تُصیً ٌای مٍم:
فؼبلیت
رػبیت ثزًبهَ هٌظن خْاة ،فؼبلیت ّ ّرسع
کَ اس اًجبم فؼبلیت ُبی طٌگیي یب ّرسع
ُبیی کَ در ٌُگبم ثزّس حوالت هٌجز ثَ
هزگ هی ػًْذ (هثل ػٌب ،کٌُْْردی،
غْاؿی ،هبػیي طْاری ّ  )...اجتٌبة کٌٌذ
ّ اس اًجبم فؼبلیت در هحیظ گزم دّری کٌٌذ .
ثَ هٌظْر اجتٌبة اس غزق ػذى در آة ،ثَ
جبی ّاى اس دّع جِت اطتحوبم اطتفبدٍ
کٌٌذ.
در ٌُگبم ثزّس حوالت ،ثیوبر ثبیذ در حبلت
خْاثیذٍ ثَ پِلْ لزار گیزد تب تخلیَ تزػحبت
حلك ثَ راحتی اًجبم گیزد ّ اس آطپیزاطیْى
پیؼگیزی ػْد.
تغذیً
تْؿیَ هی ػْد ثزای پیؼگیزی اس
خطزًبک
ُبیپْگیظوی (کَ یک ػبهل
حوالت تؼٌجی اطت ) ّػذٍ ُبی غذایی
هٌظن اطتفبدٍ کٌذ ّ در ثیي ّػذٍ ُبی
غذایی اس لموَ ُبی غذایی اطتفبدٍ
کٌذدرهبى
کٌتزل ؿزع اس یک ثیوبر تب ثیوبر دیگز هتفبّت
اطت چْى ثزخی اس اػکبل ؿزع ًبػی اس
ؿذهبت هغشی ثْدٍ ّ ثزخی دیگز در اثز
تغییزات ػیویبیی هغش پذیذ هی آیٌذ  .ثطْر
کلی دّ ًْع رّع اؿلی درهبى ،ػبهل دارّ
درهبًی ّ جزاحی اطت.
رژین غذایی ح ا ّی اطیذ گلْتبهیک (رژین
کتْژًیک) :ایي رژین غذایی اس لحبظ چزثی
(لٌذُب ) ّ
غٌی ّلی اس لحبظ کزثُْیذارت
پزّتئیي فمیز اطت  .تحمیمبت ًؼبى دادٍ
اطت کَ هـزف ایي رژین در ًیوی اس
کْدکبًی کَ ثطْر کبهل ّ دلیك آًزا رػبیت
کزدٍ اًذ ،ثبػث اس ثیي رفتي دائن حوالت
ػذٍ اطت.
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در ؿْرت هـزف دارُّبی ضذ تٌؼج
فٌْثبرثیتبل ،هتبثْلیظن ّیتبهیي  Dرا افشایغ
دادٍ ثبػث اطتئْهبالطی یب راػیتیظن هی
ػْد .لذا ثَ ثیوبر تْؿیَ هی ػْد کَ هـزف
غذاُبی غٌی اس ّیتبهیي ( Dهثل فزآّردٍ ُبی
ػیز) را افشایغ دُذ  .درهبى دراس هذت دارُّبی
ضذ تؼٌج هثل فٌْثبرثیتبل ّ فٌی تْئیي ثبػث
ّالت) (B6هی ػْد .لذا تْؿیَ هی ػْد کَ اس
طجشیجبت تبسٍ (ثْیژٍ ثزگ طجش) هیٍْ ُبی تبسٍ،
حجْثبت ّ جگز در رژین غذایی اطتفبدٍ ػْد.
تْؿیَ هی ع ّد کَ اس هـزف ُوشهبى دارّی
ضذتٌؼج ثخـْؽ ثبرثیتْراتِب (فٌْثبرثیتبل ) ثب
الکل اجتٌبة ػْد.

تْؿیَ هی ػْد کَ در ؿْرت ثزّس حبلت تِْع
ثب هـزف دارُّبی ضذ تؼٌج ،اس هـزف
غذاُبیی کَ ثبػث تؼذیذ حبلت تِْع هی
)
ػًْذ (هثل غذاُبی ثْدار یب طزخ کزدٍ
اجتٌبة ػْد .غذا در ّػذٍ ُبی سیبد ّ ثب حجن
کن هـزف ػْد.

هٌبثغ:

آمُسش بً بیمار َ خاوُادي
تالیف :فاطمً غفاری  ،سٌزا فتُکیان
سال 1389
بیماری ٌای اعصاب رَوز سُدارث 2010
الکمه َ فیپس
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دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
مركز آموزشي درماني امام خمیني (ره)

صزع َ تشىج

صزع ،گزُّی طٌذرم اطت کَ ثب حوالت
تؼٌجی تکزار ػًْذٍ ّ ػْد کٌٌذٍ هؼخؾ
هی ػْد .تغییزات الکتزیکی ّ فیشیْلْژیکی
طجت تخلیَ الکتزیکی در هظیزُبی ػـجی
هغش هی ػْد کَ طجت تؼٌج ُبی ًبگُبًی
ّ کْتبٍ هی ػْد ًْ .ع ّ دفؼبت تؼٌج اس
فزدی ثَ فزد دیگز هتفبّت اطت ُّز کض
الگْی تؼٌج خبؿی دارد  .ؿزع هی تْاًذ ثَ
دًجبل آطیت دیذگی ُبی حیي سایوبى،
اػکبل ّ اختالل در اطتفبٍ اس اکظیژى در
ًْساداى ،آطیت دیذگی ُبی طز ّ ثزخی
ثیوبری ُبی ػفًْی (ثبکتزیبییّ ،یزّطی ّ
(هًْْکظیذکزثي ّ
اًگلی ،طویت
هظوْهیت ثب طزة ) ،هؼکالت هزثْطَ ثَ
جزیبى خْى ،تت ،اختالالت تغذیَ ای ّ
طْخت ّ طبسی ّ هظوْهیت ثب الکل یب هْاد
هخذر پذیذ آیذ.
اًْاع حولَ ُبی تؼٌجی ثز اطبص ّلْع ثَ
حولَ ُبی جشیی ّ هْضؼی ّ حولَ ُبی
کلی ّ طزاطزی تمظین

هی ػْد.
عالیم بالیىی
حوالت تؼٌجی ثز اطبص ًبحیۀ درگیز ثَ
طَ گزٍّ حوالت هٌطمَ ای ،ػوْهی ّ
طجمَ ثٌذی ًؼذٍ تمظین هی ػًْذ
حوالت هٌطمَ ای هٌؼأ کبًًْی داػتَ ّ
تٌِب ثز ثخؼی اس هغش تبثیز هی گذارد
حوالت ػوْهی هٌؼأ خبؿی ًذاػتَ ّ
ُوشهبى توبهی هغش را تحت تبثیز لزار هی
دُذ.

.
.
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در حوالت هٌطمَ ای طبدٍ ،یک اًگؼت یب یکی
اس دطت ُب دچبر لزسع هی ػْد یب دُبى ثَ
ًحْ غیز لبثل کٌتزل پزع پیذا هیکٌذ  .فزد هوکي
اطت ثَ ػکل غیز لبثل فِوی ؿجحت ًوبیذ یب
دطتخْع طزگیجَ گزدد.
ُوچٌیي طؼوِب ،ثُْب ،تـبّیز یب اؿْات ًبهؼوْل
ًّبخْػبیٌذی را تجزثَ ًوب یذ اهب ُْػیبری ّی
اسثیي ًوی رّد.
در حوالت هٌطمَ ای هزکت ،فزد یب ثی حزکت
ثبلی هی هبًذ یب ثطْر خْدکبر حزکبتی را اًجبم
هی دُذ کَ در ُز حبل تٌبطجی ثب سهبى ّ هکبى
ًذارد یب هوکي اطت دچبر ُیجبًبت ثیغ اس حذ
ًبػی اس تزص ،ػـجبًیت یب تحزیک پذیزی گزدد.
در حوالت ػوْمی کَ ثیؼتز تحت ػٌْاى ؿزع
ثشرگ ػٌبختَ هی ػْدُ ،ز دّ ًویکزۀ هغش
درگیز ُظتٌذ ّ در ًتیجَ ُز دّ ًیوۀ ثذى اس خْد
ّاکٌغ ًؼبى هی دٌُذ  .در ایي ًْع ؿزع کل
ثذى دچبر طفتی ػذیذ ػذٍ ّ ثب پزع ُب ّ
تکبى ُبی ػضالًی کَ ثَ طْر هتٌبّة اس حبلت
ػل ثَ حبلت اًمجبف در هی آیذ (اًمتاف ُبی
تًْیک -کلًْیک ػوْهی ) دًجبل هی ػْد .
اًمجبف ُوشهبى دیبفزاگن ّ ػضالت لفظَ
طیٌَ ،حبلتی را ایجبد هی کٌذ کَ ثَ فزیبد
ؿزػی هؼزّف اطت  .ثیوبر در حبلی کَ ثب طزّ
ؿذا ًفض هی کؼذ (در ٌُگبم تٌفض ػوذتبً
ػکوی اطت )  .ثؼذ اس ثَ ُْع آهذى ،ثیوبر
اغلت دچبر گیجی ػذٍ ّ ثَ طختی ثیذار هی
ػْد ّ هوکي اطت طبػت ُب در خْاة ثبػذ.
تؼٌج دّرٍ ُبیی اس فؼبلیت ُبی غیز طجیؼی
حظی ،حزکتی ،خْدکبر ّ یب رّاًی (یب تزکیجی
استوبم ػْاهل هذکْر) اطت کَ اس تخیلۀ ًبگِبًی
ّ ثیغ اس حذ طلْل ُبی ػـجی هغش ًبػی
هی ػْد  .در ایي اختالل ثخؼی اس هغش یب
توبهی آى درگیز هی ثبػذ.
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عُارض احتمالی
جزاحت ًبػی اس طمْط
ؿزع پبیذار ) (status epilepticusػجبرتظت اس
ؿزػی کَ در آى ثیوبر چٌذیي حولَ تؼٌجی را
ثذّى ّجْد دّرٍ ثِجْدی در فْاؿل هب ثیي
تجزثَ هی کٌذ.
بزرسی ٌای تشخیصی
( EEGالکتزّآًظفبلْگزافی) ،MRI ،تْهْرگزافی
)ّ (SPECT
یْتزی ثب اًتؼبر فْتْى هٌفزد
کبهپ
تظت ُبی خًْی (گلْکش ،کلظین ،هٌیشین)
درمان
کٌتزل ؿزع اس یک ثیوبر تب ثیوبر دیگز هتفبّت
اطت چْى ثزخی اس اػکبل ؿزع ًبػی اس
ؿذهبت هغشی ثْدٍ ّ ثزخی دیگز در اثز تغییزات
ػیویبیی هغش پذیذ هی آیٌذ  .ثطْر کلی دّ ًْع
رّع اؿلی درهب ى ،ػبهل دارّ درهبًی ّ
جزاحی اطت.
دارَ درماوی
کبرثبهبسپیي ,الهْتزیژى ,کلًْبسپبمّ ,الپزّات ,فٌی
تْئیي ,پزیوذیي ,فٌْثبرثیتبل تْپیزاهبت
جزاحی
جزاحی در هْرد ثیوبراًی اًجبم هی ػْد کَ
ؿزع آًِب ًبػی اس تْهْرُبی داخل جوجوَ
ای ،آثظَ ،کیظت ،آًْهبلی ُبی ػزّلی
ثبػذ.
درهبى ُبی حوبیتی ّ ػالهتی در هْارد
اّرژاًض ػبهل ثبس کزدى راٍ ُْایی ،پیؼگیزی
رطبًی  ،اًجبم
اس آطپیزاطیْى ،اکظیژى
طبکؼي ،در ؿْرت لشّم لْلَ گذاری ّ تشریك
ّریذی دارُّبی ضذ تٌؼج هثل فٌْثبرثیتبل،
فٌی تْئیي ّدیبسپبم.
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