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 مقدمه

 

 تشنج عبارت است ازاختالل موقتي درمغز،این اختالل دو عملكرد وخصوصیت دارد

 

 

 اول اینكه :  به صورت ناگهاني آغازمیشود 

 

 دوم اینكه :   غیرارادي وغیر قابل كنترل است

 

ایجاد  گوش میاني بیشترمواقع تشنج همراه با تب دراثر عفونتهاي ویروسي دستگاه تنفس فوقاني یاعفونت حاد

 میشود.

 گاهي ممكن است علت تشنج باتب مننژیت باشد

 

انواع تشنج یفتعر  

 

یالپارش یافوکال   

 

شود یم یمتشنج به سه نوع تقس ینشود. ا ینقطه مغز شروع م یکتشنج از  جریان  

 

simple partial seizure 

 

 (،یجهسرگ یا ی)پارستزیتواند به صورت موتور)پرش دست(، حس ی. میمندار یاریکاهش سطح هوش 

(یبرافروختگ یا یق)تعریکاتونوم   
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copmplex partial seizure 

 

ورت احساس صبه  یشتراورا وجود دارد که ب یاریکاهش هوش ین. البته قبل از ایمدار یاریکاهش سطح هوش 

یمربلع دا یا یدنبه صورت جو یسمحرکات اوتومات یاریاست و پس از کاهش سطح هوش یگاستردر اپ  

 

partial seizure with secondary generalization: 

 

زا یدبا یهاول یزهاز تشنج ژنرال یزشود. جهت تم یم یزهو بعد ژنرال یمتشنج فوکال دار اول  

 EEG 

دهد ین مارا نش یهاستفاده کرد که تشنج فوکال اول   

 

شود یم یمتشنج به پنج نوع تقس ینشوند. ا یم یههمزمان تخل یمکره: هر دو نیزهژنرال : 

 

absence یا petit mal 

 

atypical absence 

 

tonic-colonic یا grand mal 

 

نوجوانان یوکلونیکتشنج م  
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 سندرم ترک الکل 

 

 سندرم ترک الکل از علل بروز تشنج است.

 

به  یدشد یازن –است که عبارتند از:وسوسه مصرف مواد  یاصل یژگیبا چهار و یماریب یکبه الکل  یاداعت

یدننوش  

یستن یدنقادر به متوقف کردن نوش  –دست دادن کنترل  از  

ترک دارو مانند تهوع، عرق کردن، لرزش ینشانه ها -یجسم وابستگی  

از الکل یشتریمقدار ب یدنبه نوش یازن – تحمل  

 

دهد.  شیا افزارسرطان ها  یتواند خطر ابتال به برخ یم  یدنخطرات  است. نوش یبه الکل  ازکارها اعتیاد

اندام ها شود.  یرتواند باعث صدمه به کبد، مغز و سا یم ینهمچن  

از تصادف با  یاشنخطر مرگ  یزبه الکل ن یادبرساند. اعت یبتواند به کودک آس یم یدر دوران باردار یدننوش

دهد یم یشرا افزا یجراحات، قتل و خودکش رو،خود  

 یدهنام یسمان الکلبه الکل اغلب با عنو یاد. اعتیاستمواد مورد سوء مصرف در در دن یعتریناز شا یکی لکلا

شود. یم  

یدآ یبه دست م هییاگ یو دانه ها یسبز یوه،م یراتانول نام دارد و از تخم یالکل موجود در مشروبات الکل   

و عرق  یسکیوو  ۱۰-%۱۵، شراب  %۵مثال آبجو  یاز الکل را دارند. )برا یمتفاوت یزانم یالکل مشروبات

الکل دارد.( .  %۴۰حدود   

شوند. یم یدتول یمتفاوت یبه رنگها یارنگ  یبه صورت ب یمشروبات الکل  
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مختلف  یاه شابهدارد را با  نو یرنگ است ومصارف پزشک یب یعیراکه ما یالکل طب یزاز افراد ن یبعض

کنند یمخلوط م  

  آثار مصرف الکل

:مصرف الکل یعوارض جسمان  

 

کاهش فشارخون، احساس گرما، تلو تلو خوردن هنگام راه رفتن   

 

مصرف الکل: یروان عوارض  

 

  ی،خاشگرو پر یریگوشه گ یاشدن  یمعاشرت حرف زدن نامربوط، ی،کم حرف یا یرفتار نامناسب، پرحرف 

اختالل در توجه و حافظه یف،انجام حرکات ظر یاختالل تعادل و ناتوان  

 

مدت مصرف الکل یطوالن عوارض  

 

ن و خطر سکتهفشارخو یشافزا یه،و کبد، سوءتغذ یمر یریمعده )زخم معده(، درگ یماریهایخواب، ب اختالل  

یشافزا یدار،اپ یفراموش یی،در انزال، توهمات شنوا یرو تأخ یجنس یناتوان ی،ضعف عضالن ی،و مغز یقلب   

سر و گردن و دستگاه گوارش یخطر سرطانها   
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ک مصرف الکلعالئم تر   

کاهش دهد، به  یگهانمقدار آن را نا یاالکل ناگهان آن را قطع کند  یادو ز یپس از مصرف طوالن یفرد چنانچه

بروز خواهد کرد یرساعت عالئم ز ۸-۶طور متوسط پس از   

ج، توهمات تهوع و استفراغ، اضطراب، تشن ی،خواب یدست ها، ب یدضربان قلب، لرزش شد یشافزا تعریق،

یناییو ب ییشنوا  
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 تب

 تب از اختالالت زمینه ساز تشنج است.

تواند  ین که منقص در بد یککه  یپرترمیاز ه یدشود تب با یبه عنوان درجه حرارت باال شناخته م یزتب ن

 یکبودن در  مانند یمعموال توسط منابع خارج یپرترمیداده شود ه یصدرجه حرارت بدن را باال ببرد تشخ

شود. یم یجادگرم ا یطمح  

زرگساالن را به تواند کودکان و ب یاست. تب م یعیآن درجه حرارت بدن است که باالتر از طب یفتوص یبرا 

.قرار دهد یرتحت تاث یکسانطور   

 یدحال، تب شد ینا اببه بدن کمک کند.  یماریمبارزه با ب یتواند برا یکوتاه مدت درجه حرارت بدن، م یشافزا

باشد. یاورژانس پزشک یکتواند  یم  

ظر گرفته شده نگراد در  یدرجه سانت 37بدن که به طور معمول  یعیدرجه حرارت طب یو،ما ینیکبه گفته کل   

.متفاوت است یبدن در هر فرد کم یعیاست درجه حرارت طب  

بدن است  یمنیسخ اکه باعث پا یوژنزبه نام پ یاست تب ماده ا یمهاجم خارج یکبدن به  یمنیپاسخ ا یجهتب نت

مبارزه  یک به بدن برادما را به منظور کم یمدهد که نقطه تنظ یفرمان م یپوتاالموسبه ه یوژنزکند پ یم یدتول

دهد یشبا عفونت افزا  

دشو یسبب تب م یتآنفلوآنزا، عفونت گوش و برونش ی،سرماخوردگ یه،از جمله ذات الر عفونت،  

() کودکان یراخ واکسیناسیون  

 دندان درآوردن در کودکان

کرون یماریو ب یدروماتوئ یتاز جمله آرتر یمنی،اختالالت خود ا یاخاص و  یالتهاب یها بیماری  

 سرطان

 لخته شدن خون

از داروها برخی  
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 عالئم تب 

 

است یرتب شامل موارد ز یو نشانه ها عالئم  

38درجه(درجه حرارت باالتر )   در کودکان و بزرگساالن 

و تکان خوردن یسرد لرز،  

 درد عضالت و مفاصل

 سردرد

 عرق متناوب

تپش قلب یاضربان قلب و  سرعت  

( پوست ی) قرمز فالشینگ  

یجیگ یاو  یجهغش کردن، سرگ احساس  

یبدن ضعف  

 

یریدس تماس بگبخش اورژان یکترینبا نزد یرهستیداز موارد ز یکفرزند شما در حال تجربه هر  یااگر شما   

(در ) کودکان یرناپذ یتسل گریه   

 گیجی

در راه رفتن ییتوانا عدم  

 مشکل تنفس

یدشد سردرد  
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گردن گرفتگی  

 تشنج
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 نارسایی کبد

 

 نارسایی کبد از علل زمینه ساز بروز تشنج است.

 

ر ه یکبد، بر رو را در بدن بر عهده دارد. یمتعدد و متفاوت یاندام بزرگ بدن است و عملکردها ینکبد دوم

.دهدیانجام م یفعل و انفعاالت نوشیدیو م خوریدیآنچه که م  

. کندیم یلبدن تبد یازمورد ن یو مواد مغذ یرا به انرژ هایدنیکبد غذاها و نوش   

ها را بر عهده بر عفونتدفاع از بدن در برا یتو مٔسول کندیر کرده، از بدن دفع میلتمواد مضر مانند الکل را ف

 دارد

. شودیم یمشکالت کبد یا ییشود، احتماال فرد متحمل نارسا یبتخر یا یندبب یبکه کبد آس هنگامی  

برسانند. یببه کبد آس توانندیمضر م یمیاییو مواد ش هایروسو  

افتدیکبد از کار م یحشود، به مرور عملکرد صح یکبد هاییبچنانچه فرد متحمل آس   

 

فورا درمان شود یدو با یستواقعا جد یماریب یککبد  نارسایی  

 

کبد ییارساانواع ن  

مزمن یاحاد و  یاکبد بر دو قسم است،  نارسایی  

 

حاد کبد نارسایی  

ند روز مختل چ یهفته و گاه یکو عملکرد کبد ظرف  کندیم یشرفتپ یعحاد کبد سر ییاز نارسا یناش صدمات

.شودیم  

. کندیبروز م یقبل یعارضه یاعالئم  گونهیچدفعه و بدون ه یکحاد کبد معموال  یینارسا   

.ستا تامینوفناس یلاز قب ییاز حد داروها یشمصرف ب یاحاد کبد اغلب قارچ  یینارسا یععلل شا  
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مزمن کبد نارسایی  

 

.کندیم یشرفتپ یمزمن کبد با سرعت کمتر نارسایی  

.انجامدیها به طول مها و سالماه یگاه یهبروز عالئم اول   

کل به وجود مدت ال یکبد است که بر اثر مصرف طوالن یهابافت یباز تخر یمزمن کبد اغلب ناش یینارسا 

. آیدیم  

کندیم یها را زخمبرده و بافت ینب زسالم را ا یهاکبد بر اثر مصرف الکل، بافت یهابافت یبآس  

 

بافت کبد تخریب  

.گرددید مبدر بافت ک ییهاالتهاب به مرور موجب بروز زخم ین. همشودیمزمن، کبد ملتهب م یینارسا در  

رفتن  یناز ب یندفرا گردند،یآن م یگزینجا یزخم یهارفته و بافت ینسالم از ب یهاکه به مرور بافت یمادام   

شودیکبد آغاز م  

 

.قسم است ۳از الکل بر  یکبد ناش نارسایی  

 

که الکل  یستفرادا یبانگیرعارضه گر ینکبد است. ا یهادر سلول یاز تجمع چرب یناش یکبِد چرِب الکل بیماری

.و چاق هستند نوشندیم یادیز  

 

شودیحاد کبد م ییکه موجب نارسا یگرید یلازعمده دال  

خاص یزیتجو داروهای  

یاهیگ یهامکمل برخی  

نوع یتتورم کبد از جمله هپات یا یتهپات یلاز قب یروسیو هایعفونت   

A ،B و C 

یسم داروی  

یمنیخاص خودا هایبیماری  
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کبد ییعالئم نارسا  

 تهوع

اشتهاییبی  

مفرط خستگی  

 اسهال

 زردی

 کاهش وزن

یزیخونر یاپوست  کبودی  

 خارش

در پاها یعاتاحتباس ما یا تورم  

در شکم یعاتما احتباس  

 

کبد ییاز نارسا یشگیریپ  

در مصرف الکل است. روییانهکبد م ییاز نارسا یشگیریپ یهاروش ینتراز ساده یکی  

.یندحدود نمادر روز م یوانل یکمصرف الکل خود را به  یزانکه زنان سالم م کندیم یهتوص یوما ینیککل   

۲از  یشب یدنبا زیسال ن ۶۵ یردر روز بنوشند. مردان ز یوانل یکفقط  یدبا یزسال ن ۶۵ یمردان سالم باال   

در روز الکل بنوشند یوانل   

 

یشگیریموارد پ یگرد از  

 

محافظت شده یجنس یرابطه  

مصرف مواد مخدر و سرنگ مشترک اجتناب از  

یتواکسن هپات تزریق  

یسم یمیاییاز پوست در برابر مواد ش محافظت  

یهمستلزم تهو یهاگردپاش در مکان یافشانه یاز اسپر استفاده  
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 کاهش منیزیم

 

علل زمینه ساز تشنج است.کاهش منیزیم از   

 

عمل یاخل سلولد یآنزیم یاست كه به عنوان فعال كننده سیستم ها یمنیزیم فراوان ترین كاتیون داخل سلول  

كرده و در متابولیسم پروتئین و كربوهیدرات نقش دارد   

 

وده محل جذب آن، سیستم قلب و عروق تاثیر دارد . قسمت دیستال ر یعضالن یعادل منیزیم در عملكرد عصبت  

باشد یم    

 

(یمنیزیم )هیپومنیزیم كمبود   

 

شود . یگفته م یپایین بودن غلظت منیزیم از حد طبیع به  

یین آلبومین سرم ، شركت دارد و مقدار پا یعضالن یعصب یمنیزیم مانند كلسیم به صورت یونیزه در فعالیتها 

دهد . یم سرم را كاهش ممنیزی  

ترین عدم تعادل  عمانند ترك اعتیاد الكل و تغذیه از راه لوله  شای یدر بیماران در مراحل حاد و بحران 

است یالكترولیت   

 

 عالیم

 

تونیك و  یج، حمالت تشن ی،لرزش ، حركات آتتویید ، تتان ی، ضعف عضالن یافزایش قابلیت تحریك پذیر

ل درحنجره ،مثبت شدن تروسو و شووستوك ،اختال ی،گرفتگ یكانون یكلونیك جنرالیزه یا تشنج ها  به صورت 

QRS پایین افتادن قطعه یطوالن ،  ST   یطنبفوق  ،تاكیكاردی یاحتمال بروز انقباض زودرس بطن   ،

بیش  یو سراسیمگ ی، پریشان یافسردگ،  یتفاوت ی،افزایش بروز مسمومیت با دیژیتال  ، ب یفیبریالسیون بطن

، توهم ، هذیان و سایكوز ی، گیج یخواب ی،سرگیجه ، ب یاز حد ، آتاكس  
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منیزیم ،  یاهو در صورت لزوم استفاده از نمك  یخفیف اصالح از طریق رژیم غذای یدرمان : هیپومنیزیم

 8 یاالن در طو یاك یمیل 67منیزیم نباید بیش از  یمنیزیم با كمك پمپ تزریق كه جایگزین یتزریق ورید

 ساعت باشد
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 هیپوکسی

 هیپوکسی کاهش اکسیژن از علل تشنج است.

 

 وضعیت این قرار دهد. علل بدن هايدر اختیار بافت ناكافي ، اكسیژنخون افتد كهمي اتفاق زماني وضعیت این

. است یا مغز متفاوت كاركرد ریه تا اختالل یا مسمومیت از خفگي  

نشود،  درمان سرعت به كسي. اگر هیپواست همراه مختلفي ( با عالیمهیپوكسي درجه به )بسته وضعیت این

. است حیاتي بدن هاياعضا و بافت كاركرد تمام براي اكسیژن كافي وجود غلظت باشد چون تواند كشندهمي  

نیاز  آن به كاركرد طبیعي براي بدن هايبافت كه است از حدي موجود در هوا بیش ، مقدار اكسیژندر فرد سالم

 دارند.

 از پیش را بیش نرسد، كاركرد بدها ميبافت به كه اكسیژني ، كاهشدیدهدر فرد بیمار یا آسیب حال با این 

كند.مي مختل  

 و عمق ، سرعتحالت این به در پاسخ دهد اما بدنمي را در فرد كاهش تفكر صحیح ، توانایيخفیف هیپوكسي 

دهد.مي را افزایش تنفس  

ها آغاز سلول این شود، مرگ قطع دقیقه ۳ مدت تنها به مغزي هايسلول به رساني، اگر اكسیژنهمه با این 

ایجاد كنند توانند هیپوكسي، ميپرداخت آنها خواهیم به فصل در این كه هایيوضعیت شود. تماممي   

  

  تشخیص

باشند موارد زیر وجود داشته است تا شدید ممكن متوسط در هیپوكسي   

سریع تنفس   

تازه هواي و نیاز شدید به بریده با زجر یا بریده توأم تنفس   

كردن در صحبت اشكال  
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ها( را گوش ها و نرمهها، بستر ناخنلب )مثل بدن ، ابتدا انتهاهايحالت )سیانوز(. این ـ آبي خاكستري پوست

گیردرا فرا مي بدن ، سیانوز كلهیپوكسي اما با پیشرفتكند درگیر مي   

  اضطراب

قراريبي   

  سردرد

و احتماالً استفراغ تهوع   

(نشود برطرف سرعت به هیپوكسي كه )در صورتي تنفس قطع  
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 ضربه مغزی 

 

ز تشنج است.ضربه مغزی از علل زمینه سا  

 

دچار   یدفر  یشود.وقت یمشروب م  ینرم تشکیل شده است  و توسط خون  و مایع  نخاع  یمغز از بافت

ر سمت  دخورد و به استخوان جمجمه  که  یشود مغز ناگهان  در درون جمجمه تکان م یم  یضربه مغز

کند.  یمقابل است برخورد م  

د مغز به طور موقت عملکر  یافتد .در ضربه مغز  یاین حالت با نیرو  و قدرت  بسیار  شدید  اتفاق  م  یگاه

.به دنبال دارد  یعوارض جبران  ناپذیر یکند که گاه یتغییر م  

دل ، حركات ، تعا ، یقدق یاست . تفكر ،درك حس ها یچیدهپ یاربس یسمیفرمانده كل بدن و ارگان یقتمغزدر حق

نندك یم یداپ یهمه با سالمت مغز معن… مختلف بدن و یبخشها ینب ی، هماهنگ ینایی، ب ییشنوا   

ام جمجمه قرار نمحكم به  یشده و در داخل محفظه ا یدهپوش یمختلف یمهم توسط پرده ها یارساختمان بس این

ینخاع – یمغز یعبه نام ما یعیگرفته است . اطراف مغز را ما  ( CSF )  ه بر اعمال متعدد عالواحاطه كرده و

كند یم یتمختلف بر مغز را تقو یساختمان ها یاثرات حفاظت یتا حد یگرشد   

 

ن حالت در  هم بیشتر  است  که معموال ای  یمعموال اگر  ضربه  شدید  و ناجور باشد  شدت آسیب مغز

شود.  یدوچرخه سواران، موتور  سواران  و تصادف  با اتوموبیل  دیده م  

نتقل  شود .اگر مشود و فرد باید فورا  به بیمارستان   یمحسوب م یشدید  یک اورژانس  پزشک  یضربه مغز 

  یرکت ، یادگیرحمدت  خواهد  شد  و ممکن است در  یآسیب  ببیند  مشکالت بیمار  طوالن  یطور جد بهمغز 

 یا صحبت کردن با مشکالت روبه رو  شود.
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زیاد   یمغز  یه هاگردد.اگر تعداد ضرب یبرم  یالبته اکثر مواقع  بعد از  ضربه خفیف  فرد به حالت طبیع 

  ییشتر دیده مب تر و شدیدتر خواهد  شد .این حالت  در فوتبالیستها و بوکس بازان   یباشد  مشکالت  جد

 شود

 

به وجود   یمدت کوتاه  یبرا  یو خیره گ  یشده اند  حالت گیج  یکه دچار  ضربه مغز یدر اکثر افراد  

  یعاد  یا فعالیت هایلرزند  و اگر بخواهند  راه بروند   یابرها  هستند، م  یکنند  رو یآید.آنها حس  م یم

جود دارد .و  یاز  ضربه مغز دتوانند  احتمال تهوع  و استفراغ  بع یمن  یداشته باشند به علت گیج  

.شود  یچند روز  و یا بیشتر در اکثر این افراد دیده ممدت    یسردرد خفیف  برا  

 

رد  .و یا آسیب  به بافت  ظریف  مغز وجود دا  یمغز  یدر موارد  شدید  امکان خونریز  گاهی  

 

رد  نام افراد فکه   یدر حد  یشدید ، فراموش  یمدت  ،گیج  یدر این  شرایط  احتمال  بیهوش  شدن طوالن

دجو دارو ر و سردرد شدید آورد ، استفراغ  مکر ینام خود  را به یاد  نم  یگاه  ی،مکانها  و حت  

 

آنها را  ینتر یاز كاربرد یكی ینجاعنوان شده است كه در ا یمغز یضربه ها یبرا یمختلف یها یبند تقسیم

یمكن یمطرح م  

با سر و بالعكس یاءاش یماز برخورد مستق یناش یمغز یضربه ها  

 یتوان به شكستگ یاز گروه اول م یمبدون برخورد مستق -یا –با  ینرسیالا یروهایاز ن یناش یمغز یضربه ها

 یسوانح رانندگ یندر ح یلاتومب یجلو یشهبرخورد سر به ش یابا سر و  یاءجمجمه مثال در اثر برخورد اش یها

  اشاره كرد

در  یمغز از ضربه یظاهرعالمت  یچگونهوجود نداشته باشد ، ممكنست ه یمگروه دوم اگر ضربه مستق در

صورت مشاهده نشود یاپوست    
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پوست سر یبآس     

. ضخامت  به سر مشاهده كرد یممستق یتوان متعاقب ضربه ها یپوست سر را م یباز آس یمتفاوت درجات

مؤثر است یمغز یبپوست سر در كاهش شدت آس  

 یمارشوك در ب تواند باعث بروز یاز آنها م یزیكه خونر ی، به حد یستفراوان یعروق خون یسر دارا پوست

 شود .

داشته  یزیترل خونردر كن یقدم سع ینبه عنوان اول یدبا یمارانب ینگونهخاطر در صورت برخورد با ا ینبه هم 

(دهنده یزیزخم ، بستن رگ خونر یز) پانسمان تم یمباش  

جمجمه یشكستگ    

 

 یبآس یبمعن یشهمه یعهضا ین. وجود ا یدآ یدنافذ پد یرغ یانافذ  یتواند در اثر ضربه ها یجمجمه م شكستگی

د ، اما به هر را رد كن یمغز یبتواند آس ینم یزن یعدم وجود شكستگ یگر، از طرف د یستهمزمان در مغز ن

 یت یس و انجام یشترب یها یو لزوم بررس یستضربه مغز یادشدت ز یجمجمه بمعن یحال مشاهده شكستگ

رساند یاسكن را م  

 

.یستجمجمه ن یها یساده قادر به نشان دادن تمام شكستگ یگراف رادیو  

 

مغز یموضع یبآس  

 

یاز ضربه مغز یناش یها یزیخونر  

 

یندآ یدتوانند پد یمتعاقب ضربه م یمغز یزیاز خونر یمختلف انواع  
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ظاهرا  یته وضع، ب یاریسطح هوش یپس از كاهش گذرا یماراناز ب یاریكه بس ینستا ینهزم ینمهم در ا نكته

.شده اند یاریمجددا دچار افت سطح هوش یبازگشته و سپس بعد از گذشت مدت یعیطب  

 

ن به درما یپاسخ خوب یخارج سخت شامه ا یها یزی،معموال خونر یدرمان یحصورت برخورد صح در  

دهند یم  

 

است یتحت سخت شامه ا یزی، خونر یمغز یزیهایخونر یناز كشنده تر یكی  

 

مزمن دو طرفه یشامه ا یرسختز یزیخونر ▪  

 

در اثر ضربه یداخل مغز یزیخونر ▪  

 

بافت مغز یله شدگ  

 

چند هفته بسته به  شده است به استراحت احتیاج دارد و باید  چند روز  تا  یکه دچار  ضربه مغز   یهر فرد

 شرایط خود استراحت کند.

م شود. معموال اگر ،ورزش  و سایر اعمال فرد  باید  طبق  نظر  پزشک  انجا  یقبل یانجام مجدد  فعالیتها 

شود  که  یرفته مگاز  سر   یعاد  یپیش  نیاید  ظرف  چند  هفته  تا چند ماه  بعد ،فعالیت ها یمشکل جانب

دارد.   یالبته این مساله  به خود  فرد  و  شرایط او  بستگ  
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قرار بگیرد  یفرد باید  به طور مرتب مورد بررس  یمدت تا  یمعموال بعد از ضربه مغز  

 

یده  شود  به سندرم  شده باشد  و پس  از گذشت ماهها  باز هم  عالیم  در او  د  یدچار ضربه مغز  یفرد اگر

مبتال شده  است .  یپس  از  ضربه مغز  

 

  یید  بسیار جدیابد. این مساله  با  یادامه م یو تحریک پذیر  یدر این حالت  ضعف حافظه ،سردرد ،گیج

.شود  و فرد  تحت نظر پزشک   قرار بگیرد یتلق  

 

  عالیم  شایع

 

 سردردهاي  رایج  كه  هر روز بدتر مي  شوند

  خواب آلودگي ، گیجي ، تغییرات  ذهني  یا منگي  متغیر

   ضعف  یا كرختي  یك  طرف  بدن

   اختالالت  بینایي

   استفراغ  بدون  تهوع

(مردمك هایي  با  اندازه  متفاوت  )گاهي  اوقات  
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 سندرم اورمیک

 

 سندرم اورمیک از علل زمینه ساز بروز تشنج است.

 

 یافته، یبآس یهاگلبول ین. اآیدیم یدقرمز خون پد یهاگلبول یرطبیعیغ یعلت نابوداست که به یاعارضه

ها شودخطرناک آن یینارسا ید،و درموارد شد هایهسبب انسداد کل توانندیم  

کرده و  یداروز بروز پ ۱۰تا  ۵معموالً در کودکان مبتال به اسهال، پس از   

یشیاکالیراش یخاص از باکتر یااز عفونت با گونه یعمدتاً ناش  

کند.  یدااروها بروز پد یاستفاده از برخ یا یمانند باردار یمختلف یلبا دال یزدر بزرگساالن ن تواندیاست که م

امل را در ک یکاوریدرمان مناسب در زمان درست، ر یزاست اما درصورت تجو یخطرناک یطسندروم، شرا ینا

دنبال دارداز موارد به یاریبس  

هاعالئم و نشانه  

 

یخون اسهال  

خون در آن یمشاهده یاادرار و  یزانم کاهش  

شکم، احساس تهوع ییهدرد در ناح احساس  

موارد یتب در برخ بروز  

پریدگیرنگ  

یلکوچک و بدون دل هاییکبود یمشاهده  

ینیب یااز دهان  ریزیخون  
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 خستگی

هوشییب ید،و در مواقع شد گیجی  

 فشار خون باال

نقاط بدن یرها و ساها، پاصورت، دست تورم  

وجود دارند از جمله یمتفاوت یهادرمان  

 

کمبود،  ینه اشوند چراک یگزینبه سرعت جا یداز دست رفته با یتهایو الکترول یعات: مایعاتما جایگزینی

باشدیم هایهموجب اختالل در عملکرد کل  

 

ئمعال یبردن برخ ینقرمز منتقل شده، به از ب یهاروش، گلبول ینقرمز: در ا یهاگلبول انتقال   

کنندیادرار کمک م شدنیرهپوست و ت یاختالل در تنفس و ضربان قلب، زرد ی،خستگ یرنظ  

 

کبود شدن با علل  یاو  یزیرخون یرنظ ییهاکاربرد دارد که  نشانه یمارانیب یروش برا ینپالکت: ا تزریق

کنندینرمال خون کمک م یها به لخته سازکتپال ین. اشودینامعلوم در آنان ظاهر م  

 

در  ینقش موثر تواندیم یزشدهفر یاتازه  یفرد با پالسما یپالسما یگزینیموارد، جا یپالسما: در برخ تعویض

.ها داردقرمز و پالکت یهادر گردش گلبول یداشته باشد چرا که پالسما نقش مهم یماریبهبود ب  
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(کاهش قند خون)سمیهیپوگلی  

 

از علل زمینه ساز بروز تشنج است.کاهش قند خون   

 

اشد قند خون خطرناک ب یماریب یکتواند  یمعروف است و م یپوگلیسمیبه عنوان ه ینهمچن یین،خون پاقند 

دهد  یم یشدن افزابرا در  ینکه سطح انسول ییدر اثر مصرف داروها یابتتواند در افراد مبتال به د یم یینپا

 اتفاق افتد. 

عمول، ماز حد  یشورزش ب یا یعی،طب التخوردن کمتر از ح یی،غذا یاز حد دارو، وعده ها یشمصرف ب  

ود را انجام دهندخ یعیتواند عملکرد طب یبدن شما نم ی،تواند به کاهش قند خون منجر شود. بدون قند کاف یم  

 

 یست لذا درمان فورا یینقند خون پا یندگو یباشد م یترل یگرم در دس یلیم 70تر از  ینکه قند خون پائ زمانی

.سطح قند خون مهم است  

 

  یینقند خون پا عالئم

رخ دهد و آنها عبارتند از یتواند به طور ناگهان یکاهش قند خون م عالئم  

یدد تاری   

یعقلب سر ضربان   

یناگهان یخلق و خو تغییرات   

یناگهان عصبانیت   

یحقابل توض یرغ خستگی   

یدهرنگ پر پوست   
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 سردرد

  گرسنگی

  عرق کردن

  مشکل خواب

پوستاحساس سوزن سوزن شدن در    

تمرکز یادر فکر کردن  مشکل   

یاریدست دادن هوش از   

ر شما به سرعت کند و د یم یداقند خون شما افت پ یدشما اطالع  از عالئم کاهش قند خون نداشته باش اگر

یدرو یبه کما م یحت یاو سپس دچار تشنج و  یدشو یدهد دچار ضعف م یعالئم هشدار رخ م  

 ینا یست داراا یابتکه مبتال به د یکس یددان یاست. اگر شما م یاورژانس پزشک یک یینپا یارخون بس قند

یدکمک به درمان او استفاده کن یبرا یبه صورت خوراک یرز ییعالئم است از مواد غذا  

نوشابه یاو  یوهفنجان آب م نیم   

از عسل یقاشق غذا خور   

نمکدار یسکویتکراکر نان ب 5 یا   

قرص گلوکز یاقطعه از آب نبات  4 یا   

شکر یقاشق غذا خور  

ییناز قند خون پا یاز حمالت ناخوش یجد عوارض   

به  یبشنج و آستممکن است منجر به  یراباشد ز یکننده زندگ یدتواند تهد یم یین،قند خون به شدت پا سطح

شود یعصب یستمس  
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 یبرا یدروع کنش یعداده و درمان را سر یصمهم است که شما نشانه ها را تشخ یناست ا یاتیح یدرمان فور 

ح قند خون سط یشدارو که باعث افزا یکو  نگلوکاگو یتک یکافراد در معرض خطر کاهش قند خون، داشتن 

.شود الزم است   

. و سپس اقدام به یدرا متوقف کن ینبالفاصله ماش یدو دچار عالئم افت قند خون شد یدهست یدر حال رانندگ اگر

.یددرمان کن  

رخ یابترمان دد یدهد و معموال در اثر عوارض جانب یرخ م یلاز دال یتواند به تعداد یم یینخون پا ندق  

است ینانسول یقتزر یابتدرمان د یمهم برا یاربس یدرمان یاز روش ها یکیدهد  یم    

 یگاه یابتیفرد د یفتدب ییناز حد پا یشقند خون شما ممکن است ب یدکن یقتزر ینانسول یادیشما مقدار ز اگر

کنند یم قیتزر یاد،ز ییوعده غذا یکخوردن  یبرا یزیدرهنگام برنامه ر ینانسول یادیاوقات مقدار ز  

شود.  یخورد لذا دچار افت قند خون م یغذا نم یسپس به اندازه کاف   

 

ون منجرشودختواند به کاهش سطح قند  یم یزغذا نخوردن، ن یاز حد و به اندازه کاف یشب یبدن یتفعال   

یینعلل قند خون پا سایر  

از داروها، مانند گنه گنه برخی   

از حد یشالکل ب نوشیدن   

یویاختالالت کل یا یتمانند هپات یپزشک یطاز شرا برخی   

از حد  یشب یدول( ممکن است سبب ت ینوماکند. تومور نادر پانکراس ) انسول یم ینانسول یدکه تول توموری

 ینیبه انسولاز حد مواد ش یشب یدشود تومورها ممکن است سبب تول یپوگلیسمیشده و منجر به ه ینانسول

 یسلول ها بزرگ شدن شوداز حد قند مصرف کند و سبب افت قند خون  یشخود تومور ممکن است ب یاشود و 

.شود یپوگلیسمیممکن است سبب ه یناز حد انسول یشب یدلوزالمعده با تول یبتا  
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کمبود هورمون  تواند منجر یم یپوفیزو غده ه یویاز غده فوق کل یاختالالت خاص یز،غدد درون ر اختالالت

نسبت به  وگلیسمییپدر معرض ابتال به ه یشتراختالل ب ینگلوکز شود کودکان مبتال به ا یدتول یمتنظ یدیکل

 بزرگساالن هستند

بعد از غذا هیپوگلیسمی   

نوع از  ینکند ا یم یدولت یاز،از حد ن یشب ینبدن انسول یراافتد ز یبعد از غذا اتفاق م گلیسمییپواوقات ه گاهی

پس معده  یبا یکه جراح یپس از صرف غذا، ممکن است در افراد یاو  یواکنش یپوگلیسمیه یپوگلیسمی،ه

نداشته اند رخ دهد یکه جراح یممکن است در افراد ینداشته اند رخ دهد همچن  

 

شود یقند خون درمان م یینسطح پا چگونه  

کند یها کمک م یدراتبا کربوه یزیاست خوردن چ ییناز حد پا یشکه سطح قند خون ب هنگامی   

 یهتوص یکاآمر یابتدانجمن  یدباال در دست داشته باش یدراتتنقالت با کربوه یدکن یسع ید،دار یابتشما د اگر

گلوکز  یرص هاق یدتوان یم ین. شما همچنیدداشته باش دراتیگرم کربوه 15وعده با حداقل  یانکند که م یم

یدبدون نسخه را در دسترس داشته باش   

گرم  15رفته است ناگر قند خون شما باال  یدو دوباره تست انجام ده یدصبر کن یقهدق 15از خوردن غذا  بعد

 یک رفتن کند سپس که سطح قند خون شروع به باال یتا زمان یدکار را تکرار کن ینا یدبخور یگرد یدراتکربوه

یدسبک و کوچک بخور یغذا  

ند خون در محدوده تواند به شما در نگه داشتن ق یم ینا ید: به طور منظم سطح قند خون تان را چک کن توجه

.هدف، کمک کند  
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 فصل دوم عمده ترین داروهای کنترل کننده تشنج

 

 کاربامازپین

 کلونازپام

 دیازپام

 اتوسوکسوماید

 الموتریژین

 لورازپام

 توپیرامات

 فنی توئین

 پرگابالین
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 کاربامازپین 

 

 کاربامازپین از داروهای کنترل کننده صرع است.

 

.شودیم یزتجو از صرع یگوناگون انواع یبرا ضد تشنج یک عنوان به ینکاربامازپ  

بروز  دارد و احتمال ینسبتاً کم یتسم یرا، ز شودیم یزتجو ضدتشنج یداروها از همه یشتردارو ب ینا 

. باشدیم کم آن از مصرف یناش یجانب عوارض  

شودیم قلو استفادهسه عصب یدرد نورالژ کینتس یبرا ینهمچن ینکاربامازپ . 

 

مصرف چگونگی   

 

با غذا  یددارو با ین. اکندیم فرق است شده یزتجو یشبرا که یعلت بر اساس ینکاربامازپ یزیتجو مقدار

شود. مصرف  

. اگر از یدکن یرویپ دقت به پزشکتان . از دستوراتیدنکن مصرف شده یزاز مقدار تجو یشب یچگاهه 

. یدده تکان یخوب را به یشهش از مصرف یش، پ کنیدیم استفاده ینکاربامازپ یونسوسپانس  

. یدکن استفاده است گذاشته یارتاندر اخت پزشکتان که اییمانهپ یاخود دارو  جعبه داخل یمانهاز پ ینهمچن

،  یدآنها را خرد کن توانیدیم کنیدیم استفاده یدنیجو یهانزند. اگر از قرص یخ یونسوسپانس یدباش مراقبت

شوند.  یدهبلع درسته یدبا یرجویدنیغ یهاو قرص رهش یوالنط یها، اما قرص یدببلع درسته یا،  یدبجو  

. یدکن مصرفش یدآورد یاد به که یمجرد ، به یدکرد دارو را فراموش نوبت یکاگر   

 تانییدارو منظم برنامه ، به ردهرا رها ک شده فراموش ، نوبت است یدهرس یبعد نوبت موقع یباً اگر تقر

.یدبرگرد  

یدکن مشورت با پزشکتان یفتکل کسب یبرا یداکرده را در روز فراموش نوبت یکاز  یشاگر ب   
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یجانب و عوارض هشدارها   

 

: یریدبگ تماس با پزشکتان کرده را قطع ینکاربامازپ یرز یجد ینادر ول یماز عال یکبروز هر صورت در

،  یجلد بثورات  

،  یرکه  

، خارش  یا  

،  سردرد مداوم   

، تعادل عدم یا در حرکات یکرخت  

، یجیگ   

، یخلق ییراتتغ   

،  یرعادیغ ، اضطراب لرزش   

،  نامفهوم تکلم  

و جلو ، عقب به چشم یرعادیغ ، حرکت یدد اریت  

، تشنج دفعات یشافزا   

  یرعادیغ یزیخونر یا ی، کبود یچهماه یا تخوان، درد اس یرمعمولغ ی، خستگ لرز ، گلو درد ، تب 

 

• نکند را ناراحت تا معده تان یدکن را با غذا مصرف ینکاربامازپ  

• یدنکن هها( را استفاد)آرامبخش یمرکز اعصاب دستگاه کندکننده یداروها یگرو د یالکل مشروبات  

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

P a g e  39 | 64 

 

 

 

 

 

 

References 

1. Alberti PW, Ruben RJ. Otologic Medicine & Surgery, 

Basic Audiologic Evaluation. 1st ed. New York, Churchill 

Livingston, 1988; PP: 365-395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

P a g e  40 | 64 

 

 

 

 

 کلونازپام 

 کلونازپام از داروهای ضد صرع است.

 

 

شودیم یزتجو ضدتشنج عنوانبه کلونازپام  

 

مصرف چگونگی   

 

. شودیم بار در روز مصرف 3معموالً  کلونازپام  

.یدکن یرویپ دقت به پزشکتان . از دستوراتیدنکن مصرف یزکمتر از مقدار تجو یا یشترب یچگاهه  

در  با پزشکتان است شده کم آن به نسبت بدنتان دارو پاسخ یناز ا استفاده ماه 3از  پس کنیدیم اگر حس 

. یدباش شده« دارو به تحمل» یدچار نوع است ممکن ، چرا که یدکن مشورت یتاندارو ارمورد مقد  

.یدکن مصرفش یدآورد یاد را به آن ساعت 1 ، اگر ظرف یدکرد را فراموش نوبت یکاگر   

 . از دو برابر کردنگردیدباز تانمنظم ییدارو برنامه ، به را رها کرده شده فراموش نوبت صورت ینا یردر غ 

.یزیدمقدار دارو بپره   

 

یجانب و عوارض هشدارها   

 

 تماس با پزشکتان کرده را قطع کلونازپام ، مصرف یرز یجد ینادر ول یماز عال یکبروز هر صورت در

:یریدبگ  
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،  تعادل ، عدم نفس یکند ، تنگ قلب ، ضربان نامفهوم ، تکلم یآلودگ، خواب یذهن یقوا ، کند شدن یجیگ   

هاچشم یا پوست ی، زرد یدهان یها، زخم یرعادیغ یکبود یا،  ریزی، لرز ، خون ، گلودرد ، تب یجلد بثورات  

پذیرییکتحر یا،  یشانیو پر ، اضطراب خوابیی، ب حافظه دادن از دست  

 دارو مشاهده قطع یمعال است شود ممکن قطع یطور ناگهانباشد و اگر دارو به یادآوراعت تواندیم کلونازپام

 شود.

،  ، استفراغ ، تهوع یقتعر یش، افزا یشکم ی، دردها یذهن یقوا ، افت یجیعبارتند از: گ یمعال ینا 

سوزن گزگز و سوزن نور و صدا ، و احساس به یتحساس   

. یدده انجام یجیکار را تدر ینتا ا یریدبگ تماس ، با پزشکتان یدکن را قطع کلونازپام مصرف خواهیدیم اگر

 گذاشته یاندر م با پزشک است ساز شوند الزممشکل که یدر صورت دهد اما فقط رخ است ممکن یرز یمعال

 شوند: 

 

 یا،  یدشد یاتند  قلب ، ضربان ، اسهال یبوست،  ، تهوع سردرد،  دهان ی، خشک یآلودگ، خواب یجهسرگ

بدن لرزش  
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 دیازپام 

 دیازپام از داروهای ضد صرع است.

یازپامقرص د  (Diazepam) 

. شودیم یزواب و اختالالت هراس تجاضطراب، اختالالت خو ینتسک یآور است که برامسکن و خواب ییدارو 

نج )تب و تشنج و تش یدرمان انقباض عضالن ی،اسکلت یچهکننده ماهعنوان ضد تشنج و شلبه یندارو همچن ینا

.شودیم جذب یخوب و به سریع یخوراک از راه دیازپام. شودیاستفاده م یزحمله صرع( ن یادر کودکان   

 

به  یابیدست یشده و برا به آن وابسته یجبه تدر کنندیداروها استفاده م یناز ا یکه به طور دائم ی: افرادهشدار

از آن هستند.  یشتریب یزانمجبور به مصرف م ی،آرامش قبل یزانهمان م  

 بستهها واخشبباالتر، فرد دچار تالورنس و مقاومت بدن شده و نه تنها به مصرف آرام  یبا مصرف دوزها

.دهدیم یشدائماً افزا یزخود را ن مصرف یزانبلکه م شود،یم  

رددگ یینتع یشانحتما توسط پزشک و تحت نظر ا یددارو با ینا یدوز مصرف یزاناساس م ینبر هم   

 

است یوملوا یازپاممعروف د یموجود است. نام تجار گرمییلیم ۱۰و  ۵و  ۲ یهادارو به صورت قرص این  

د استفاده از آن دارو قص ینا یبخشآرام یتخاص یبرا یابه منظور درمان اختالالت مربوط به خواب و  چنانچه

. یدآشنا شو ینهزم ینداروها هم در ا یربهتر است با سا یدرا دار  

.یداز آن ها بهره ببر توانیدیو آسان هم وجود دارد که م یخانگ ییراهکارها ینعالوه بر ا  

 

 موارد مصرف

یخواب یو ب اضطراب  

 سندرم قطع مصرف الکل
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یتشنج اختالالت  

یوکلونیکاضافه صرع م درمان  

از حد یشوحشت و ترس ب درمان  

یعضالت اسکلت اسپاسم  

 سردرد

لرزش یا یاراد یرغ هایتکان  

 

 

 عوارض

گلودرد،  ی،رات جلدنفس، عدم تعادل، بثو یتکلم نامفهوم، ضربان قلب کند، تنگ ی،آلودگخواب ی،ذهن یافت قوا

ن حافظه، چشمان، از دست رفت یاپوست  یزرد ی،دهان یهازخم یرعادی،غ یزیخونر یا یتب و لرز، کبود

پذیرییکتحر یااضطراب  خوابی،یب  

 

ه باشدنظر داشت یرتا بهبود شما را ز یدطور منظم مراجعه کن دارو به پزشکتان به ینمصرف ا ینح  

ر هنگام مصرف د.اگر یدکن یاطخطرناک احت یلو کار با وسا یرانندگمشخص شدن پاسخ بدنتان به دارو در  تا

یدبا پزشکتان مشورت کن یدشد یباحساسات عج یادچار افکار  یازپامد  

یدالکل بنوش یا یدمصرف کن یگریآرامبخش د یداروها یدنبا یازپاممصرف د هنگام  

یعما یازپامد یدذارجامد مثل پوره مخلوط کرده نگ یمهن یا یعما یبا غذاها توانیرا م یازپامد یعما هایشکل  

بزند یخ   

یدمصرف کن یگریآرامبخش د یداروها یدنبا یازپاممصرف د هنگام  
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یریدان تماس بگرا قطع کرده ، با پزشکت یازپاممصرف د یر،ز یجد ینادر ول یماز عال یکصورت بروز هر در  

یدنشده مصرف نک یهاز مقدار و مدت زمان توص یشدارو را ب ی،وابستگ یجاداز ا یریجلوگ برای  

وارد مجاز است مگر در م یرغ یردهیبه خصوص سه ماهه اول و ش یدارو در زمان باردار ینا مصرف

پزشک یصو به تشخ یاضطرار  

 

، در افراد مسن خصوص کار به در انجام مهارت دادن از دست ی،، منگسرگیجه ی،آلودگبروز خواب صورت در

شود دارو با احتیاط مصرف  

شورت کندمقبل از مصرف هرگونه دارو با پزشک  یداست با یازپامکه تحت درمان با د یتا زمان بیمار  
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 اتوسوکساماید 

سوکساماید از داروهای کنترل کننده تشنج است.اتو  

 

یمایداتوسوکس  (Ethosuximide)  

انتخاب در  ینکه دارد به عنوان اول یکمتر یعوارض جانب یلضدتشنج و ضدصرع است که به دل یاز داروها

.شودیم یزدرمان صرع کوچک تجو  

دارو است. یناز عوارض نسبتا کم ا خوابییسردرد و ب ی،آلودگخواب   

. شودیهر روز روانه بازار م هایماریب تلفکنترل انواع مخ یبرا یمختلف یخوشبختانه داروها    

 یزک تجواست که به منظور کنترل و درمان حمالت تشنج و صرع توسط پزش ییاز داروها یمایداتوسوکس

.شودیم  

اندازیمیآن م یالبه موارد مصرف و عوارض احتم یبا هم نگاه   

 

گردد. یینتوسط پزشک متخصص تع یددارو حتما با ینمصرف ا یقدق یزانم  

 یط یجدردوبار در روز مصرف شده و سپس به ت گرمییلیم 250کپسول  یکبه طو معمول در بزرگساالن  

.شودیآن اضافه م یزانهفته به م یک  

  

.سال استفاده شود 3 یردر کودکان ز یدنبا یماید: اتوسوکستوجه  
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یدبدان یددارو با ینکه در رابطه با مصرف ا ینکات  

یدکن فراوان و فقط در صورت لزوم مصرف یاطبااحت یدارو را در دوران باردار ینا شودیم یهتوص  

یدقبل از مصرف دارو با پزشک مشورت کن ییدارو یتدر صورت داشتن حساس  

باشد  یتالالت خونو اخ یریپورف یوی،و كل یكبد ییهمچون نارسا یدچار مشکالت یمارکه ب یدارو در موارد ینا

فراوان مصرف شود یاطبا احت یدبا  

 یدرف دارو بامقدار مص یلدل ین. به همشودیم یدارو موجب حمالت صرع یکه قطع ناگهان یدتوجه داشته باش

یابدكاهش  یجبه تدر  

كامل شود یددارو با یندوره درمان با ا  

. یدکن مصرفش یدآورد یاد را به آن که یمجرد به ید،کرد از دارو را فراموش نوبت یک اگر  

 

 معمولتان ییدارو برنامه ، بهرا رها کرده شده فراموش ، نوبتاست یدهفرا رس یبعد نوبت موقع یباً اگر تقر

.یدبازگشته و مقدار دارو را دوبرابر نکن  

 

• است یضرور یو کبد یویکل هاییشدارو انجام آزما ینمصرف ا یط  

• شودیم یهخون )از جمله پالكت( در فواصل منظم در طول درمان توص یهاتام سلول شمارش  

•  یدابقه اقدام به آن باس یاو  یافکار خودکش یاو  یاختالالت خلق ی،با سابقه افسردگ یماراندر ب اتوسوکسیماید

باشد یاطبااحت  
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 الموتریژین

 

 الموتریژین از داروهای  ضد تشنج است

ه عنوان مثال، تشنج از تشنج )ب یکنترل انواع خاص یبرا یگرد یهمراه با داروها یاو  ییبه تنها یژین،الموتر

.شود یگستووت( در طول درمان صرع استفاده م -سندرم لنوکس یاو  یککلون یکتشنج تون یی،جز  

ود. شمصرف  هک یکنترل تشنج است_ آنهم تا زمان یکند و فقط برا یدارو، صرع را درمان نم ینا   

سال به باال  81( در بزرگساالن یجنون ادوار یماری)ب یوان از آن در درمان اختالل دو قطبت یم ین،همچن

.استفاده کرد  

یردگ یقرار م یمارب یاردارو فقط با نسخه پزشک در اخت این  

ییدارو اشکال  

 

• رهش یوستهپ قرص،  

 قرص•

• یدنیجو قرص،  

از مصرف پیش  

است كه  یصمیمگردد. این ت یدارید همه جوانب آن باید به دقت بررس یصورتیكه تصمیم به مصرف داروی در

.گیرید. درمورد مصرف این دارو موارد زیر باید درنظر گرفته شود یشما و پزشكتان م  
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یتو حساس آلرژی  

ما پزشک خاص حت یدارو ینا یاو  ییمعمول، به هر دارو یرغ یا یکصورت بروز هرگونه واکنش آلرژ در

. یدمعالج خود را مطلع ساز  

نگ ها ، مواد رکه نسبت به برخي مواد غذایي،  ییها یتاز وجود حساس ییددرمانگران را آگاه نما ینهمچن

. یدنگهدارنده و یا حیوانات دار  

ج روي ضیحات مندردر صورتیكه  بدون تجویز پزشك قصد استفاده از این دارو را دارید حتما بروشور و یا تو

.بسته را با دقت مطالعه فرمایید  

 

تر از  ی، و طوالنکمتر یا یشترکمتر، دفعات ب یا یشترب یزان. میدپزشک مصرف کن یزیدارو را طبق دستور تجو

دهد یم یشرا افزا ی. چراکه خطر عوارض جانبیدپزشک، دارو را مصرف نکن یزمدت تجو  

 

الت و حتما مطالعه شود. با پزشک در خصوص سوااز مصرف  یلاست، ق یقدستور مصرف دق یدارا دارو

یاوریدو اطالعات الزم را به دست ب یدابهامات خود صحبت کن  

 

حال، چنانچه  ینا ابا شکم پر مصرف کرد. ب یاو  یبدون غذا، با شکم خال یاتوان با غذا  یرا م الموتریژین

.یدکرده است، درست مطابق آن عمل کن یزرا تجو یپزشک روش مصرف خاص  
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 لورازپام  

 

 لورازپام از داروهای کنترل کننده تشنج است.

 

 

 یندارو همچن ین، از ا شودیم یزتجو ترس و اختالالت خواب ، اختالالت اضطراب یمعال کاهش یبرا لورازپام

است یازپینبنزود یدارو یک . لورازپامشودیم استفاده یعضالن کنندهشل یک عنوان به  

 

مصرف چگونگی   

 

کمتر از  یا یشترب گاهیچ. هشودیم یزتجو متفاوت با مشکالت افراد متفاوت یبرا متفاوت یربا مقاد لورازپام

.یدنکن مصرف شده یزمقدارتجو  

 یعاتما یاجامد  یمهن یبا غذاها توانیدیدارو را م ینا یعما ، شکل یدکن یرویپ دقت به پزشکتان از دستورات 

بزند. یخ آن یعما شکل ید. نگذاریدکن مخلوط  

 

تا  داشت نگاه زبان یرز یقهدق 2 حداقل یدبا ، بلکه یدبلع درسته یا یدجو یدرا نبا لورازپام یزبان یرز یهاقرص 

شود. بهتر جذب  

 که ینمگر ا ، یدکن مصرفش یدآور یاد را به آن یکهمجرد ، به یدکرد دارو را فراموش مصرف نوبت یکاگر  

باشد. گذشت از آن ساعت یکاز  یشترب  

 

ار دارو را دوبرابر . مقدیدباز گرد معمولتان ییدارو برنامه به را رها کرده شده فراموش نوبت صورت یندر ا 

.یدنکن  
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یدساز را مطلع ، پزشکتان لورازپام از مصرف یشپ یراز موارد ز یکوجود هر در صورت  

 

•  یها، رنگ ییغذا ماده اکسازپام ( ، هر نوع یا یازپامد )مثل هایازپینبنزود یگر، د لورازپام به حساسیت

هانگهدارنده یا،  یخوراک   

• یردهیش یا بارداری   

• ضد تشنج یداروها یا،  یضد افسردگ یها ، داروها، آرامبخش الکل یژهو، به یگرد یداروها مصرف   

•  یا،  یتنفس مزمن یانسداد یماری، ب یسگراو یاستنی( ، مچشم فشار داخل یشگلوکوم)افزا سابقه یابه  ابتال

یزمآمف  
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 توپیرامات

 توپیرامات از داروهای ضد تشنج است.

 

شده  ییدتا یالغر یبرا ینو همچن یگرنکنترل م یضد صرع است که برا یاز انواع داروها یکی یراماتپتو

در بازار موجود است یلیگرمیم 25،50،100است. و در انواع   

 

یستکامال مشخص ن یراماتاثر توپ مکانیسم  

 

یدبدان یدبا یراماتکه در مورد توپ یمهم نکات  

• دهند یم یشافزا یجدوز دارو را به تدر یشهخطرناک است و پزشکان هم یاربا دوز باال بس یراماتتوپ شروع  

• ییدپر آب مصرف نما یوانل یکرا با  یراماتتوپ حتما  

• ا پزشکتان در را ب یرامات،موضوعحتما قبل از مصرف توپ یددار یمشکالت چشم یاو  یهسابقه سنگ کل اگر

یدبگذار یانم  

بدون غذا مصرف نمود یاتوان بهمراه غذا  یدارو را م ینا    •  

• وع را به پزشکتان موض ینحتما قبل از مصرف دارو ا یدهست یردهیدر حال ش یا یددار یبه باردار یمتصم اگر

یداطالع ده  
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نفر( عبارتند از 10نفر در  یک) یراماتتوپ یعشا یجانب عوارض  

 اسهال    •

یجهاحساس سرگ    •  

و گلو ینیالتهاب ب    •  

 حالت تهوع    •

 گز گز مور مور دست و پا    •

یخواب آلودگ    •  

یخستگ    •  

 کاهش اشتها و کاهش وزن    •

یافسردگ   •  
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 فنی توئین

 

 فنی توئین از داروهای کنترل کننده تشنج است.

داوم صرعي، متوئین در كنترل تمام انواع صرع به غیر از حمالت صرع كوچك، درد عصب سه قلو، حمله فني

رودكار ميبراي تسریع در التیام زخمها)بصورت موضعي( به آریتمي قلبي و نیز  

ینتوئ یفن ینتیکفارماکوک   

قابل ضالني غیرتوئین در تزریق داخل عتوئین آهسته و متغییر است. جذب فنيجذب خوراكي اشكال مختلف فني

 پیش بیتي است.

شود. رار دفع ميشده و از طرق اد بسیار زیاد است. این دارو در كبد متابولیزهپیوند دارو به پروتئین  

ین دارو به طور بوده و اشباع پذیر است. نیمه عمر ا متابولیسم این دارو وابسته به مقدار داروي مصرفي

ساعت است 24متوسط   

ینتوئ یمصرف فن منع   

بلوك  هلیزي ،د -سینوسي، بلوك سینوسي یصورت وجود پورفیري، اختالالت بافت هدایتي قلب، برادي کارد در

آدامز نباید مصرف شود-، سندرم استوک3و  2درجه قلبي  

ینتوئ یفن یجانب عوارض   

ینزي، نوروپاتي خوابي، ندرتاً دیسكاغتشاش شعور، سرگیجه، سردرد، رعشه، عصبانیت، بي تهوع ، استفراغ ،

دید، بثورات جلدي،  محیطي، عدم تعادل، اختالل در تكلم، حركات مداوم و غیر ارادي چشم به عقب و جلو، تاري

دنوپاتي و فرم، نكروز پوست، لنفابزرگ شدن تركیب صورت، پرمویي، آكنه، تب و هپاتیت، آریتم مولتي

ها از عوارض جانبي دارو هستندهیپرتروفي لثه  
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دارو از  در صورت مقدار مصرف زیاد دارو ، ممكن است متابولیسم كبدي اشباع شود و غلظت پالسمایي

كنددرماني بیشتر و سمیت بروز  محدوده   

 

كار كلیه و حساسیت به كاركبد، پورفیري، عیباین دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: عیب

 دارو

 

سي بروز كندتیسم و استئوماالاین دارو ممكن است غلظ پالسمایي كلسیم را كاهش داده و درنتیجه راشي  
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 پرگابالین

ضد صرع است.از داروهای پرگابالین   

 

و عوارض  ییارومواظب تداخل د ین( است. در پرگابالی)عصب یکضدتشنج و درد نوروبات یدارو یک پرگابالین

یدآن باش  

یناز پرگابال استفاده  

 یبآس یابتی،د یزونا، مشکالت عصبمثال،  یخاص )برا یطاز شرا یناش ی،درد عصب یا یبرومیالژیاف درمان

(ینخاع  

دارو ممکن است  نیشود. ا یاز تشنج استفاده م یدرمان انواع خاص یبرا یگرد یبا داروها یبدر ترک ینهمچن 

شود یم ییناستفاده شود که توسط پزشک شما تع یزن یگرید یطشرا یبرا  

( استی)عصب یکعامل ضد تشنج و درد نوروپات یک پرگابالین  

از  یناطق خاصماست که با اتصال به  ین. تصور بر ایستمشخص ن یقاکند دق یچگونه کار م ینپرگابل اینکه

کند یو اضطراب کمک م ی،مغز به کاهش تشنج، درد عصب  

 

مکن است بدتر اثرات م ینشود. ا یسبک سر یا یدد یتار یجه،سرگ ی،ممکن است موجب خواب آلودگ ینپرگابال

 یدنکن یرانندگ ید،اده کناستف یناز پرگابال یاط. با احتیدکن یاستفاده م یزن یخاص یداروها یاشود اگر شما الکل 

 ینشان م یرو چه واکنششما نسبت به دابدن  شدیدکه آگاه  یتا زمان یدندارند، انجام نده یتکه امن ییکارها یا

 دهد

یدکن یاز مصرف الکل خوددار یدخورده ا ینکه پرگابال هنگامی  

خواب  یوها)مثل دار یدشوند، با پزشک خود مشورت کن یم یکه موجب خواب آلودگ ییاز مصرف داروها قبل

.یدنکآنها اضافه  ریممکن است به تاث ین،عضالت( چون استفاده از پرگابال یآور و شل کننده ها  
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. اگر یدنده رییو مقدار آن را بدون مشورت با پزشک خود تغ یدمتوقف نکن یناگهان را به طور ینپرگابال

کالت خواب، ممکن است دچار سردرد، حالت تهوع، اسهال، مش یدمتوقف کن یرا به طور ناگهان ینپرگابال

.یدشو یقتعر یشافزا یااضطراب و   

حمالت ممکن  ینا اغلب یدقطع کن یرا به طور ناگهان اگابالینو مصرف پر یدصرع داشته باش یماریاگر شما ب 

از قبل شود یشتراست ب  

 یک یدر ط یجه تدربمقدار مصرف خود را  یدبا ید،را قطع کن ینکه مصرف پرگابال یددار ینبه ا یازشما ن اگر

یدهفته کم کن یکدوره، حداقل   

را دوباره  . مصرف آنیریدد تماس بگفورا با پزشک خو یدرا قطع کرد ینمصرف پرگابال یلیبه هر دل اگر

یدخود مطرح کن را با پزشک یدکه دار ی. هرگونه سوال و نگرانیدکه پزشک به شما بگو ینمگر ا یدشروع نکن  

یریدبا دکتر خود تماس بگ یعسر یدتشنج شد یدو تشد یدیجد یتشما دچار وضع اگر  

 

ینپرگابال یعوارض جانب  

را ندارند و  یانباز عوارض ج یک یچاز مردم ه یاریکنند، اما بس یجادا یداروها ممکن است عوارض جانب تمام

 یارشما بس یرابمصرف آن  یا ید،دارو را نداشت ینا یعشا یاز عوارض جانب یک یچکم دارند. اگر ه یلیخ یا

یدآزار دهنده است، با پزشک خود مطرح کن  

اشتها،  یشادهان، سردرد، افز یخشک ی،خواب آلودگ یجه،سرگ یبوست، ی،عملکرد جنس ییراتتغ ید،د تاری

وزن یشمشکالت تمرکز، ضعف و افزا ی،خستگ ی،سرسبک  
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