
 

مركز آموزشي،حتقیقاتي و درماني 
 قلب و عروق شهید رجائي

 

   

  تشنج :                                   عنوان

  
  تشنج چیست؟

  
اختالل موقيت درمغز ، كه ایـن اخـتالل عملكـرد دوخصوصـیت     ازتشنج عبارت است 

  : دارد
  .اول اینكه به صورت ناگهاني آغاز مي شود

  .غري قابل كنرتل است  دوم اینكه غري ارادي و
  

  عالئم تشنج چیست؟
  

  :وقيت كودكي تشنج مي كند ممكن است مشا هریك ازاین عالمي را ببینید
متوجه زمان و  كودك دچار اختالل هوشیاري شود یعين اطرافیان را نشناسد ، - ١

  .مكان نباشد ، به صدا زدن مشا پاسخ ندهد یا بیهوش روي زمني بیفتد
اعضاي بدن كودك ظاهر شود این حركـات ممكـن اسـت    حركاتي غري ارادي در  - ٢

 قسميت از بدن یا متام اعضا را درگري كند ممكن است كودك به شدت دست وپا
، سر وچشمهاي كودك به یك طرف بچرخد یا اینكـه  روي زمني بیفتد. بزند 

ركات تكان دهنده شدید شود و ایـن  حفقط یك دست یا یك پاي كودك دچار 
 ١٠چند دقیقه طول بكشد معمـوال ایـن محـالت كمـرتاز     حالت چند ثانیه تا 

  .دقیقه طول مي كشد
  .ممكن است كودك درزمان محله كنرتل ادرار خود را ازدست بدهد  - ٣
گاهي كودك به صورت ناگهاني رفتاري غري عادي نشان میدهد مـثال بـدون     - ۴

  . شروع به دویدن میكند. آنكه متوجه اطراف باشد 
حلظه به نقطه اي خريه شده و در این مدت متوجه ممكن است كودك براي چند   - ۵

  .اطراف نباشد
  

  ركودك یك بار تشنج كند ،تا اخر عمر دچار محالت تشنج خواهد شد؟آیا اگ
  

سال مغز كودك به افزایش درجه حرارت بدن حساس اسـت   ۵ماه تا  ۶در سنني بني 
) درجـه   ٣٨بیش از (درصد كودكان دراین سنني با تب هاي شدید  ٣- ۴در نتیجه 

سـالگي دچـار تشـنج     ۵اكثریت این كودكان بعد از سن . دچار تشنج مي شوند 
  .زمان تب مني شوند

  
مـاهگي  اسـت و زمـان آن از چنـد      ١۴- ١٨ازتب  شایعرتین سن براي تشنج ناشي

تشنج ناشـي از تـب بـیش از یكبـار      بندرتدقیقه طول میكشد و  ١٠ثانیه تا 
  .اتفاق مي افتد

  
  با تب چیست؟علت  تشنج مهراه 

  
بیشرت مواقع تشنج مهراه با تب دراثر عفونتهاي ویروسي دستگاه تنفس فوقـاني  

منژیت  ,ا تبیگاهي ممكن است علت تشنج .یا عفونت حاد گوش میاني اجياد مي شد 
  .باشد

  
  آیا تشنج در نوزادان شایع است ؟

  .دنوزاد دچار تشنج در ماه اول زندگي مي شون ٢نوزاد تقریبا ١٠٠از هر 
  

  تشنج در نوزادان چه عالميي دارد؟
  

تشنج در نوزادان عالمي متفاوتي دارد مثال ممكن است به صورت حركات شدید اندام 

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران



پرش هاي عضالني تكراري ، لرزش پلك ها سفت شدن اندام ها ، حركات شبیه  ها ،
مكیدن یا جویدن در دهان ، گریه غري طبیعي یا حركات غري طبیعي چشمها دیـده  

  .دربعضي نوزادان تنها عالمت تشنج توقف تنفس و كبود شدن نوزاد است . شود 
  

  علت تشنج در نوزادان چیست ؟
  كمبود اكسیژن رساني به مغز  - ١
 كاهش قند خون  - ٢
 ونت ها عف - ٣
 اختالالت دستگاه عصيب  - ۴
 اعتیاد مادر به مواد خمدر و چند علت نادر دیگر - ۵

ماهگي كه شامل نوزادان نیـز مـي شـوند     ۶الزم بذكر است كودكان قبل از سن 
  .معموال به علت تب باال دچار تشنج مني شوند

  
اگر كودك مشا مبتال به محالت تشنج درزمان تب مـي شـود بـه ایـن نكـات دقـت        ◙

  .فرمایید
هرگاه كودك مشا به علت سرما خودرگي یا هر عفونت دیگري دچار تب شدید  - ١

و پاشویه با آب ولرم تب ) استامینوفن(تب با استفاده منظم از داروي ضب " تما شد ح
  .كودك را كاهش دهید

هیچگاه براي كاهش تب كودك از آسپرین یا آمپول هاي تب بـر اسـتفاده    - ٢
 .نكنید

 .كودك رابراي بررسي علت تب نزد پزشك بربید - ٣
خناع كودك  كشیدن مایع ددرصورتي كه پزشك احتال منژیت را در كودك بده - ۴

جهت آزمایش و تشخیص بیماري ضروروي است دراین زمینه با پزشك مهكـاري  
 .كنید

اگر كودك مشا سابقه تب وتشنج دارد با نظر پزشـك در زمـان تـب شـدید      - ۵
نج به مقداري از داروي ضد تش ,عالوه بر استامینوفن ، بروفن و پاشویه,

 .ي شودنج پیشگريدستور داده استفاده كنیدتا از تش كه پزشك
 ٢حدود (پزشك دستور داد تا كودك مشا به مدت طوالني  ,تشنجاگر بعد از  - ۶

ازداروهاي ضد تشنج استفاه كند حتمًا این داروها را طبق دسـتور  ) سال
در زمان مناسب مصرف كنید و از كم كردن یـا قطـع كـردن خـود سـرانه      

 .داروها بپرهیزید
 

اسـت بـه ایـن نكـات دقـت      ) صرع( اگر كودك مشا مبتال به محالت تشنج بدون تب◙ 
  .فرمایید 

  .كودك مشا تا زماني كه پزشك دستور دهد باید داروي ضد تشنج مصرف كند - ١
 .هیچ گاه دارو راخود سرانه قطع نكنید یا مقدار آن را كاهش ندهید - ٢
بایـد مهـواره مراقبـت    ) صـرع (كودكان مبتال به محـالت تشـنج بـدون تـب      - ٣

درزمـان اجنـام كارهـاي    . حمدود شود بدون آنكه فعالیت جسمي آا .شوند
اگر .  دیتمًا از نزدیك مراقب كودكتان باشحساس مثل شنا یا استحمام ح

درخت یا وسایل بازي دارد نزد  كودكتان متایل به باال رفنت از بلندیها ،
 .كودكتان مبانید

درصورتي كه كودكتان دچار محله تشنج شد او را به لو خبوابانید البته  - ۴
دك وسعي نكنید به زور و با اعمال فشار چیزي الي دنـدااي كـ  هیچ وقت 

لباسهاي تنگ یا زیور آالت را . آسیب شود باعثقرار دهید زیرا ممكن است 
در زمان تشنج هیج مـاده  . از گردن او باز كنید تا راحت تر نفس بكشد

خوراكي یا آب را وارد دهان كودك نكنید و سریعًا اور را به بیمارستان 
  .نیدبرسا

  
 


