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ABSTRACT
Introduction: Transient loss of consciousness (TLOC) is one of the common causes for
referral to hospital. Syncope and seizure can cause TLOC. Syncope and seizures can be the
consequences of each other’s. Their common features often lead to misdiagnosis. Case

Description: The purpose of this study was to present a patient (male, over 80 years), who
received antiepileptic treatment for 6 years for seizure-related transient loss of consciousness.

Results: Due to repeated episodes of suspected syncope, insertion of a dual-chamber PPM
was done. After three years of follow-up, he did not report the occurence of the TLOC.

Conclusion: The frequency of the TLOC and its complications emphasize the importance
of proper assessments, diagnosis, and treatment. A comprehensive history taking, exact
examination, and para-clinical assessments can be very helpful for diagnosis. An incorrect
diagnosis can cause economic, psychological, and social problems.
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چــــــــكيده
مقدمه :حمالت کاهش گذرای هوشیاری یکی از علل شایع مراجعه به بیمارستان است .سنکوپ و
تشنج می توانند باعث کاهش گذرای هوشیاری شوند .سنکوپ و تشنج میتوانند پیامدهای یکدیگر باشند.
ویژگیهای مشترک آنها اغلب منجر به تشخیص نادرست میشود .توصيف بيمار :هدف از این مطالعه،
ارائة یک بيمار (مرد ،باالي هشتاد سال) بود که به مدت  ۶سال به دلیل حمالت کاهش گذرای هوشیاری
مرتبط با تشنج تحت درمان آنتی اپیلپتیک بوده است .يافتهها :به دلیل بروز مکرر حمالت مشکوك
به سنکوپ ،ضربانساز دو حفرهای برای وی تعبیه شده است .پس از پیگیری سه ساله ،گزارشی از وقوع
حمالت کاهش گذرای هوشیاری نداشته است .نتيجهگيري :فراوانی حمالت کاهش گذراي هوشیاری و
خطرات ناشی از آن بر اهمیت بررسی ،تشخیص و درمان مناسب تأکید دارد .اخذ شرح حال کامل ،معاینة
دقیق و ارزیابی پاراکلینیکی ،میتواند براي تشخيص بسيار مفید باشد .یک تشخیص نادرست میتواند باعث
مشکالت اقتصادی ،روانی و اجتماعی شود.

كليد واژهها:

 .1سنکوپ
 .2تشنج
 .3هوشیاری

* نويسنده مسئول :زهره محمدزاده تبریزی
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کاهش گذرای هوشیاری :سنکوپ یا تشنج :گزارش یک مورد
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از دســت دادن هوشــیاری یکــی از رایجتریــن مشــکالت و علــل
مراجعــة بیمــاران بــه اورژانسهــا میباشــد .حمــات کاهــش
گــذرای هوشــیاری ( 1)TLOCیــک چالــش پزشــکی محســوب
میگــردد ( .)1حفــظ هوشــیاری وابســته بــه جریــان خــون
کافــی مغــزی اســت کــه آن هــم وابســته بــه جریــان خــون
عمومــی میباشــد ( .)2در حمــات کاهــش گــذرای هوشــیاری،
بــه دلیــل كاهش جريــان خون مغــز ،2از دســت دادن هوشــیاری
و تــون وضعیتــی رخ میدهــد کــه البتــه حالتــی گذراســت و
خــود بــه خــود بهبــود مییابــد ( )1و در فاصلــة بیــن حمــات
بیمــار معمــوالً فاقــد عالمــت اســت (.)3

در ســنکوپ ،هایپوپرفیــوژن موقــت مغــزی بــه دنبــال یــک
ریتــم قلبــی ماننــد كاهــش يــا افزايــش ضربــان شــديد
قلــب 3و یــا افــت شــدید فشــار خــون رخ میدهــد (.)3، 8
مطالعــات نشــان داده بیشــترین علــت (حــدود  ۶۶تــا ۸۱
درصــد) کاهــش گــذرای ســطح هوشــیاری ناشــی از ســنکوپ
میباشــد (.)3-5
حمــات تشــنجی میتوانــد پیامــد ســنکوپ باشــد و بالعکــس
( .)3، 6 ،7در صورتــی کــه تشــنج بــه دنبــال ســنکوپ رخ
دهــد ،ممکــن اســت تشــخیص تشــنج بجــای ســنکوپ و
مشــکالت قلبــی در نظــر گرفتــه شــود و نادیده انگاشــته شــدن
آریتمیهــای خطرنــاک یکــی از پیامدهــای ناخوشــایند ایــن
تصمیمگیــری خواهــد بــود ( .)6اختــاالت ریتــم شــایعترین
و خطرناکتریــن علــل ســنکوپ محســوب میشــوند و
شــایعترین ریتــم منجــر بــه ســنکوپ و تاکیــکاردی بطنــی
اســت (.)2
ســنکوپهای قلبــی شــامل :ســنکوپ ناشــی از كاهــش فشــار
خــون وضعيتــي ،4ســنکوپ واكنشــي ،5ســنکوپ رفلکســی
بــا واســطة عصبــی 6میباشــند ( .)5ســنکوپ رفلکســی
شــایعترین علــت ســنکوپ اســت ( )3، 5کــه در جایگاههــای
مختلــف بــه اســامی مختلفــی ماننــد :ســنکوپ ناشــی از ضعــف
Autonomic reflexes
Gag reflex
14
Sinus arrest
15
Atrioventricular block
16
Anoxia
17
Atonia
18
Early myoclonic jerks
19
Generalized tonic
20
Skin flushing
21
Electrocardiogram
22
Hypertension

توصیف بیمار
مطالعــة حاضــر یــک گــزارش مــوردی در مــورد یــک مــرد 86
ســاله میباشــد کــه جهــت جم ـعآوری دادههــا کلیــة مــدارک
قبلــی بیمــار مــورد بررســی قــرار گرفــت و شــرح حــال جامعــی
از ایشــان و همراهیــان کســب گردیــد.
بیمــار آقــای ســالمند بازنشســته کــه در ســن  ۸۰ســالگی
اولیــن بــار بــا حملــة گــذرای کاهــش ســطح هوشــیاری،
ســقوط ،بــی اختیــاری ادرار و ســپس تهــوع ،اســتفراغ و
تعریــق پــس از هوشــیاری ،بــه بیمارســتان منتقــل میگــردد.
در زمــان پذیــرش تحــت معاینــات نورولوژیکــی قــرار گرفتــه
و در معاینــة بالینــی یافتــة پاتولوژیکــی یافــت نمیشــود .در
گــزارش ســی تــی اســکن مغــزی انجــام شــده نیــز ،صرفــاً
آتروفــی مغــزی (قابــل توجیــه بــا ســن بیمــار ) ذکــر شــده
اســت .در الکتروکاردیوگرافــی ( 21)ECG or EKGبــه عمــل
آمــده نیــز بجــز  Rبلنــد در  V2و  Qدر  D3مــورد دیگــری
وجــود نداشــت.
در ســابقة پزشــکی بیمــار افزايــش فشــار خــون 22یافــت
Transient loss of consciousness
Cerebral hypo perfusion
3
Bradycardia-tachycardia
4
Orthostatic hypotention
5
Reflex syncope
6
Neurally mediated syncope
7
Vasovagal syncope
8
Neurocardiogenic syncope
9
Vasodepressor syncope
10
Transient asystole
11
Situational syncope

12

1

13

2
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معمــوالً کاهــش ســطح هوشــیاری ثانویــه بــه یــک مــورد رخ
میدهــد .ســنکوپ و تشــنج ،هــر دو اختاللــی مزمــن ( )4و
دارای عاليــم مشــابه ماننــد حمــات کاهــش گذرای هوشــیاری
هســتند .بــه دلیــل همپوشــانی ایــن عاليــم گاهــی تشــخیص
افتراقــی در مــورد علــت اولیــه مشــکل میباشــد ( )1، 3-7کــه
اغفــال و تشــخیص نادرســت میتوانــد پیامدهــای ناخوشــایند
و بســیار خطرناکــی ماننــد تجویــز دارو بــر اســاس تشــخیص
نامتناســب ( )3را در پــی داشــته باشــد (.)1

آریتمیهــای خطرنــاک قلبــی ماننــد تاکیــکاردی بطنــی،
ايســت سینوســی 14یــا بلــوک دهلیــزی بطنــی 15میتواننــد
ســبب بــروز ســنکوپ گردنــد ( .)6هایپوپرفیــوژن مغــزی و
ســپس كمبــود اكســيژن ســلولي 16ناشــی از آن ()2، 3، 5، 6
میتوانــد ســبب بــروز حمــات تشــنجی گــردد (.)3، 6، 7
شــروع ســنکوپ نســبتاً ســریع اســت و بهبــودی پــس از آن
خــود بــه خــود و فــوری ایجــاد میگــردد .ولــی در یکــی از
ســه بیمــار بــا ســابقة ســنکوپ ،عــود مجــدد ممکــن اســت رخ
دهــد ( .)3در ســنکوپ بــه دلیــل هایپوپرفیــوژن ،بیمــار دچــار
رنــگ پریدگــی ،از بيــن رفتــن قــوام عضالنــي ،17پرشهــای
زودرس میوکلونیکــي ،18تونیــک منتشــر 19و یــا حتــی ســقوط
میگــردد و پــس از برقــراری مجــدد جریــان خــون پرخونــی
و داغ شــدگی پوســتی 20و پرشهــای تأخیــری میوکلونیــک
دیــده میشــود (.)5
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مقدمه

عصــب واگ ،7ســنکوپ هوشبــر 8و وازودپرســور 9ناميــده شــده
اســت .زمانــی کــه فــرد افــت فشــار خــون و بــه دنبــال آن
برادیــکاردی و ايســت قلبــي گــذرا 10را تجربــه کنــد ،دچــار
ســنکوپ رفلکســی شــده اســت .معموالً در ســنکوپ رفلکســی،
مشــکل ســاختمانی قلــب وجــود نــدارد .ســنکوپی کــه بالفاصله
پــس از ادرار یــا مدفــوع کــردن ،بلــع غــذا و ســرفه رخ دهــد
را ســنکوپ وضعيتــي 11گوینــد کــه ناشــی از تحریــک خــودكار
رفلکسهــا ،12ماننــد رفلکــس گگ 13میباشــد (.)3
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بحث و نتیجهگیری
ســنکوپ و تشــنج ،دو ماهیــت کلینیکــی متفــاوت ولــی دارای
عاليــم کلینیکــی مشــابه ماننــد حمــات مکــرر و گــذرای
کاهــش ســطح هوشــیاری ( )5-7، 9و نشــانههای حرکتــی
غیــر ارادی میباشــند ( .)5، 6، 9تعییــن تشــخیص افتراقــی
بیــن تشــنج و ســنکوپ کار بســیار مشــکلی اســت و گاهــی
روش قطعــی وجــود نــدارد ( .)4در برخــی مطالعــات معیارهــا
و نمراتــی را جهــت تعییــن افتــراق و تشــخیص ارائــه دادهانــد
کــه البتــه علیرغــم بــاال بــودن حساســیت و ویژگــی مناســب،
روش قطعــی نمیباشــند .ولــی بــا ایــن حــال میتواننــد تــا
حــدودی در تصمیمگیریهــا کمککننــده باشــند (.)1
معمــوالً تیــم درمــان ،جهــت تشــخیص بــر اســاس عاليــم و
شــواهد بالینــی و عینــی تصمیمگیــری میکننــد ( .)5شــرح
حــال مهمتریــن منبــع اولیــة اطالعــات اســت کــه نقــش
بســزایی در تعییــن تشــخیص دارد ( .)3تیــم درمــان بــه دنبــال
عاليــم و نشــانههای شــایع و متمایــز کننــدة ایــن دو اختــال
هســتند ( .)5دیــده شــده اســت کــه برخــی بیمــاران پــس از
گذشــت مــدت زمانــی از حملــه ،عاليــم بیشــتری را بــه خاطــر
آوردهانــد ( .)3بــه همیــن دلیــل در اکثــر مــوارد توصیــه بــه
اخــذ شــرح حــال کامــل و دقیــق از بیمــار و شــاهدین حادثــه،
بــه همــراه معاینــات دقیــق قلبــی و نورولوژیــک ،بــا تأکیــد بــر
عاليــم و نشــانههای افتراقــی شــده اســت ( .)1، 3مدیریــت
و بررســی کاهــش ســطح هوشــیاری ،بایســتی توســط چنــد
متخصــص متفــاوت انجــام گــردد (.)1
علیرغــم تمــام مــوارد فــوق ،بــاز هــم خطــا در تشــخیص،
ممکــن اســت رخ دهــد .بهعنــوان مثــال در  ۱۲درصــد مــوارد
ســنکوپ ،تشــنج رخ میدهــد کــه ممکــن اســت بــا حملــة
تشــنج اشــتباه در نظــر گرفتــه شــود و در برخــی مــوارد
متأســفانه افــراد بــا حملــة کاهــش گــذرای ســطح هوشــیاری
بــدون تشــخیص ،ترخیــص شــدهاند ( .)1گاهــی اظهــارات
و گزارشــات نادرســت و ناقــص شــاهدین ( ،)5عــدم حضــور
شــاهد ( ،)1، 3فراموشــی بیمــار از حادثــه ( )1و یــا انــکار
حملــة گــذرای کاهــش ســطح هوشــیاری در بیمــاران مبتــا به
آلزایمــر ،نرمــال بــودن عاليــم حیاتــی اکثــر بیمــاران ،فقــدان
یافتههــای پاتولوژیــک در معاینــات فیزیکــی و آزمایشــگاهی
در هنــگام مراجعــه ،همچنیــن نبــود اطالعــات کافــی و حتــی
غیــر قابــل اعتمــاد بــودن اطالعــات شــاهدین ،ســبب گمراهــی
در تشــخیص میگــردد ( .)3بررســی سیســتمهای قلبــی
عروقــی و عصبــی ،در بیمــاران بــا کاهــش ســطح هوشــیاریبســیار مهــم میباشــد (.)1
Carotid artery
Diaforesis
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Holter monitor
Hemicolectomy

در پیگیــری و مراجعــات بیمــار بــه درمانــگاه الکتروفیزیولــوژی،
گزارشــی از تکــرار حمــات نداشــته اســت و در بررســی
ضربانســاز بیمــار چندیــن نوبــت اســتفاده شــده بــود.
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شــد .بــا تشــخیص احتمالــی تشــنج ،بیمــار بــه متخصــص
مغــز و اعصــاب ارجــاع میگــردد .اکــوی داپلــر شــریانهای
گردنــي 23و مهرههــای گردنــی ،الکتروانســفالوگرافی انجــام
میگــردد .علیرغــم اینکــه یافتــة قطعــی بــه نفــع تشــنج
یافــت نمیگــردد ،بــر اســاس شــرح حــال بیمــار ،درمــان
آنتــی اپــی لپتیــک (کاربامازپیــن و لوتیراســتام) بــرای بیمــار
شــروع میگــردد .پــس از اولیــن حملــه چندیــن نوبــت دیگــر
در فواصــل نامنظــم و گاه ـاً بــا فواصــل ســه ماهــه ،حمــات
تکــرار میگردنــد .در حمــات ،بیمــار عاليــم و الگــوی ثابتــی
در غالــب مــوارد نداشــته اســت و دچــار کاهــش گــذرای ســطح
هوشــیاری ،گاهــی بــی اختیــاری ادراری و اسپاســم عضــات
دســتها ،خیــره شــدن چشــمها ،رنــگ پریدگــی ،آتونــی ،و
قطــع تنفــس شــده و پــس از هوشــیاری گاهــی دچــار تهــوع،
اســتفراغ و یــا تعريــق شــديد ،24خســتگی و خــواب آلودگــی
میشــده اســت .اغلــب حمــات بیمــار قبــل یــا حیــن صــرف
وعــدة ناهــار بــوده اســت .بــا توجــه بــه زمــان صــرف غــذا،
بیمــار حمــات را در حالــت نشســته داشــته و ســقوط صرفاً در
اولیــن حملــه رخ داده اســت .گاهــی قبــل از شــروع حمــات
بــه فاصلــة بســیار کوتاهــی بیمــار عاليــم قبــل از حملــه را
درک میکــرده اســت کــه شــامل احســاس ضعــف و تعریــق
بــوده اســت .یــک نوبــت در حمــات ،همــراه بیمــار عــدم
حــس نبــض و تنفــس را تــوام ذکــر میکنــد کــه بــا حــدود
 ۳تــا  4ماســاژ قلبــی ،بیمــار هوشــیار شــده اســت .بیمــار در
طــی یــک دورة شــش ســاله بــه صــورت دورهای بــه متخصــص
مغــز و اعصــاب مراجعــه مینمــوده اســت و بــه صــورت روتیــن
آزمایشــات ،معاینــات فیزیکــی و تســتهای پاراکلینیکــی
مربوطــه شــامل ام آر آی ،الکتروانســفالوگرافی و داپلــر عــروق
گردنــی انجــامشــده اســت .بــا توجــه بــه تکــرار حمــات ،بــا
متخصــص الکتروفیزیولــوژی قلــب مشــورت شــده و بیمــار بــا
شــک بــه آریتمیهــای گــذرای قلبــی و ســنکوپ متعاقــب آن،
تحــت معاینــات اولیــة نــوار قلبــی ،اکوکاردیوگرافــی 25و هولتــر
مونیتورینــگ ۴۸ 26ســاعته قــرار میگیــرد ،ولــی یافتــهای
دیــده نمیشــود .طبــق نظــر متخصــص مربوطــه بیمــار
نیازمنــد هولتــر کاشــتنی طوالنــی مــدت یــا تعبیــة ضربانســاز
دايمــی میباشــد ،متأســفانه قبــل از تصمیــم نهایــی بیمــار
دچــار مشــکل خونریــزی گوارشــی شــده و بــه دلیــل تشــخیص
لنفــوم گوارشــی بــا خونریــزی فعــال ،کاندیــد عمــل جراحــی
حــذف كولــون صعــودي 27شــده اســت ،بــه همیــن دلیــل
معاینــات و بررســیهای قلبــی درخواســت میگــردد .بــا در
نظــر گرفتــن شــرایط بیمــار شــامل ســن ( ۸۶ســال) و شــرایط
جســمانی و بیمــاری وی ،الکتروکاردیوگرافــی ،اکوکاردیوگرافــی
و همچنیــن اســکن هســتهای قلــب انجــام میشــود .بــا توجــه
بــه شــناخت قبلــی الکتروفیزیولوژیســت از خصوصیــات بیمــار
بــا احتمــال برادیــکاردی شــدید یــا بلوکهــای گــذرای قلبــی
تصمیــم بــر تعبیــة ضربانســاز دو حفــرهای ،قبــل از عمــل
جراحــی گرفتــه شــد .ضربانســاز تعبیــه و ســپس بیمــار
تحــت عمــل جراحــی و شــیمی درمانــی قــرار گرفــت.
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در ســنکوپهای غیــر قابــل توجیــه ،توصیــه بــه انجــام تســت
تیلــت شــده اســت ،ولــی ارزش قطعــی در مدیریت و تشــخیص
علــت حمــات کاهــش گــذرای هوشــیاری نــدارد ( .)3انجــام
29
تســت تیلــت در تشــخیص ســنکوپ بــا منشــا قلبــي
میتوانــد مفیــد باشــد و ســبب تکــرار عاليــم ســنکوپ حیــن
تســت میگــردد .در ســنکوپ بــا منشــاء نامشــخص ،مطالعــة
الکتروفیزیولــوژی قلبــی ممکــن اســت انجــام شــود .انجــام
ایــن روش در ســالمندان بــا حمــات مکــرر ســنکوپ ،قــدرت
تشــخیصی حــدود  ۶۸درصــد دارد (.)1
انجــام ماســاژ ســینوس کاروتیــد هــم در افــراد با تنگی شــناخته
شــدة کاروتیــد ،حــوادث اخیــر مغــزی عروقــی یــا دارای صــدای
بروئــی 30در هنــگام ســمع کاروتیــد ،ممنــوع میباشــد ( .)1در
هولتــر مونیتورینــگ  ۲۴ســاعته ،حساســیت تشــخیصی حــدود
 ۱۰درصــد اســت ،در صورتــی کــه افزایــش زمــان بــه  ۴۸تــا ۷۲
ســاعت ۱۰ ،درصــد بــه ایــن میــزان میافزایــد .انجــام هولترهای
پوســتی میــزان تشــخیص را بــه  ۲۵درصــد ارتقــا میدهــد (.)1
ثبتکنندههــای کاشــتنی ریتــم قلبــی میتوانــد در تشــخیص
مفیــد باشــد ( .)10روش ثبتکنندههــای کاشــتنی 25-46
درصــد ،قابلیــت تشــخیص یــک آریتمــی را خواهــد داشــت
( .)1هــر چنــد کــه هولتــر کاشــتنی در تشــخیص گــذاری
مفیدتــر اســت .ولــی بــا ایــن حــال هولترمونیتورینــگ هــم
قــدرت تشــخیصی باالیــی نــدارد و نتایــج کاذب مثبــت یــا
Epilepsy
Aura

اگــر پــس از درد شــدید ،تــرس و دیســترسهای هیجانــی
و ایســتادن طوالنــی مــدت ،بــروز  TLOCســریع بــه همــراه
عاليمــی ماننــد تهــوع ،اســتفراغ ،تعریــق ،احســاس ســرما و
خســتگی رخ دهــد ،میتوانــد بیشــتر مطرحکننــدة ســنکوپ
باشــد ( .)3ســنکوپ صرعــی ممکــن اســت ،صــرع تشــخیص
داده شــود ،امــا ســرنخهایی وجــود دارد (ماننــد بــروز عاليــم
و نشــانههایی کــه بیشــتر خــاص ایــن اختــال اســت) کــه
میتواننــد راهنماییکننــده باشــند ( .)1بــه دنبــال ســنکوپ
بــر اســاس طــول مــدت و شــدت هیپوپرفیــوژن مغــزی ،ممکــن
اســت عاليــم مختلفــی بجــز کاهــش ســطح هوشــیاری را ،فــرد
تجربــه کنــد کــه بیشــترین عالمــت گــزارش شــده در حمــات
کاهــش گــذرای هوشــیاری توســط شــاهدین در رابطــه بــا
تــون عضالنــی اســت کــه در دو اختــال مشــترک اســت (،)5
امــا ســایر مــوارد میتوانــد اختصاصیتــر باشــد.
قبــل از بــروز ســنکوپ ناشــی از بلــوک دهلیــزی بطنــی غالبـاً
عاليــم هشــداردهنده وجــود ندارنــد و یــا اگــر وجــود دارنــد
در فاصلــة بســیار کمــی قبــل از حملــه رخ میدهنــد ( ،)12در
صورتــی کــه برخــی بیمــاران صرعــی پيــش درآمــد 32را تجربــه
میکننــد ( .)1، 3اگــر بیمــار قبــل از از دســت دادن هوشــیاری
در ابتــدای شــروع عاليــم ،تپــش قلــب ،تعریــق یــا تحریــک
بــه دنبــال نشســتن یــا ایســتادن طوالنــی مــدت ،کاهــش
شــنوایی و بینایــی داشــته باشــد ،ایــن عاليــم بیشــتر بــه نفــع
ســنکوپ ( ،)1، 4بهویــژه ســنکوپ هوشبــر میباشــد ( .)1در
Electrophysiological disorders of the heart
Cardiogenic syncope
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همانطــور کــه گفتــه شــد غالــب بیمــاران در زمــان ویزیــت
فاقــد عالمــت هســتند ( )3و حــدود نیمــی از بیمــاران در
هنــگام انجــام الکتروکاردیوگرافــی ،یافتــة قابــل توجهــی
نداشــتهاند ( .)1قابــل ذکــر میباشــد کــه در ســنکوپ
رفلکســی غالبــاً الکتروکاردیوگرافــی نرمــال میباشــد (.)3
مشــاهدة بلوکهــای دهلیــزی بطنــی و دســتههای بانــدل،
ســندروم  QTطوالنــی و یــا هایپرتروفــی بطــن چــپ ،میتوانــد
بــه نفــع ســنکوپ قلبــی باشــد ( .)1انجــام الکتروکاردیوگرافــی
دوازده اشــتقاقی بــه همــراه اخــذ شــرح حــال و معاینــة دقیــق
تقریبــاً تــا  ۴۵درصــد ســبب تشــخیص صحیــح در مــورد
بیمــاران بــا حمــات کاهــش گــذرای هوشــیاری میگــردد.
بــا انجــام الکتروکاردیوگرافــی ،اکوکاردیوگرافــی و معاینــات
فیزیکــی میتــوان بیماریهــای ســاختمانی قلبــی را رد کــرد
(.)3

در معاینــات نورولوژیکــی ،انجــام نــوار مغــزي  30دقیقــهای
در مــوارد شــک بــه صــرع 31بســیار ســودمند اســت .انجــام
ســی تــی اســکن مغــزی و ام آر آی در مــواردی کــه در
الکتروانســفالوگرافی یافتــهای نباشــد توصیــه میگــردد (.)1
در بیمــاران صرعــی کــه خصوصیــات مشــابه را ذکــر میکننــد
ماننــد آتونــی و یــا ســقوط مرتبــط بــا تشــنج ،بایســتی
الکتروکاردیوگرافــی دوازده اشــتقاقی اســتاندارد و تلــه متــری
طوالنــی مــدت الکتروانســفالوگرافی یــا ثبتکنندههــای
ی مــدت متحــرک الکتروانســفالوگرافی ،همزمــان بــا
طوالنــ 
یــک الکتروکاردیوگرافــی انجــام گــردد ( .)5در افتــراق تشــنج
و ســنکوپ تشــنجی ،انجــام الکتروانســفالوگرافی حیــن تیلــت،
نیــز میتوانــد کمککننــده باشــد ،الکتروانســفالوگرافی
حیــن خــواب و محرومیــت از خــواب ،قــدرت تشــخیصی را
بــاال میبــرد ( )1و انجــام همزمــان الکتروانســفالوگرافی و
الکتروکاردیوگرافــی میتوانــد مفیــد باشــد ( .)7ثبــت ویدیویــی
بــه همــراه الکتروانســفالوگرافی ،در تشــخیص صــرع ،ســنکوپ
تشــنجی و تشــنجهای روانزا اســتفاده میشــود کــه البتــه
بهعنــوان آخریــن راهحــل در مــوارد تشــخیص داده نشــده بــه
کار مــیرود (.)1
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جهــت تعییــن تشــخیص احتمالــی مســائل قلبــی،
اســتفاده از اطالعــات شــاهدین ،معاینــة فیزیکــی ،انجــام
الکتروکاردیوگرافــی و آزمــون تیلــت بهویــژه در جوانــان و
انجــام معاینــات الکتروفیزیولــوژی قلــب ،ماســاژ کاروتیــد،
اکوکاردیوگرافــی و تســت ورزش در ســالمندان توصیــه
میگــردد ( .)9در معاینــات قلبــی -عروقــی ،بیمــار از نظــر
افــت فشــار خــون وضعيتــي و بیماریهــای ســاختمانی قلبــی
و اختــاالت الکتروفیزیولــوژی قلبــی ،28افزایــش حساســیت
ســینوس کاروتیــد بایســتی بررســی گــردد (.)1

منفــی آن میتوانــد ســبب گمراهــی گــردد ( .)3از مطالعــات
الکتروفیزیولــوژی قلبــی و مانــور وازوواگال ،جهــت افتــراق نــوع
ســنکوپ اســتفاده میگــردد (.)11
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صــرع نیــز میتوانــد ســبب بــروز آریتمیهــای خطرنــاک و
مــرگآور گــردد و یــا اینکــه خــود بــه دلیــل همیــن آریتمیهــا
ایجــاد گــردد ( .)1در تشــنج نیــز بــه دلیــل تغییــر گــذرای
فعالیــت و عملکــرد اتونــوم در سیســتم قلبــی و تنفســی،
34
عاليمــی ماننــد تاکیــکاردی و یــا افزايــش تعــداد تنفــس
ممکــن اســت رخ دهــد ،امــا وقفــة تنفســي و برادیــکاردی نیــز
ممکــن اســت رخ دهــد و منجــر بــه ســنکوپ ثانویــه گــردد
Temporal lobe
Automatisms
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در مــواردی از حمــات تشــنجی کــه علیرغــم دارودرمانــی
حمــات رخ میدهنــد و تشــنج کامــل کنتــرل نمیگــردد
( )5، 6و بــه دنبــال آن برادیــکاردی یــا ریتمهــای خطرنــاک
و مخاطرهانگیــز زندگــی رخ میدهــد ( )6و یــا در معــرض
خطــر ســقوط میباشــند ( ،)5تعبیــة ضربانســاز دايمــی
توصیــه شــده در نظــر گرفتــه میشــود ( ،)5، 6البتــه اثــر
کاشــت ضربانســاز بــر میــزان مرگهــای ناگهانــی در صــرع
نامشــخص میباشــد ( .)5در برخــی بیمــاران صرعــی اورا یــا
پیــش درآمــد ،شــامل تغییــر حــس بویایــی و چشــایی قبــل از
تغییــر ســطح هوشــیاری میتوانــد در تشــخیص کمککننــده
باشــد (.)3
در تشــنج غالبــاً عاليمــی ماننــد گاز گرفتــن زبــان ،پــرش
اندامهــا ،گیجــی پــس از تشــنج ( ،)4حــرکات غیــر ارادی،
انحــراف و خیرگــی چشــم ،اسپاســم تونیــک دیــده میشــود
( .)6ســنکوپ بــه دنبــال تشــنج نــادر میباشــد .گــزارش
شــده کــه معمــوالً اگــر آسیســتول بــه دنبــال تشــنج رخ دهــد،
طــول مــدت تشــنج کوتــاه خواهــد شــد .بیشــتر بــه دنبــال
تشــنج لــوب گيجگاهــي ،35ســنکوپ القــا میگــردد کــه ایــن
ســنکوپ عاليــم مشــابه حمــات لــوب گيجگاهــي را ماننــد
خیــره شــدن چشــمها ،اتوماتیســم 36و فــاز اورا کــه شــامل
Hypertrophic cardiomyopathy
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اختــاالت هدایتــی میتواننــد گــذرا یــا دايمــی باشــند.
بلوکهــای قلبــی دهلیــزی بطنــی درجــه بــاال و حتــی
بــه صــورت گــذرا ،میتواننــد منجــر بــه آسیســتول بطنــی
گردنــد ( )4، 12و ســنکوپ رخ دهــد ( .)2معمــوالً بیمارانــی
کــه اخیــرا ً دچــار بلــوک دهلیــزی بطنــی شــدهاند ،ســنکوپ
را تجربــه میکننــد ( .)12در بلوکهــای دهلیــزی بطنــی
حملــهای ،طــول مــدت آسیســتول بطنــی بــر ظهــور عاليــم
قبــل از ســنكوپ و ســنکوپ تأثیرگــذار اســت و بــروز ایــن
ریتمهــای خطرنــاک میتوانــد ســبب مرگهــای ناگهانــی
گــردد ( .)10برادیکاردیهــای گــذرا بــه دلیــل اختــال در
سیســتم هدایتــی دهلیــزی بطنــی یــا گــرة دهلیــزی و یــا
بــه دلیــل رفلکــس واگ غیــر نرمــال ،ممکــن اســت رخ دهــد
( .)11در برخــی بیمــاران ریتمهــای فــرار از پیشــرفت عاليــم
مهــم و خطرنــاک جلوگیــری میکننــد ( .)10امــا اگــر ایــن
ریتمهــای فــرار در بلــوک دهلیــزی بطنــی کمتــر از 40
ضربــه در دقیقــه باشــند احتمــال بــروز ســنکوپ باالســت.
در بلوکهــای درجــه ســه دهلیــزی بطنــی بیمــار از کاشــت
یــک ضربانســاز دايمــی دو حفــرهای بــه دلیــل هماهنگــی
عملکــرد دهلیــز و بطــن ســود خواهــد بــرد ( .)13در بلــوک
دهلیــزی بطنــی کامــل عالم ـتدار بــا منشــأ قلبــی نیــاز بــه
ضربانســاز دايمــی حتمــی خواهــد بــود ( .)14در ســنکوپ
ثانویــه بــه آریتمــی ،ایســکمی قلبــی یــا ســنکوپ عصبــی
بــا واســطه ،تعبیــة ضربانســاز کاشــتنی ضــروری اســت .در
برخــی آریتمیهــای بطنــی تعبيــة دفیبریالتــور کاشــتنی نیــز
از مرگهــای ناگهانــی در افــراد بــا نارســایی قلبــی بســیار
ســودمند اســت (.)1
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ســنکوپ فــرد ممکــن اســت تهــوع و خســتگی داشــته باشــد
( ،)1، 4تهــوع و اســتفراغ پــس از حملــه بیشــتر مطرحکننــدة
ســنکوپ رفلکســی اســت .اگــر از دســت دادن هوشــیاری بــه
صــورت ناگهانــی و همــراه بــا آن دفــع ادرار یــا مدفــوع یــا
حــس درد رخ دهــد ،تشــخیص احتمالــی ســنکوپ وضعیتــی
خواهــد بــود .در ســنکوپ هنــگام ورزش و فعالیــت ،مــوارد
ســنکوپ میتوانــد ناشــی از اختــاالت عملکــرد ماهیچههــای
قلبــی و ضخیــم شــدن آنهــا بــر اثــر انســداد ( 33)HCMو یــا
تنگــی ائــورت باشــد .ســبکی ســر ،احســاس غــش کــردن و
عاليمــی ماننــد تعريــق شــديد و رنــگ پریدگــی قبــل از آتونــی
بــروز کــرده و نهایتـاً تشــنج بــرای فــرد رخ دهــد ( .)1تشــنج به
دنبــال ســنکوپ فقــط چنــد ثانیــه تــداوم دارد و بیمــار گیجــی
پــس از تشــنج را نخواهــد داشــت (.)7

( .)5در واقــع اختــال عملکــرد ســمپاتیک ( )15و یــا افزایــش
فعالیــت پاراســمپاتیک ســبب بــروز آریتمیهــای خطرنــاک
قلبــی ،ماننــد بــرادی آریتمــی میگــردد ( .)6برادیــکاردی
مرتبــط بــا تشــنج ،شــامل برادیــکاردی سینوســی ،بلــوک
دهلیــزی بطنــی (دو و ســه) و آسیســتول میباشــد (.)5
همانطــور کــه ذکــر شــد تاکیــکاردی شــایعتر از برادیــکاردی
پــس از حملــة تشــنجي و بلوکهــای دهلیــزی بطنــی اســت
و دو مــورد اخیــر بــه دنبــال صــرع کمتــر گــزارش شــده
اســت ( .)15بــروز ايســت قلبــي بــه دنبــال تشــنج ،عارضــة
نــادری اســت ( .)5در تشــنج صرعــی منطق ـهای یــا کانونــی،
اختــال ریتــم قلبــی نرمــال ،ماننــد برادیــکاردی ،بلــوک
دهلیــزی بطنــی و یــا حتــی آسیســتول گــزارش شــده اســت
( .)7در مــورد علــت بــروز برادیــکاردی فرضیههایــی وجــود
دارد کــه یــک فرضیــة برادیــکاردی را ناشــی از پاســخی
جهــت کاهــش تاکیــکاردی رخ داده شــده میدانــد (.)5
بــروز برادیــکاردی و آسیســتول در طــی یــک دوره صــرع را
ســندروم برادیــکاردی حمل ـهای گوینــد کــه میتوانــد بلــوک
دهلیــزی بطنــی را هــم شــامل گــردد ( .)15بــروز برادیــکاردی،
آریتمــی و آسیســتول بطنــی در پــی تشــنج شــایع نیســت ،امــا
میتوانــد تهدیدکننــدة زندگــی فــرد باشــد و حتــی ســبب
بــروز مرگهــای ناگهانــی گــردد ( .)6البتــه برادیــکاردی و
آسیســتول بــا فاصلــة زمانــی حــدود  10-42ثانیــه پــس از
شــروع حملــه تشــنج رخ میدهــد ( .)5، 15در مطالعــهای
گــزارش شــده اســت کــه در فــاز اولیــه پــس از ایکتــال در
تشــنج تونیــک کلونیــک ،آپنــه و آسیســتول در کلیــة مــوارد
رخ داده اســت (.)5
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در حــدود  ۳۰درصــد ســالمندان بــاالی ســن  ۶۵ســال حملــة
گــذرای کاهــش ســطح هوشــیاری دیــده شــده اســت (.)3
شــیوع ســنکوپ و صــرع در ســالمندان نســبت بــه ســایر
ســنین باالســت ( ،)1، 3امــا همانطــور کــه گفتــه شــد بــه
طــور کلــی شــیوع ســنکوپ بیشــتر اســت ( )3-5و بــا افزایــش
ســن بهویــژه ســن بــاالی  ۷۰ســال ،افزایــش چشــمگیری
مییابــد (.)3
علــت بــروز ســنکوپ در تعییــن پیــش آگهــی بســیار نقــش
مهمــی دارد ،بهعنــوان مثــال تاکیــکاردی بطنــی در اختــال
عملکــرد شــدید بطــن چــپ ،آنفارکتــوس قلبــی قدیمــی،
کاردیومیوپاتــی هیپرتروفیــک ،تنگــی آئــورت عالمــتدار،
دیســپالزی آریتم ـیزای بطــن راســت پیــشآگهــی ضعیفــی
دارنــد و ممکــن اســت منتــج بــه مرگهــای ناگهانــی گردنــد
( .)3ســن بــاالی  ۶۵ســال ،داشــتن تاریخچــة بیمــاری
قلبــی عروقــی ،ســنکوپ بــدون پیــشآگهــی و داشــتن یــک
الکتروکاردیوگرافــی غیــر طبیعــی میتوانــد در پیشبینــی
مــرگ و ميــر 38ســنکوپ کمککننــده باشــد ( .)1بیمــاران بــا
ســن کمتــر از  ۴۵ســال ،ســنکوپ رفلکســی ،نداشــتن اختــال
ســاختمانی قلبــی ،الکتروکاردیوگرافــی نرمــال ،تاکیــکاردی
حمل ـهای فــوق بطنــی و یــا ســندروم ســیک ســینوس آگهــی
نســبتاً بهتــری دارنــد (.)3

در ایــن مقالــه شــرح حالــی از یــک بیمــار بــا دورههــای عــود
مکــرر ســنکوپ ،در طــی شــش ســال گــزارش شــد کــه بــا
توجــه بــه ماهیــت مشــابه عاليــم ســنکوپ و تشــنج ،بیمــار
بــه مــدت طوالنــی تحــت درمــان داروهــای ضــد صــرع بــوده
اســت .در ســالمندان ،بــرادی آریتمــی ناشــی از اختــال مکــرر
گــره سینوســی -دهلیــزی 40یــا بیمــاری سیســتم هدایتــی،
مهمتریــن علــل ســنکوپ محســوب میشــوند ( .)2اختــاالت
سیســتم هدایتــی دهلیــزی بطنــی در افــراد بــاالی  ۶۰ســال
بهویــژه بــا بلوکهــای شــاخههای بانــدل ( ،41)BBBمعمــوالً
تبدیــل بــه اختــال ریتــم دايمــی میگــردد ( .)12افزایــش
فشــار خــون خــود میتوانــد منجــر بــه اختــال سیســتم
هدایتــی قلبــی گــردد و ســالمندان بــا ســابقة فشــار خــون
بــاالی مزمــن بــا کمتریــن افــت فشــار خــون سیســتولیک
ممکــن اســت دچــار ســنکوپ گردنــد ( .)2بیمــار ذکــر شــده
مســن و دارای ســابقة فشــار خــون بــاال میباشــد کــه خــود از
عوامــل مســتعدکنندة آریتمــی و ســنکوپ میباشــد .در بیمــار
ذکــر شــده همچــون مطالعــات دیگــر کــه بــر تشــخیصهای
نادرســت اشــاره کــرده بودنــد ،بــه دلیــل همپوشــانی عاليــم و
فقــدان ســایر یافتههــای پاتولوژیــک ،بهمــدت شــش ســال
درمــان آنتــی اپــی لپتیکــی دریافــت نمــوده اســت و تکــرار
حمــات خطرنــاک و هزینههــای فــراوان تشــخیصی و درمانــی
را گذرانــده بــود ولــی پــس از تعبیــة ضربانســاز ،دیگــر شــاهد
بــروز حمــات نبودیــم.

بــروز آریتمــی ،افــت فشــار خــون وضعیتــی ،عــدم تعــادل در
هنــگام گام برداشــتن و نبــود حمایــت کافــی فیزیکــی جهــت
تحــرک ( )3و آتونــی ( )5میتوانــد ســبب بــروز ســقوط در
بیمــاران بــا کاهــش گــذرای ســطح هوشــیاری گــردد (.)3
تشــنج و ســقوط مرتبــط بــا ســنکوپ ،میتوانــد ســبب
شکســتگی و صدمــات خونریزیدهنــده گردنــد ( .)5شکســتگی
و صدمــات آسیبرســان بــه بافــت اســتخوانی و بافــت نــرم بــه

میــزان مــرگ و میــر باالیــی در ســنکوپ و صــرع نســبت بــه
ســایر جمعیتهــا دیــده میشــود ( )1و میــزان مرگهــای
ناگهانــی در ســنکوپ و میــزان مــرگ و میر ناشــی از آن باالســت
( .)2حتــی عــود ســنکوپ هوشبــر خوشخیــم ،نیــز خطرنــاک
و بــا مــرگ و ميــر بــاال گــزارش شــده اســت ( .)1مرگهــای
ناگهانــی و میــزان ابتــا و مــرگ و میــر ناشــی از ایــن دو اختالل
در کنــار هزینههــای اقتصــادی ســنگین ،در امــر تشــخیص
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معمــوالً زمــان آگاه شــدن بیمــار بــه زمــان و مــکان و اشــخاص
پــس از حملــه در مــوارد صــرع بــا و یــا بدون ســنکوپ یکســان
میباشــد .عاليــم تکــراری حرکتــی ایکتــال حــدود 10-12
ثانیــه پــس از بــروز ســنکوپ القــا شــده بــه دنبــال تشــنج،
قطــع میگــردد .طــول مــدت آسیســتول بــر بــروز و مــدت
آتونــی و عاليــم حرکتــی ،پرشهــای تأخیــری میوکلونیــک
تأثیرگــذار اســت ( .)5بــه دنبــال ســنکوپ ،همراهیــان بیمــار
پــرش اندامهــا را گــزارش کردهانــد .غالبــا گزارشــاتی کــه
همراهیــان از ســنکوپ و تشــنج پــس از آن میدهنــد بــر
اختــاالت حرکتــی تأکیــد دارد ( )4کــه البتــه حــرکات پــس
از تشــنج و ســنکوپ میتوانــد تفاوتهایــی داشــته باشــد.
در مطالعـهای کــه بــر روی افــراد ســالم داوطلــب انجــام شــد،
پــس از القــاء ســنکوپ ،بیشــتر حــرکات میوکلونــوس دیــده
شــدند در صورتــی کــه در صــرع ســایر اختــاالت حرکتــی
ماننــد اتوماتیســم و چرخــش ســر رخ میدهــد (.)1
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عاليــم گوارشــی معــده ميباشــد 37را دارنــد (.)5

دلیــل ســقوط و عــود مکــرر ،ســبب کاهــش حــس ســامتی در
39
فــرد میگــردد ( )3و نهایتــاً ســنکوپ ســبب افزایــش ابتــا
و کاهــش کیفیــت زندگــی میگــردد ( .)3جهــت رســیدن
بــه تشــخیص قطعــی علــت اولیــة کاهــش هوشــیاری ،بیمــار
بایســتی آزمایشــات پــر هزینــة زیــادی را انجــام دهــد (.)5
تشــخیص علــت اصلــی حمــات کاهــش ســطح هوشــیاری در
تعییــن نــوع مداخــات و درمانهــا نقــش تعیینکننــدهای
دارد ( ،)3ولــی متأســفانه علیرغــم اهمیــت تشــخیص افتراقــی،
در مطالعــات دیگــر هــم ،بــه امــکان تشــخیصهای نادرســت
اشــاره شــده اســت ( .)3، 7یــک تشــخیص اشــتباه میتوانــد
عواقــب خطرناکــی را در پــی داشــته باشــد .بهعنــوان مثــال،
در ســنکوپهای قلبــی در صورتــی کــه بیمــار بــا تشــخیص
تشــنج ،تحــت درمــان داروهــای ضــد صــرع قــرار گیــرد ،ممکــن
اســت برادیــکاردی وی تشــدید شــود کــه خــود بــر وخامــت
شــرایط میافزایــد (.)9
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.)1( هزینههــای بیمــار میگــردد
تشکر و قدردانی
نویســندگان از مشــارکت و همــکاری بســیار خــوب و مناســب
بیمــار و همراهیــان همــراه بــا صبــر و حوصلــة فــراوان کمــال
.تشــکر را ابــراز میدارنــد

 بســتری شــدن و تکــرار اقدامــات تشــخیصی، درمــان،گــذاری
.)1، 3( پاراکلینیکــی اهمیــت تشــخیص صحیــح را بــاال میبــرد
عــدم تشــخیص میتوانــد ســبب بــروز ســطوح بــاالی اختــال
 در رســیدن. روانشــناختی و اجتماعــی گــردد،عملکــرد فیزیکــی
بــه ایــن مهــم بیمــاران از وجــود کلینیکهــای ســنکوپ ســود
خواهنــد بــرد و تشــخیص صحیــح ســبب اثربخشــی و کاهــش
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