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 F0ur score  ابزار جديدي براي سنجش سطح هوشياري(loc ) در بيماران 

 :مي باشد که چهار جزء را در بيماران بررسي مي کند

 پاسخ چشمي -1

 پاسخ حرکتي-2

 (مردمک -رفلکس قرنيه )واکنش ساقه مغز-3

 وضعيت تنفس-4
که توانايي تشخيص هوشياري در بيماراني  GCSاين روش برخالف 

بيمار هوشيار است ولي توانايي انجام حرکات ) locked-in syndromنظير

بيمار هوشيار است ولي هوشياري ) vegetative stateو (ارادي را ندارد

را نداشته ،  پيش آگهي اين بيماران را به صورت واقعي و ( ندارد،حالت نباتي 
 .را نيز ندارد  GCSدقيق تر بيان مي نمايد و مشکالت مربوط به پاسخ کالمي 

    



 پاسخ چشمي-1

•E4 : ( +  در مواردي که چشم ها بسته است)در صورت باز بودن پلک هاو يا باز کردن پلک ها 

 دنبال کردن انگشت معاينه گر و يا پلک زدن               

•E3: (چشم ها ثابت است)در صورت باز بودن پلک ها بدون دنبال کردن انگشت معاينه گر. 

•E2  : صورت بسته بودن پلک ها و باز کردن آنها با صداي بلنددر 

•E1 :در صورت بسته بودن پلک ها و باز کردن آنها با تحريک دردناک 

•E0 : دردناکدر صورت بسته بودن پلک ها و باز نکردن آنها با تحريک 

 

 :نکات باليني•

 .ارز يابي چشمي حداقل سه بار انجام شده و بهترين پاسخ ثبت گردد -1     

در بيماران با تروماي صورت يا ادم شديد پلک ها پاسخ يکي از چشم ها پس از باز کردن پلک به                -2     
 .صورت دنبال کردن حرکات يا پلک زدن کافي است

 4امتياز ₌ حرکت عمودي يا افقي و يا پلک زدن -3     

 





 پاسخ حرکتي -2

•M4:در صورت مشت کردن شصت يا باال آوردن شصت  يا نشان دادن عالمت صلح به دستور معاينه گر 

•:M3 (حرکات لوکاليزه)در صورت لمس دست معاينه کننده بعد از فشار و تحريک دردناک 

•M2:(وضعيت دکورتيکه)فلکسيون اندام فوقاني نسبت به محرک دردناک 

•M1:(وضعيت دسربره)اکستانسيون اندامها نسبت به محرک دردناک 

•M0:در صورت عدم پاسخ به محرک هاي دردناک و يا تشنجهاي پايدار ميوکلونيکي 

 :نکات باليني•

تحريک دردناک با روش هاي ايمن انجام گردد مثل قرار دادن خودکار دربين انگشتان، فشار بر روي بستر  -1     

 ناخن ها، فشار بر سوپر اربيتال ويا فشار بر روي عصب تمپورومنديبوالر

 .براي فرمان ساده از بيمار بخواهيد دست شما را فشار داده و يا دست خود را مشت نمايد -2     





 (مردمک-رفلکس قرنيه )واکنش هاي ساقه مغز-3

•B4:در صورت واکنش مردمک و قرنيه 

•B3:در صورت متسع وثابت بودن يکي از مردمکها 

•B2: در صورت عدم واکنش هر يک از مردمکها و قرنيه 

•B1: : در صورت عدم واکنش مردمکها و قرنيه 

•B0: : سرفهدر صورت عدم واکنش مردمکها و قرنيه و 

 
 :نکات باليني

در صورتيکه هم واکنش مردمک و هم قرنيه وجود نداشته باشد واکنش سرفه با استفاده از ساکشن  -1     
 .تراشه بررسي مي گردد

سانتي متري بچکانيد   15تا  10قطره سرم نمکي را از فاصله ي  3تا  2براي جلوگيري از آسيب قرنيه -2     
 .و در پاسخ بايد پلک زده شود





 وضعيت تنفس -4

•R4:بيمار انتوبه با الگوي تنفسي منظم 

•R3:بيمار انتوبه با الگوي تنفسي شين استوک 

•R2:بيمار انتوبه با الگوي تنفسي نامنظم 

•R1:به علت :تعداد تنفس باالتر از تعداد تنفس تنظيمي دستگاه)در بيماران تحت تهويه مکانيکي

 (کردن دستگاه توسط بيمار   Trigerوجود امواج تنفسي  خود به خودي 

•R0: (تعداد تنفس درمحدوده تعداد تنظيمي تنفس در ونتيالتور)تهويه مکانيکيتحت در بيماران 

 

 :نکات باليني

 .تنفس آپنوستيک و بيوتس دو نوع تنفس نامنظم مي باشند     








