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 تعریف سطح هشیاري

سطح هوشياري بيمار عالمتي حياتي است زيرا وضعيت سيستم عصبي مركزي را مشخص مي كند. با اين حال، در 

گاه است ارزيابي اوليه، الزم است كه تنها ميزان كلي سطح هوشياري را به ترتيب زير بيان كنيد : بيمار هوشيار و كامالً آ

هنگامي كه  و سطح هوشياري او تغيير نيافته، بيمار هوشيار است اما سطح هوشياري او تغيير يافته، بيمار بيهوش است.

بيمار هوشيار است ولي اختالل در سطح هوشياري دارد، مكانيزم دفاعي بدن ممكن است ديگر قادر به جبران كافي 

رساني ناكافي يا ايجاد مشكالت عصبي يا بيوشيميايي شده است و اثرات ژنرساني و اكسينباشد و احتماالً منجر به خون

تواند به نامطلوبي روي مغز و توانايي عملكرد آن گذاشته است اختالل سطح هوشياري در بيمار هوشيار همچنين، مي

بيهوش است بايد ابتدا  ارزيابي از بيماري كه در هنگام رسيدن شما علت مسموميت با الكل، مواد مخدر يا داروها باشد.

هاي اورژانسي كه بيمار ممكن است نياز داشته روي مسير هوايي، تنفس و جريان خون و سپس تعيين ديگر مراقبت

باشد متمركز شود. بيهوشي مداوم بايد به شما هشدار دهد كه ممكن است مشكل يا نقص حياتي در سيستم عصبي 

د و بايد فرض كنيد كه بيمار آسيب شديد يا شرايط بالقوه تهديد كنندة مركزي، جريان خون يا تنفس وجود داشته باش

پس بعد از ارزيابي سريع بيمار و ارائه مراقبتهاي اورژانس الزم، بايد بيمار را آماده و او را به سرعت به  حيات دارد.

 بيمارستان منتقل كنيد.

 معیار كُماي گالسكو

سطح هوشياري بيمار را ارزيابي   ،مار در باز كردن چشمها پاسخ هاي حركتي و پاسخ هاي كالميروشي است كه با نمره دادن به توانايي بي

 مي كند.
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 معيار كُماي گالسكو

 بازكردن چشمها نمره

 بيمار چشم هايش را خودبخود باز كند  3

 بيمار در پاسخ به صدا چشم هايش را باز كند  3

 ز كند بيمار در پاسخ به درد چشم هايش را با 2

 چشمهايش را باز نكند   بيمار اصالً 1

 پاسخ كالمي نمره

 به زمان و مكان و اشخاص اطراف آگاهي دارد  بيمار كامالً 5

 بيمار گيج است 3

 بيمار كلمات نامربوط به زبان مي آورد 3

 بيمار كلمات نامفهوم به زبان مي آورد  2

 بيمار صحبت نمي كند  1

 پاسخ حركتي نمره

 بيمار دستورات را اجرا مي كند  6

 بيمار محل درد را مشخص مي كند  5

 بيمار خود را از محرك دردناك دور مي كند  3

 اندامهايش را به وضعيت فلكسيون )خم شدن( در مي آورد  ،بيمار در پاسخ به محرك دردناك 3

 )باز شدن( در مي آورداندامهايش را به وضعيت اكستنشن  ،بيمار در پاسخ به محرك دردناك 2

 بيمار در پاسخ به تحريك دردناك هيچ حركتي را از خود نشان نمي دهد  1
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    FOUR روش ارزیابی 

-( نشان دهنده3ه دارند: نمره )نمر3باشدكه هر كدام حداكثر اين مقياس شامل چهار عنصر بررسي )چشمي/حركتي/ساقه مغزي/تنفس( مي

 دهد.( غير فعال بودن را نشان مي1ي فعاليت نرمال در هر دسته است، در حالي كه نمره )

در مقايسه با ي مغزي است. هاي ساقهبه مقياس كماي گالسكو در ارزيابي بيماران اينتوبه و ارزيابي رفلكس FOURمزيت روش ارزيابي 

GCSمره ، پاسخ كالمي، جزئي از نFOUR .نيست و از اين رو در بيماران اينتوبه كاربرد بهتري دارد 

 FOURمعیار هاي مقیاس 

E پاسخ چشمي :Eye Response 

M پاسخ حركتي :Motor Response 

B رفلكس هاي ساقه مغز :Brain Stem Response 

R وضعيت تنفسي :Respiration 

(E)  چشمی پاسخEye Response 

 ا باز مي شود،بيمار با چشم هايش قادربه دنبال كردن دستورات يا جهت حركت دست ارزياب است(: پلكها باز است ي3)

 باال نگاه مي كند و مي تواند چشم هايش راببندد( دستورات به پايين و با )

 (: پلكها باز است اما بيمار باچشم هايش قادربه دنبال كردن جهت حركت دست ارزياب نيست3)

 اما با صداي بلند باز مي شود (: پلكها بسته است2)

 (: پلكها بسته است اما با تحريك دردناك باز مي شود1)

 (: پلكها حتي با تحريك دردناك باز نمي شود1)

  (M )پاسخ حركتیMotor Response 

 ( : بيمار مي تواند دستش را مشت كند،شست خود را به باال حركت دهد ياعالمت آزادي را نشان دهد3)

 دردناك را لوكاليزه مي كند( :تحريك 3)

 ( : پاسخ فلكش نسبت به تحريك دردناك را وجود دارد2)

 ( : پاسخ اكتانسيون نسبت به تحريك دردناك وجود دارد 1)

 ( : پاسخي نسبت به تحريك دردناك وجود ندارد وضعيت ميوكلونوس ژنراليزه وجود دارد 1)

 (B) رفلكس هاي ساقه مغزBrainstem Reflexes 

 رفلكسهاي مردمك و قرينه وجود دارد  ( :3)

 ( : يك مردمك گشاد و فيكس است3)

 

http://sepidjamegan.blogfa.com/post-18.aspx
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 ( : رفلكسهاي مردمك يا قرنبه وجود ندارد2)

 ( : رفلكسهاي مردمك وقرنيه وجود ندارد1)

 ( : رفلكسهاي مردمك،قرنيه و رفلكس سرفه وجود ندارد1)

 
(R) تنفسی توضعیRespiration 

 ت بيمار اينتوبه نيست( :الگوي تنفس طبيعي ومنظم اس3)

 ( :الگوي تنفس به صورت شين استوك است بيمار اينتوبه نيست3)

 ( : نفس كشبدن نامنظم است بيمار اينتوبه نيست2)

 ( : نفس هاي بيمار بيش از ريت ونتيالتور است1)

 ( : نفسهاي بيمار در حدوديت ونتيالتور است يا اپنه وجوددارد1)
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 هامـــردمك

ها به طور دهد. مردمكرساني و ساير شرايط سيستم عصبي مركزي را نشان ميرساني و اكسيژنوضعيت خون ،مردمك به نور قطر و واكنش

در اتاقي با نور  .هايشان بستگي به ميزان نور داردكنند و تنظيم اندازهمعمول گرد و تقريباً هم اندازه هستند و مثل ديافراگم بينايي عمل مي

دهند كه وارد چشم شود و باعث بينايي بهتر در شوند و به نور بيشتر اجازه ميمردمكها گشاد مي ،در نور كمتر .نيمه بازند هامعمولي مردمك

شوند تا نوركمتري وارد ها بالفاصله تنگ ميمردمك ،شودبا مقدار بيشتر نور يا هنگامي كه نور روشني ناگهان تابيده مي .شوندنور كم مي

هر دو مردمك بايد   ،هنگامي كه نوري را به يك چشم بتابانيم .كنندهاي حساس داخل چشم را از آسيب محافطت ميهچشم شود و گيرند

منقبض شود يعني مشكلي در سيستم عصبي وجود   ،ايمشان مساوي باشد اگر فقط مردمك چشمي كه به آن نور تاباندهاندازه .منقبض شوند

 .دارد

فرستد كه ميزان هر چشم يك سري عالئم حسي را به مغز مي ،شودهنگامي كه نور وارد مي .شوندباز و گشاد مي مردمكها كامالً ،در نبود نور

شود كه مغز به طور اتوماتيك از اندازه مردمك با يك سري از فرمانهاي حركتي مداوم تنظيم مي .دهدكند را نشان مينوري كه دريافت مي

معموالً، اندازه مردمك فوراً با هر  .شودتد و باعث كوچك شدن هر دو مردمك به يك اندازه ميفرسطريق اعصاب چشمي به هر چشم مي

 كند.تغيير در ميزان نور تغيير مي

هاي زير را نشان داد بايد فرض كنيد كه بيمار دچار كاهش عملكرد مغزي به علت كاهش فعاليت سيستم ها يك كدام از حالتاگر مردمك

 است : عصبي مركزي يا آسيب

 بدون عكس العمل به نور و ثابت هستند. -

 كوچك شوند. ،باز و هنگام حذف نور ،با دريافت نور زياد -

 .بر خالف حالت طبيعي به آهستگي عكس العمل نشان مي دهند -

  .يشان نامساوي استهااندازه -

 .هنگام برخورد نور زياد يا حذف آن از يك چشم اندازه يشان نامساوي شده است -

 كاهش عملكرد مغزي مي تواند به علت موارد زير باشد :

 آسيب به مغز يا ساقه مغز -

 آسيب يا سكته مغزي -

 تومور مغزي -

 خون رساني يا اكسيژن رساني ناكافي -

 هاي سيستم عصبي(مواد مخدر يا سموم )سركوب كننده -
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ها حتي با تابش نور نيز بسيار شوند مردمككه باعث ميهاي سيستم عصبي مركزي هستند مواد مخدر يك مجموعه از سركوب كننده

تواند مي ،اي(ريزي اينتراكرانيال )داخل جمجمهخون .شود( گفته ميPin pointكوچك باشند تا حدي كه به آن مردمك نوك سوزني )

هاي حركتي ديگر نتوانند از مغز عصب اوكولوموتور( در يك طرف شود طوري كه فرمانشار كافي روي عصب زوج سوم مغزي )باعث ايجاد ف

كند و مردمكش در پاسخ به نور كامالً باز و چشم دستوراتي براي كوچك شدن دريافت نمي ،هنگامي كه اين حالت رخ داد .به چشم بروند

علت دارويي كه در  يشان بهها ممكن است باز باشند و ممكن است اندازهمردمك ماند اين حالت را مردمك متسع يا باز مي گويند.ثابت مي

ممكن است به طور مناسبي عكس العمل نشان  ،هاي چشمي مساوي نباشديك يا هر دو چشم ريخته شده يا به علت يك آسيب يا بيماري

 ندهد.

 آنها اول كلمات زير هستند: .راهنماي مفيدي درارزيابي مردمكها است PEARRLحروف 

P ( مردمك =Pupil) 

E ( مساوي =Equal) 

A ( و =And) 

R ( گِرد =Round) 

R ( داراي حاشيه منظم =Regular) 

L ( عكس العمل به نور =React to Light) 

با حاشيه منظم هستند و به طور مناسب نسبت به نور  ،گِرد ،مساوي ،مردمكها›› توانيد در مورد بيماران با مردمك معمولي بنويسيد مي

مثل  ،هر نوع يافته غيرمعمول را با استفاده از جمالت بلندتر ثبت كنيد ،‹‹مكها = مردPEARRL›› يا ‹‹ دهند عكس العمل نشان مي

-مردمك راست در اندازه معمولي است و به نور عكس العمل نشان مي ،مردمك چپ ثابت و گشاد است ،ها مساوي و گِرد هستندمردمك››

 .‹‹دهد

 كنترل مجدد عالئم حــیاتی

چگونگي تنفس و  ، اولين مجموعه از عالئم حياتي ثبت شده با نام عاليم حياتي پايه .اساسي داردعالئم حياتي به دست آمده دو اهميت 

اطالعات مهم و كليدي  ،عالئم حياتي پايه .رساني به مغز و اعضاي حياتي ديگر را نشان مي دهدرساني و اكسيژنخون ،سيستم قلبي عروقي

كنترل كنيد تا متوجه تغييرات آن در مقايسه با عالئم حياتي   ايد عالئم حياتي بيمار را مجدداًب ،در ادامه مراقبت از بيمار .باشندبراي ما مي

وضعيت ناپايدار دوباره  دقيقه در بيماري با 5و حداقل هر  دقيقه در بيمار با وضعيت پايدار 15بايد عالئم حياتي را حداقل هر  .بشويد پايه

 اقدامات پزشكي عالئم حياتي را دوباره ارزيابي و ثبت كند.به عالوه بايد بعد از هر  .ارزيابي كنيد

هاي شما عملكردهاي حياتي بيمار را به ميزان قابل قبولي دهد آيا مراقبتشاخص مهمي است كه نشان مي ،اي مداوماين ارزيابي مقايسه

ه آيا بايد اقدامات بيشتري را در صورت ادامه دهد كنشان مي ؟ ارزيابي مجددمانع وخامت بيشتر شده است يا خيرتغيير داده يا حداقل 

 وخامت اوضاع انجام دهيم ياخير ؟
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ولي حركات  ،جا بمانندبراي واضح ديدن اشياء الزاماً بايستي تصاوير آنها بر روي نقطة زرد قرار گرفته و همان هاي چشم عروسكيفلكسر

هائي را كه از مغز دائماً پيام ،كيه شده كه براي مقابله با اين وضعيّتگردن و بدن به طور مرتب باعث جابه جائي تصاوير بر روي شب ،سر

حركات كرة چشم در حدقه تابع حركات سر  ،به عبارت ديگر .كندرسند تجزيه و تحليل كرده و حركات چشم را منظم ميگردن و گوش مي

ماني كه به طور مستقيم به طرف جلو نگاه مي كنيم سر به اگر ز .نبوده و بر عكس آنهاست تا تصوير بر روي نقطة زرد تغيير وضعيّت ندهد

اگر كرة چشم كوركورانه از سر  .داردكرة چشم خيلي سريع به طرف راست منحرف شده و محور ديد را ثابت نگه مي ،طرف چپ برگردد

 شد.برآورده نمي ،كه ديدن شيئي بود ،هدف محور ديد تغيير كرده و ،كردپيروي مي

اگر بخواهيم كمي به جزئيات وارد شويم  .گيردهاي آن صورت ميرخش محور كرة چشم به طرف راست توسط ماهيچهدر مورد باال چ

متوجه خواهيم شد كه خبر تغيير مكان سر از طريق گيرندهائي كه در گردن و گوش قرار دارند به مغز داده سپس شرايط مكاني كرة چشم 

پس الياف عصبي  .ها را چقدر به طرف راست منحرف كننددهد كه دقيقاً چشمدستور مي هاي چشمتوسط مغز محاسبه شده و به ماهيچه

ها هاي مغز به ساقة مغز و ماهيچهها از گردن و گوش داخلي به ساقة مغز و ارتباط آنها به مخچه و مغز و الياف آورندة فرمانآورندة اين پيام

-اين سيستم باعث ضعف حركات چشم عروسكي شده و يا اينكه آنها را كامالً از بين مي وارد شدن هرگونه آسيب به .بايد كامالً سالم باشند

حركات چشم عروسكي فقط با كم شدن سطح  .تواند نشان دهندة آسيب به ساقة مغز باشداز بين رفتن حركات چشم عروسكي مي .برد

به دالئلي نتوان حركات چشم عروسكي را بررسي كرد )مثالً  اگر رفلكس آب سرد روند.شوند و با مرگ مغزي از بين ميهوشياري ظاهر مي

اي گوش داخلي را تحريك كرده و حركاتي شبيه حركات چشم عروسكي توان مجاري نيم دايرهبا بكارگيري آب سرد مي ،شكستگي گردن(

 ،ساقة مغز ، هااگر ارتباط بين گوش .نندماها از بين رفته و حركات تعقيبي باقي ميمعموالً در حالت اغماء حركات جهشي چشم .توليدكرد

تحريك مجاري نيم دايره باعث انحراف چشمها به طرف گوش تحريك شده مي باشد. اگربه دالئلي ساقة مغز كار  ،مغز و مخچه سالم باشد

 .خود را درست انجام ندهد رفلكس آب سرد از بين رفته وچشم ها با تحريك از جاي خود تكان نمي خورند

 رنیهرفلكس ق

قوس آوران اين رفلكس توسط عصب سه قلو بوده كه  .شدن پلكها به طور خودكار شده تا آسيبي به چشم نرسدتحريك قرنيه باعث بسته

رفلكس  .بندددرساقة مغز با هستة عصب حركتي صورت ارتباط حاصل كرده و نهايتاً قوس و ابران به ماهيچة پلك رسيده و چشم را مي

از كار افتادن رفلكس قرنيه از معيارهاي قوي  .ودرها بسيار مقاوم است و معموالً آخرين رفلكس است كه از بين ميبقرنيه در مقابل آسي

-پل دماغي و بصل النخاع صورت مي ،مغز مياني ،داينسفال ،هاي پيشانينظم حركات تنفسي توسط لوب حركات تنفسي .مرگ مغزي است

ولي هرگاه آسيب به بصل النخاع  ،هاي باال تركيب به خصوصي از دم و بازدم را به وجود آوردهسمتوارد شدن آسيب به هركدام از ق .گيرد

بيمار  ،النخاع به طور كلي مضمحل شوداگر بصل .شودبرسد سيستم خودكار دم و بازدم از كار افتاده دامنه و فركانس تنفس كامالً مختل مي

قلب نيز از  ،ري كه مبتال به مرگ مغزي است اگر تنفس به طور مصنوعي كنترل نشوددر بيما .شوددچار ايست تنفسي شده و تلف مي

هاي آوران و وابران توسط عصب قوس ،ها معموالً توليد سرفة شديد كردهتحريكات ناي و نايچه رفلكس سرفه .كارافتاده و فرد از بين مي رود

در  «تُن»قوام عضالت  .بردناپذير به ساقة مغز اين رفلكس را نيز از بين ميآسيب جبران .شونداي كنترل مياي و اعصاب مهرهدهم جمجمه

دراين  .شوندتر ميشود قوام عضالت نيز تغيير كرده و عمدتاً سفتبيشتر مواردي كه به مغز آسيب مهمي وارد شده و سطح هوشياري كم مي
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در حالي كه بيمار در  ،هاالبته در بعضي موارد از مسموميت .ها شل نيستندشود چون ماهيچهصورت باز و بسته كردن مفاصل مشكل مي

بخاطر برداشته شدن اثر مهاري قشر خاكستري مغز از روي ساقة « تُن » زياد شدن  .ماهيچه كمتر گردد« تُن» ممكن است  ،حال اغماست

هرگاه قوام به  .مي باشد« گاما» يك نرون حركتي ازدياد قوام عضالت به خاطر تحر .مغز است كه دائماً سعي دارد قوام عضالت را زياد كند

در بيشتر موارد مرگ  .شود كه دست ها و پاها كنار او قرار دارندشده و ماننده چوب خشكي مي« دِسِره بره» بيمار به صورت  ،حداكثر برسد

 .توان حركت دادمفاصل را به راحتي مي اندامها شل شده و ،ماهيچه نيز از بين رفته« تُن»  ،بخاطر اضمحال ل ساقة مغز ،برعكس ،مغزي

هاي هاي وتري نيز شدت پيدا كرده و با رفلكسرفلكس ،همگام با بدتر شدن حالت اغماء )جز در موارد مسموميت( هاي وتريرفلكس

 ،رفته هاي وتري از بينرفلكس ،در بيشتر موارد مرگ مغزي .شوندمخلوط مي« بابينسكي»يا « هافمن»غيرطبيعي مانند رفلكس 

 .شودنيز ناپديد مي« بابينسكي»

 كما چیست؟

هاي مسوول هوشياري  كُما يك حالت عدم هوشياري عميق و طوالني است كه در اثر اختالل عملكرد هر دو نيمكره مغز يا مراكز و سيستم

شديد هم ممكن است آلودگي  خواب كما و  مانند حالت نيمه هوشياري تر كاهش سطح  غير از كماي كامل، حاالت خفيف د. بهگرد ايجاد مي

كنند اما معموال قابل مختل مي اختالل هوشياري به همراه هذيان نيز، توجه و شناخت را. اتفاق بيفتد

 .برگشت هستند

 شوند عواملی كه موجب كما می 

 الكل و  تر شايع، آسيب يك طرفهي مغز و در موارد كمهاي مغزي يا آسيب دو طرفه نيم كره  ـ ضربه

  روان گردان، مواد مخدر، داروهاي داروييها اعم از  مسموميت ـ 

  ـ افت يا افزايش شديد قند خون يا موارد ديگر

 ريزي مغزييا خون ايست قلبي، تنفسيـ نرسيدن اكسيژن به مغز در اثر 

  هاي مغزي سكتهـ افزايش فشار داخل مغز به علت 

 ي خونـ باال رفتن اوره

 هاعالیم و نشانه

 ها الالت حركات چشم و تغيير قطر مردمكاخت 

  نظمي يا قطع كامل تنفس مشكل تنفسي به صورت بي 

 اختالل حركتي به صورت فلج اندام و پرش عضالني يا تشنج دائم 

يا  ها ممكن است به سمت پايين، باال يا طرفين منحرف گرددي حركات مردمك چشم در اين بيماران بسيار حائز اهميت است. چشممعاينه

 .تواند دچار اختالل شديد شده و بيمار به دستگاه تنفس مصنوعي نياز پيدا كند ي مداوم، پيدا كند. تنفس نيز ميحركات چرخشي دو طرفه

تنفسي  -آگهي كما بستگي به علت وقوع كما، مدت كما و ميزان اختالل هوشياري دارد اگر بيماري به هر دليلي دچار ايست قلبي پيش

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=47294
http://www.tebyan.net/nutrition_health/society_health/health_news/2010/3/21/118324.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/food_plans/special_groups/2009/11/21/108106.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/society_health/health_news/2008/2/26/62463.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/society_health/drugs/2008/9/29/75511.html
http://www.tebyan.net/Social/House_Family/Teenager_Youth/AdvicesForTeenagers_Youths/2006/8/3/19052.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/society_health/first_aids/2005/11/2/13932.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/heart/2006/8/28/19550.html
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 21ي اكسيژن در مغز فقط )ذخيره شود دقيقه طول بكشد آسيب غير قابل برگشت در مغز ايجاد مي 5تا  3اي مجدد او بيش از گردد و احي

 .شود ثانيه است(. در اين حالت در واقع بيمار دچار كماي كامل و احتماال مرگ مغزي مي

رسد. اگر  مي  5تا  3مغزي سطح هوشياري كاهش يافته و به هاي  است كه بعد از ضربه 15انسان به طور طبيعي داراي سطح هوشياري 

ها قابل  بعضي كما. ها به نور واكنش نداده و پاسخ حركتي نيز به تحريكات دردناك ديده نشود بيمار شانسي براي بهبودي ندارد مردمك

كمتري هاي مغزي كه ميزان آسيب ها و ضربه و بعضي از كماهاي ناشي از سكتهاختالالت متابوليك برگشت هستند؛ مانند كماهاي ناشي از 

 .به بافت مغزي رسانده باشد

 درمان

 هاي تنفسي در صورت لزوم و برقراري سريع تنفس و گردش خون، و انجام كنترل فشار  باز كردن راه

 بستري در بخش آي سي يوداخل مغز خون و 

 

 

 

 مرگ مغزي

تواند نفس  بيمار بدون دستگاه تنفس مصنوعي نمي. شوددر يك بيمار دچار مرگ مغزي، هيچ گونه عملكردي از فعاليت مغزي ديده نمي

نژيوگرافي جريان خون مغز متوقف است و از نظر آ .دهد ي مغز نيز به تحريكات جواب نميدهند، ساقهها به نور پاسخ نمي بكشد و مردمك

تواند به علت  هاي مغز دچار نكروز و آسيب شديد بوده كه مي در مرگ مغزي تمام سلول .شود در نوار مغزي نيز هيچ پاسخي ديده نمي

 .باشد نرسيدن اكسيژن به مغز

http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/otherdisease/2009/2/21/86120.html

