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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۶۸

بررسی علل حمالت تشنجی تونيک کلونيک 
جنراليزه در بيماران مراجعه کننده به اورژانس 
بيمارستان فرشچيان همدان در سال های ۹۳-۹۱

دکتر مسعود غياثيان۱، دكتر زينب باقری۲

١. استاديار گروه نورولوزی دانشگاه علوم پزشکی همدان. 

٢. پزشک عمومي. 

چکيده

مقدمه و اهداف: حمالت تشــنجی از شــکايت های شايع و مهم مراجعه کنندگان به اورژانس 

اســت به همين دليل شناخت علل حمالت تشــنجی در مديريت، درمان موثرو پيشگيری از بروز 

حمالت مجدد در آينده الزم اســت. اين مطالعه با هدف بررســی علل حمالت تشنجی در بيماران 

مراجعه کننده به اورژانس انجام شده است. 

روش تحقيق: در اين مطالعه مقطعی آينده نگر، ٤٤٦ بيمار ١٤ سال و باالتر که با شکايت تشنج 

تونيک کلونيک جنراليزه به اورژانس بيمارســتان فرشچيان مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار 

گرفتند. پس از اخذ شرح حال و معاينه بالينی دقيق، در پرسشنامه هر بيمار اطالعات دموگرافيک، 

نتايج اقدامات پاراکلينيک شــامل آزمايش خون(CBC، الکتروليت ها و متابوليت های خون)، سی 

 MRI تی اسکن و نوار مغز وارد شد. جهت برخی از بيماران که در بخش نورولوژی بستری شدند

نيز درخواست شد. بيماران بر اساس سن به چهارگروه سنی: ١) ١٤-٢٩، ٢) ٣٠-٤٩، ٣) ٥٠-٦٤ 

و ٤) ٦٥ سال تقسيم شدند و شايع ترين علل تشنج در هر گروه بررسی شد. 

يافته ها و نتيجه گيری: از ٤٤٦ بيمار مورد مطالعه ٢٦٠ نفر(٣ .٥٨٪)مرد و١٨٦ نفر(٧ .٤١٪)

زن بودندکه ميانگين ســنی ٦ .٣٧ ± ٩ .١٧ ســال بود. ٣ علت شــايع تشــنج در هر گروه سنی به 

ترتيب شــامل: در گروه ســنی ١: تشنج با علت ناشــناخته، نقايص مادرزادی و سوء مصرف مواد و 

داروها، در گروه ســنی ٢: تشــنج با علت ناشناخته، استروک و سوء مصرف مواد و دارو ها، در گروه 

سنی ٣: استروک، تومور های مغزی و تشنج با علت ناشناخته و در گروه سنی ٤: استروک، تشنج با 

علت ناشناخته و اختالالت متابوليک بودند. بر اساس يافته های فوق سن بيمار معيار مهمی جهت 

شناخت علت تشنج و تصميم گيری درباره انجام اقدامات درمانی الزم می باشد. 
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