
تشنج چیست؟



صرع یک بیماری مزمن است که در نتیجه اختالل در سیستم 
به عبارت دیگر فعالیت  آید.  اعصاب مرکزی به وجود می 
سلـــول های مغزی بیشتر از حــِد طبیــعی شده و منـجـر به 

تشنج های تکرار شونده می گردد.
در این بیمـاری افـراد بـدون هیـچ دلیـل مشخـص و یـا محـرک 
آشکار و حداقـل با فاصله ۲۴ ساعت، دو بـار یا بیشتـر دچـار 

تشنج می شوند.

صرع یکی از قدیمی ترین بیماری های همراه بشر بوده که که ممکن 
است در هر سنی و هر جنسی رخ دهد و حدود ۵۰ میلیون بیمار مبتال 
به صرع در سراسر جهان وجود دارد و ۱ نفر از هر ۲۶ نفر می تواند به 

صرع مبتال شود.

۱



تـشـنـج چـیست؟

المپ های این ریسه ها طبق یک توالی منظم به ترتیب روشن 
و خاموش می شوند و در نتیجه همه چیز خوب کار می کند.
گاهـی اوقات جریان برق در این ریسـه ها دچار مشکل می شود 
و این المپ ها به صورت نامنظم و غیر عادی روشن و خاموش 
می شوند. این حالت دقیقا مانند حالتی است که در تشنج رخ 
می دهد و یک جریان الکتریکی غیرطبیعی از سلول های مغزی 

عبور می کند.

آیا تا حاال به ریسه های چراغانی دقت کرده اید؟

۲



گیجی موقت 
خیره شدن

حرکت و انقباضات کنترل نشده دست و پاها 
از دست رفتن هوشیاری فرد

اختالالت درکی شناختی و یا احساساتی مانند ترس، اضطراب و 
یا دژاوو (آشناپنداری)

 البته این عالیم در نوع و شدتشان با هم تفاوت دارند و در همه افراد 
به یک شکل نخواهد بود.

اما این اختالل در جریان الکتریکی خودش 
را در بـدن به شکل هـای مختلفـی نشان 

می دهد مانند:

۳



بیشتر تشنج ها بین ۳۰ ثانیه تا ۲ دقیقه طول می کشند 
ولی اگر تشنجی بیشتر از ۵ دقیقه طول بکشد نیاز به اقدام 

سریع پزشکی وجود دارد. 

۴



در شرایطی که عامـل ایجاد تشنج تشخیص داده شـود، دیگـر 
از واژه صـرع استفـاده نمی کنیـم. امـا اگـر علـت خـاصـی بـرای بروز 
تشنج ها مشخص نشود، بیماری صرع تشخیص داده خواهد 

شد.

علل ایجاد تشنج

؟؟

؟
؟

۵



تب باال
کمبود شدید کلسیم

کاهش شدید قند خون
B۶ کمبود ویتامین

سکته مغزی
ضربه به سر 

تومورهای مغزی
عفونت های مغزی نخاعی و ...

از جمله شرایط ایجاد کننده تشنج که علت مشخصی 
دارند می توان به علل زیر اشاره کرد:

البته اگر شما تجربه تشنج را داشته اید، به این معنا نیست که دچار 
صرع شده اید اما مبتالیان به صرع حتما دچار تشنج می شوند. 
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۶



تشخیص و درمان بیماری صرع تنها بر عهده متخصص 
مغـز و اعصـاب است که این تشخیص معموال بر 
اساس عالیم بالینی و یافته های نوار مغزی استاندارد 

است.

۷



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

زندگی با کیفیت بهتر را تجربه کنند.

۷۰٪

۸




