 

شود. ترسها و یباشد. بیماریهایی نظیر صرع باعث اضطراب زیاد در بستگان کودک ممهمتر مشکالت عاطفی مرتبط با بیماری می

. برای بسیاری از افراد ای را درگیر کرده استانواع سوء تعبیرها درمورد این بیماری و درمان آن تا حدود زیادی ذهن افراد غیر حرفه

 تواند در ارتباط با مشکالت روانی اجتماعی ناشی از صرع به کودک و خانوادههنوز هم ارثی بودن این بیماری مطرح است. پرستار می

 اش کمک کند.

 ابعاد جسمی:

باید گیرند. برای حفظ سطح سرمی مناسب دارو، ای مشخص و شناخته شده، تحت درمان دارویی قرار میکودکان با اختالالت حمله

های ریزی صحیح تجویز داروها، اختالل در روتینتواند با آموزش نحوه برنامهدر فواصل منظم، این سطح کنترل گردد. پرستار می

شود. داروها با نیمه عمر طوالنی در دفعات خانواده را به حداقل برساند. دوز دارو بر حسب سن کودک و نیمه عمر دارو محاسبه می

تر ممکن ءکمتری همراه است. دفعات تجویز دارو در کودکان کوچککمتری تجویز میشوند. لذا فراموش کردن یک دوز  با اثرات سو
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تری تجویز گردد و با عملکرد االمکان به روش سادهع، بیشتر باشد. هدف اصلی این است که دارو حتیاست به دلیل متابولیسم سری

کند. بهترین زمان تجویز دارو، هنگام غذا یا روزانه کودک و خانواده تلفیق شود. این کار بستر همکاری متقابل با خانواده را فراهم می

 وقت خواب است.

 :هشدار پرستاری

مصرف کنند، زیرا کمبود این دو ویتامین به  کافی اسیدفولیکو  Dتوئین باید ویتامین کودکان تحت درمان با فنوباربیتال یا فنی

 توئین نباید همراه با شیر مصرف شود.کرات دیده شده است. فنی

له تشنج، مصرف دارو به صورت تدریجی سال پس از آخرین حم 2أکید شود. معموال لزوم مصرف مداوم ومنظم دارو باید به خانواده ت

 گردد، طوری که از تشدید حمله جلوگیری شود.و در طی چند هفته قطع می

کند، به خصوص وقتی که کودک به مدت طوالنی گاهی اوقات قطع مصرف داروها یا کاهش دوز آنها به دالیل مختلف ضرورت پیدا می

واهد بود که کودک کمی بزرگتر شده و مسئولیت مصرف دارو به خود او سپرده این امکان زمانی مقدور خ دچار حمله نشده باشد.

ها و مخصوصا تب، ممکن است آستانه تشنج را کاهش دهند، بنابراین والدین باید در چنین شرایطی، از احتمال شود. بعضی بیماریمی

، یک دوز دارو به کودک داده نشود، والدین باید این وقوع بیشتر حمله آگاه باشند. اگر به دلیل استفراغ ناشی از هر بیماری دیگر

به متخصصین بهداشتی گزارش کنند. استفاده از داروهای ضدصرع به صورت رکتال تأثیر بسیار خوبی دارد، به خصوص  موضوع را

دین در راستای هدف های مکرر و جراحی گوارشی یا صرع قادر به مصرف خوراکی داروها نباشد. والوقتی که کودک به دلیل استفراغ

رض خطر حمالت توانند تجویز داروهای ضد صرع را از طریق مقعدی بیاموزند. دیازپام مقعدی در کودکان در معدرمان خانگی، می

شود. دهد و باعث ارتقاء اعتماد به نفس والدین میالمدت، مفید است و نیاز به بستری شدن کودک را کاهش میای طویلخوشه

بدهد. آنها باید عوارض شایع داروها   نامناسب احتمالی داروهای مصرفی، به کودک و والدین او آموزشهای ر مورد واکنشپرستار باید د

را درک کرده و بتوانند هرگونه عالمت غیر معمول را شناسایی و گزارش نمایند. والدین باید آگاه باشند که کودک از نظر جسمی و 

ها ممکن مورد ارزیابی قرار گیرند.عوارض جانبی احتمالی داروها بر روی سیستم خونساز، کبد و کلیهباید به طور متناوب آزمایشگاهی 

هایی نظیر تب، گلودرد، بزرگی غدد لنفاوی، یرقان و خونریزی )همچون کوفتگی شدید، پتشی، اکیموز و خونریزی از است با نشانه

باشد. احتمال تغییر رفتاری داروهای ضد صرع میداوم، سطح خونی نامناسب بینی ( خود را نشان دهد. یکی از عوامل شایع در صرع م

در کودکانی که تحت درمان با داروهای ضد صرع هستند، باید به والدین هشدار داده شود. گاهی اوقات ممکن است تغییرات شخصیتی، 

مشاهده گردد. تأثیر احتمالی داروهای ضد صرع  فعالی یا حتی رفتارهای سایکوتیکتفاوتی نسبت به تکالیف مدرسه و خانه، بیشبی
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وضعیت ذهنی کودکان مبتال به صرع نیازمند تحقیق در یادگیری و رفتار کودکان نباید مورد اغماض قرار بگیرد. تخریب پیشرونده 

های اما نباید محدودیت در مورد داروها وهمچنین پاتولوژی اصلی مغز است. با اینکه کودکان صرعی، بسیار در معرض آسیب قرار دارند،

شدید فعالیتی در مورد آنها اعمال شود. میزان این محدودیت به نوع، تناوب و شدت حمالت و همچنین واکنش کودک به درمان و 

و مطابق تواناییهای خود ،  های معمول خود را انجام دادهگردد که فعالیتطول مدت کنترل حمالت بستگی دارد. کودک تشویق می

پذیرند. به منظور کاهش اثرات بارز تر میهای فعالیتی را راحتهای رقابتی مشارکت کنند. کودکان بزرگتر این محدودیتدر بازی

تواند انجام اعمال شود و به جای کارهایی که نمی های ضروریتمایز و تفاوت با دیگران، در مورد این کودکان فقط باید محدودیت

کنند که ممکن است اند تأکید شود. گاهی اوقات والدین بیش از حد مورد نیاز، کودک را محدود میتودهد، باید بر کارهایی که می

با باعث بروز مشکالت روانی و کاهش اعتماد به نفس کودک شود. برای جلوگیری از صدمات سر، کودکان باید در شرایط خاص 

گردد. ضمنا بای جلوگیری از غرق شدن یط مرتفع اجتناب میاستفاده از کاله ایمنی محافظت شوند. از تنها گذاشتن کودک در مح

شود ودر صورت استفاده احتمالی، نباید به این کودکان اجازه داد که به تنهایی شنا کنند. برای کوذکان بزرگتر حمام دوش توصیه می

شوند، های طبیعی تشویق میسایر فعالیتاز وان، نظارت دقیق و کامل الزم است. از آنجا که این کودکان به حضور در مدرسه، اردو و 

های نیز باید از فعالیت فعلی کودک و نوع درمان او آگاه باشند. آنها باید مصرف منظم داروها و انجام مراقبتلذا پرستار مدرسه و معلم 

 خاص کودک را یاد بگیرند.

 :عوامل زمینه ساز 

در خاص حمله کمک کند. پرستار یا مراقب  شناسایی به شناسایی الگویتواند به ثبت دقیق و کامل وقایع حمله در طول زمان می

ساز را تشخیص داده و جهت کاهش یا پیشگیری از تکرار حمالت، تغییراتی در محیط ایجاد کند. زمان وقوع حمله باید عوامل زمینه

ترین عوامل کنند.شایعخانواده ایجاد میدر غالب اوقات، تغییرات ضروری بسیار ساده هستند، اما تحول بزرگی در زندگی کودک و 

های عاطفی، کمبود خواب، هیجانات، خستگی، تب و بیماری، تمرینات بدنی، تشدیدکننده حمالت در کودکان عبارتند از : تنش

 های نور، تحریک صوتی، سیکل قاعدگی، الکل، گرما، هیپرونتیالسیون و گرسنگی. جرقه

های جلوی اتومبیل، روشنایی، چراغ-تی دارند، ممکن است در اثر تغییرات وضعیت تاریکیبرخی بیماران که الگوی صرع حساسی

ای دچار تکرار حمله شوند. این وضعیت بیشتر در مبتالیان به صرع های وسایل تهویهانعکاس نور روی برف یا آب یا چرخش پره

های کامپیوتری ز کودکان در هنگام استفاده از بازیشود. بعضی ادیده میکلونیک -ابسنس، میوکلونیک یا حمالت عمومی تونیک
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توانندبدون هیچ مشکلی از های نوری بسیار حساسند. البته اکثر کودکان میشوند. این کودکان نسبت به تحریکدچار حمله می

  های ویدئویی و کامپیوتری استفاده کرده و تلویزیون تماشا کنند.بازی

 :حمایت از خانواده

په حمالت ناشی ار بیماری و صدمه باشند و چه علل نسبت به کنترل کودکمبتال به صرع، بسیار متنوع و متفاوت است. نگرش والدین

ناشناخته داشته باشد. والدین ممکن است احساس گناه و شرمگینی کنند. آنها مایلند در مورد اثرات حمالت بر وضعیت ذهنی کودک، 

دهند. گر چه این حمالت با ماندگی ذهنی ارتباط میی از افراد به اشتباه، صرع را به عقباطالعات بیشتری به دست بیاورند. بسیار

مانند کودکان سالم از طیف نرمال هوش برخوردارند.  سایر تظاهرات آسیب شدید مغزی همراه است، اما اکثر کودکان مبتال به حمالت

دک را بدانند. باید به آنها اطمینان داده شود که بیماری موجب کوتاه خواهند نحوه تأثیر این بیماری بر آتیه کووالدین همچنین می

 تواند ادامه تحصیل بدهد، ازدواج کندو صاحب فرزند شود.شود و او میشدن عمر کودک نمی

راهنمایی شود. باید تأکید گردد که حمالت قابل کنترل هستند و یا حداقل  ی آینده خودحرفهانتخاب همچنین کودک باید در مورد 

توان آنها را کاهش داد. والدین باید اطمینان یابند که بر خالف عقاید قدیمی، این بیماری یک لکه ننگ محسوب تا حدود زیادی، می

شویق شوند و به ایجاد حس کفایت و توانمندی در شود. بسار مهم است که والدین به حفظ نگرش مثبت به کودک و شرایط او تنمی

های طبیعی باید با درک نیازهای کودک و عدم حمایت شود و نگرانیکودک کمک کنند. کودک باید مانند هر کودک سالم تربیت 

های تنشدانند کنند، به خصوص در شرایطی که میبیش از حد وی تعدیل گردد. بسیاری از والدین از تنبیه کودک احتناب می

شوند، اما نباید چنین احساسی در کودک شکل بگیرد که با دیگران تفاوت دارد. والدین عاطفی سبب تسریع و تشدید حمله می

. بعضی از والدین ممکن است سعی کنند ماهیت بیماری شوند که در مورد توصیف این بیماری خود و سایرین، صادق باشندترغیب می

 آور و باعث بدنامی خانواده است. قدند این بیماری یک اختالل شرمرا پنهان نمایند زیرا معت

 :کودک مبتال به صرع

شود وبدون هیچ تفاوتی با سایر کودکان مورد تشویق و تنبیه قرار کودکی که امنیت او در یک خانواده گرم تأمین می

کند. کودکان یط خود کسب میشود، نگرش مثبت نسبت به شراگیرد، و برای کسب عزت وتعالی نفس حمایت میمی

. حمالت ناگهانی و آورندهایشان به دست میخودپنداری وعزت نفس را از مشاهده واکنش دیگران و درک خود از توانایی

گذارد. اگر دیگران، کودک را متفاوت و حقیر بدانند و او را بینی نشده و واکنش دیگران بر احساسات آنها تأثیر میپیش
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پندارد. کودکان مبتال به صرع باید در مورد شرایط کفایت و ناتوان میقرار دهند، او نیز خود را متفاوت، بیمورد تمسخر 

شوند، بایذ مسئولیت . بعد از  اینکه این کودکان بزرگتر میمدت، آموزش ببینندخود و نقش داروها در ایجاد سالمتی طوالنی

نها توصیه شود که همواره کارت شناسایی پزشکی را به همراه داشته باشند. مصرف داروها به خود آنها واگذار گردد و به آ

ریزی شود که توان مشارکت در آنها را داشته باشند. در این صورت آنها احساس هایی برای آنان برنامهالزم است فعالیت

ی قضاوت در زندگی روزانه، مندی خواهند کرد. همچنین برقراری شرایط مناسب برای استفاده از نیروموفقیت و رضایت

تواند با ایفاء آید. پرستار میبرای این کودکان ضروری است. برای اکثر نوجوانان، صرع یک اختالل جدی به حساب نمی

نقش حمایتی،آموزش افراد، ایجاد شرایط مناسب برای بیماران و تالش جهت تدوین روابط قانونی در مورد نیازهای فردی 

 تایج مثبت و مفید برای کودک و خانواده را ممکن سازد.بیماران ، نیل به ن

 :( Febrile Seizureتشنج ناشی از تب )

در کودک باالی یک ماه و  CNS شود، اگر تب حاصل عفونت طبق تعریف، حمالت تشنجی حین تب، تشنج ناشی از تب نامیده می

%  4بدون سایر معیارهای تشنج حاد ) فاقد تشنج بدون تب ( نباشد. این یکی از اختالالت شایع عصبی در کودکان است که تقریبا 

افتد و میانگین سنی شروع سالگی اتفاق می 5 ماهگی و قبل از 6 سن کند. غالب خمالت ناشی از تب، بعد ازکودکان را درگیر می

شوند، ولی در پسران و در سالگی شایع نیست. پسران به اندازه دختران مبتال می 5ماهگی است. وقوع این حمله پس از سن  18 آن

در بیشتر کودکان، تر است. علت بروز این حمالت، همچنان ناشناخته است. هایی که زمینه مثبت فامیلی وجود دارد شایعخانواده

است و حمالت معموال در  c 8/38ن ( یک عامل تأثیرگذار است. درجه حرارت معموال بیشتر از درجه تب ) و نه سرعت افزایش آ

دهنده شروع تدریجی یک بیماری مانند عفونت سیستم تواند نشاندهد. گاهی اوقات این عالمت میحین افزایش درجه حرارت رخ می

 تنفس فوقانی یا گوارشی باشد.

شود، اما در صورت تداوم تشنج، درمان با دیازپام وریدی یا رکتال رسیدن به مرکز درمانی قطع می ، تاغالبا حمالت تشنج ناشی از تب

شود. یکی شود. درمان پروفیالکتیک با داروهای ضد صرع توصیه نمیو کاهش درجه حرارت با تجویز استامینوفن یا بروفن شروع می

والدین است. والدین باید در مورد خوشخیم بودن ماهیت حمالت اطمینان از مداخالت مهم در این بیماران، حمایت عاطفی و آموزش 

زا و مشاهده دقیق وقایع حین حمله، آموزش داده شوند. تالش برای پایین ی محافظت کودک از عوامل آسیبهمچنین دربارهیابند. 

شود : تأثیر زیادی در کاهش درجه حرارت بدن کند. حمام ولرم به چند دلیل توصیه نمیآوردن درجه حرارت از حمله پیشگیری نمی

بر در کودکان شود. استفاده از داروهای تبند باعث افزایش متابولیسم و احساس سرما و ناراحتی تواندارد و لرزیدن ناشی از آن، می
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رسد تأثیری در پیشگیری از تشنج ناشی از تب نداشته باشد. دهد، اما به نظر میقوی در کودکان مبتال، عالئم تؤام با تب را کاهش می

 مبتال به تشنج ناشی از تب ساده ضروری نیست. درمان طوالنی مدت با داروهای ضد صرع برای کودکان

 :( Headacheسردرد )

های ای، بیماریو ممکن است با شرایط پاتولوژیکی مختلفی ) بیماریهای خارج جمجمهسردرد یکی از شکایات شایع کودکان است 

             شد.های عروقی، اختالالت روانی یا ترکیبی از این شرایط ( توأم باای، ناهنجاریداخل جمجمه

 :بررسی   

ای یا ناگهانی، حاد و عود کننده، مزمن و پیشرونده، تعیین الگوی سردرد بسیار مهم است که عبارتند از : حمالت حاد منفرد، حمله

ضعف، تهوع و استفراغ آلودگی، مزمن وغیر پیشرونده و یا مختلط. سایر اطالعات بررسی عبارتند از : وجود تشنج، عدم تعادل، خواب

های قلبی و یک تاریخچه خانوادگی سردرد باید و یا هر گونه تغییرات شخصیتی. همچنین فاکتورهای مربوط به تکامل اولیه و بیماری

مورد بررسی قرار بگیرد. یک تقویم مخصوص باید برای ثبت وقایع سردرد در نظر گرفته شود، که در آن زمان شروع و خاتمه سردرد، 

گردد. در تاریخچه خانوادگی ممکن است اطالعات ارزشمندی ت سردرد، فاکتورهای تؤام و اقدامات انجام شده و اثرات آنها ثبت میشد

درباره اتیولوژی سردرد تأمین شود : به عنوان مثال اطالعاتی درباره وضعیت خانه و شرایط اجتماعی خانواده ) طالق، جدایی، الکلیسم 

 CTهای تشخیصی مورد نیاز ) مثل آید و تستگردد. معاینات فیزیکی و عصبی به طور کامل به عمل میهم میو ترک تحصیل (، فرا

های ساده نظیر در کودکان، سردردهای تنشی هستند. مسکن ترین نوع سردردشوند. شایع( انجام می MRI  ،EEGاسکن، 

کنند. از مداخالت غیر دارویی مؤثر برای تسکین این دردها ک میاستامینوفن و ایبوپروفن به خوبی به تسکین این نوع سردرد کم

 های بیوفیدبک، رفتار درمانی شناختی و ریالکس کردن اشاره نمود.توان به تکنیکمی

 (: Migrain Headacheسردرد میگرنی )

سالگی ( شروع  12میگرن یک اختالل اتوزومال غالب است که کودکان را نیز همانند بزرگساالن مبتال میکند. تا زمان بلوغ )حدود 

برابر بیشتر از پسران  2سالگی (. سپس دختران  9/10سالگی ، در دختران  2/7آن در پسران زودتر از دختران است ) در پسران 

  شوند. مبتال می
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 :میگرنالگوهای  

حسی و فلج شدن حسی لب، پایین فک و بیاورا ممکن است بینایی )شایعترین (، سوزن سوزن شدن و بی میگرن به همراه اورا :

شود و به دنبال آن سردرد، تهوع و استفراغ و ترس از نور کشد و به طور کامل رفع میساعت طول می 1یا آفازی باشد. اورا کمتر از 

 وجود دارد.

پریدگی، تغیر در شخصیت و تغییر در اشتها یا تشنگی است. سردرد، تهوع واستفراغ و عالئم اولیه شامل رنگ دون اورا :میگرن ب

 دار. شدت درد متوسط تا شدید است. ترس از نور، سردرد ضربان

 عف عضالنیمیگرن به همراه اورا، ضژیک تکی : پلمیگرن همی

آرتری، سرگیجه، دوبینی، استفراغ و تغییر در هوشیاری دیسسری. عالئم شامل : حمالت عود کننده، سردرد پسمیگرن نوع بازیالر : 

 است.

 :اتیولوژی 

رسد ژنتیکی وچند عامله باشد. قبال تصور بر این بود که سردرد میگرنی به دلبل اتساع عروق مغزی است. سردرد میگرنی به نظر می

 شود. افراد است که منجر به اختالل عصبی و تولید حمالت حاد میدر حال حاضر بیشتر توجه روی فاکتورهای مستعد کننده 

سن متفاوت است. عالئم رایج شامل : تهوع، استفراغ و درد شکم است که با خواب تسکین  عالئم سردردهای میگرنی بر اساس 

پریده هستند و تهوع واستفراغ دارند. شروع سردردهای میگرنی در کودکان کوچکتر معموال در بعد یابند. کودکان نوپا معموال رنگمی

 طرفه یا دوطرفه باشد. در مقایسه باباشد و ممکن است یکی گیجگاهی از ظهر است و ممکن است در دو طرف پیشانی و ناحیه

ساعت  4ساعت طول میکشد.در بزرگساالن به طور متوسط  1تر است و فقط بالغین طول مدت سردردهای میگرنی در کودکان کوتاه

 طول میکشد. 

سالگی اولین حمله  15میگرن، قبل از سن % کودکان مبتال به  5% کودکان مبتال، تاریخچه مثبت خانوادگی وجود دارد و  70در 

شود. اگر عوامل های خوراکی، رکتال یا وریدیبرای تسکین درد استفاده میکنند. صرف نظر از علت سردرد، از مسکنخود را تجربه می

 ، باید به کودکان آموزش داد تا از این فاکتورها پرهیز کند.تشدید کننده میگرن، شناخته شده هستند
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گرن چنانچه در ابتدای سردرد تجویز شود، ممکن است باعث تسکین سریع درد شود. اگر استامینوفن و برفن سریع داده درمان می

شوند، ممکن است از داروهای پروفیالکتیک ناپذیر میشوند معموال مؤثر هستند. در کودکانی که دچار سردردهای مکرر و تسکین

(، Imitrexترها ممکن است از آگونیست های سروتونین)تیلین استفاده شود. در بزرگپتریسیپروهپتادین، پروپرانول یا آمی نظیر

سردردهای عروقی بزرگساالن کاربرد دارد، اما  در درماناستامینوفن، آسپرین و کافئین یا ارگوتامین استفاده شود. گرچه ارگوتامین 

رها نیز از آنجا که تأثیر چندانی بر مکانیسم درد ندارند، توصیه شود. مخدبه علت اثرات جانبی خاص در کودکان معموال تجویز نمی

  )در یک محیط آرام و اتاق تاریک(.شوند. در هنگام شروع سردرد، کودک باید استراحت کند یا بخوابد نمی
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 :مبحث اختالالت تشنجی نکات کلیدی   

  گردد.بیشتر حمله تشنجی رخ بدهد، بیماری صرع محرز میهرگاه بدون هیچ تحریکی در سیستم عصبی، دو بار یا 

 .عوامل بروز تشنج در کودکان، در سنین مختلف، متفاوت است 

 بندی شوند : حمالت نسبی )ساده و پیچیده (، حمالت عمومی، حمالت طبقهحمالت صرعی به سه دسته کلی تقسیم می

 نشده

 شیاری است.مهمترین عالمت حمالت نسبی پیچیده، اختالل سطح هو 

  ،باشد.کلونیک می-حمالت تونیکمهمترین نوع حمله صرعی در دوران کودکی 

 بندی نشده عبارتند از : سندرم وست و سندرم لینوکس گاستاتهای صرعی طبقهدو نمونه از سندرم 

  گیری اندازهبرای تنظیم برنامه درمان و کنترل عوارض جانبی، الزم است سطح خونی داروهای ضد صرع به طور متناوب

 شود.

 دقیقه طول بکشد و یا حمالت متعدد به طور سریالی اتفاق بیفتد، به  30ای، صرعی است که بیش از صرع مداوم حمله

 بیمار در فاصله بین حمالت، هوشیاری خود را به دست نیاورد.ای که گونه

 ی است.ای در بیمارستان، دیازپام وریداولین دارئی انتخابی برای صرع مداوم حمله 

 .مهمترین اصل کنترل حمالت صرعی، مصرف منظم و به موقع داروها است 

  تشنج ناشی از تب، در-18 .ماهگی از بیشترین شیوع برخوردار است 

 آید. میگرن، نوعی اختالل اتوزومال غالب است که یکی از انواع شایع سردرد در کودکان به شمار می 
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