
انواع تشنــج



صرع یک بیماری مزمن است که در نتیجه اختالل در سیستم اعصاب 
مـرکزی به وجــود می آید. به عبـارت دیگر فعـالیـت سـلول های مغز بیشتر از 

حِد طبیعی شده و منجر به تشنج های تکرار شونده می گردد.

عالمت بالینی بیماری صرع، تشنج است و این تشنج ها در 
افراد مختلف به اشکال متفاوتی ظاهر می شوند، بنابراین انواع 

مختلفی از تشنج وجود دارد.

۱



برای تعیین نوع تشنج توسط پزشک دانستن !
سه نکته اهمیت بسیاری دارد: 

آغاز تشنج
اگـر بتوانیـم به پـزشک بگوییـم تشنـج چگونه آغـاز شده، او می فهمـد 
کدام ناحیه از مغز آغاز کننده این فعالیت غیرطبیعی بوده است. 
دانستـن نحوه آغاز تشنج در انتخاب درمان درست، بسیار تعیین کننده 

است.
سطح هوشیاری در طول تشنج

میزان هوشیاری فرد هنگام وقوع تشنج در تعیین نوع تشنج اهمیت 
زیادی دارد. همچنین، این شاخص در رعایت نکات ایمنی فردی هنگام 

انجام زندگی روزمره بسیار مهم است.
حرکتی بودن تشنج

وجود یا عدم وجود عالئم حرکتی هنگام بروز تشنج در تقسیم بندی تشنج 
و تشخیص نواحی درگیر مغز اهمیت دارد.

۲



 تشنج کانونی(فوکال) 
منشا این نوع تشنج یک نقطه بوده و در یک نیمکره ی مغزی 
اتفاق می افتد که این نوع تشنج می تواند همراه با هوشیاری 

و یا بدون هوشیاری باشد.
در تشنج کانونی با هوشیاری، در طی تشنج هوشیاری فرد وجود 
دارد ولی در تشنـج کانونـی بـدون هوشیاری، هوشیاری افراد در 
حیـن تشنـج دچـار اختـالل می شـود و فــرد ممکـن است کارهای 

تکـراری بی هدف انجـام دهد.

۳



تشنج عمومی (ژنرالیزه)
منشا این نوع تشنج در دو نیمکره ی مغزی و در 
چنـد نقطـه اسـت که ممکـن است بـا عالمـت 

حرکتی یا بدون عالمت حرکتی باشد. 

تعداد، زمان و نوع تشنج ها در افراد مختلف متفاوت است.
 تشنج ممکن است هر هفته، ماهی یک بار، ۳ ماه یک بار،  

۶ ماه یک بار یا سالی یک بار اتفاق بیفتد.

۴



برخی تشنج ها در صبح رخ می دهند و 
البتـه برخـی افـراد فقـط در شـب دچار 

تشنج می شوند.

بیشتر افراد دچار تشنج های خفیف می شوند و معموال این 
تشنـج ها در زمـانـی که افـراد مشغـول انجـام کارهای روزمــره 

هستند، اتفاق می افتند. 

۵



۲۵٪ تا ۳۰٪ افـراد قبل از تشنـج حسـی را تجربـه می کنند 
که به آن اورا می گویند، ایـن حس باعث می شود که فرد 
قبل از تشنج، متوجه شروع تشنج شود و زمان کافی برای 
استقــرار در جـای منـاسب و دور از وسایل پرخطـر را 

داشته باشد.

۲۵٪

۳۰٪

۶



خبر خوب این است که          مبتالیان به صرع 
بـا استفـاده از داروهای مناسب با دوز صحیح، 
خواب کافی و مدیریت استرس می توانند میزان 
تشنج های خود را به صفر برسانند و یک زندگی با 

کیفیت بهتر را تجربه کنند.

۷۰٪

۷


