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مبتالیان به صرع



در این بیمـاری افـراد بـدون هیچ دلیـل مشخص و یـا محـرک 
آشکار و حداقـل با فاصله ۲۴ ساعت، دو بار یـا بیشتـر دچـار 

تشنـج می شوند.

صرع یک بیماری مزمن است که در نتیجه اختالل در سیستم 
اعصاب مرکزی به وجود می آید. به عبارت دیگر فعالیت سلول 
های مغزی بیش از حِد طبیعی شده و منجر به تشنج های 

تکرار شونده می گردد.
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بیشتر انواع صرع مزمن هستند و لذا بسیاری از بیماران باید 
در طول زندگی خود از زمان تشخیص و یا حداقل مدت زمان 
طوالنی از زندگی خود تحت درمان دارویی قرار بگیرند. الزم به 
ذکر است اگر داروهای ضدتشنج از نوع مناسب و با دوز صحیح 
انتخاب شوند، هیچ نگرانی ای برای مصرف طوالنی مدت این 
داروها وجود نخواهد داشت و داروهای ضدتشنج اثر بدی رو 

عملکرد کبد و کلیه نخواهند داشت.

مبتـالیان به صـرع تا چـه زمانی باید 
دارو استفاده کنند؟
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بنابراین استفاده داروی مناسب با دوز صحیح و بررسی عملکرد 
کلیه و کبـد توسـط پـزشـک به صورت دوره ای هر ۶ الی ۱۲ ماه 

یک بار، عموما مشکلی برای بیماران بوجود نمی آید.

بهتر است بدانیم اکثـر داروهـا از طریق کبـد 
یا کلیه دفع می شوند و لذا این مطلب به این 
معنا نیست که این داروها برای کبد و کلیه 
مضر هستند و صرفا متابولیسم و دفع داروها 

از طریق کبد و کلیه انجام می شود.
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برخی داروهای ضدتشنج به خصوص انواع نسل قدیم، داروهایی 
هستند که روی متابولیسم استخوان اثر می گذارند و مبتالیان بـه 
 D صرع باید در طول درمان همزمان از مکمل کلسیم و ویتامین
استفــاده کننــد تــا در اثــر استـفــاده طــوالنـی مــدت دارو دچـار 

مشکالتی ماننـد پـوکی استخوان نشوند.
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مبتالیان به صرع چه زمانی می توانند 
داروی ضد تشنج خود را قطع کنند؟

اگر بیمار ٢ سال فاقد هرگونه حمله های تشنجی شامل تشنج های 
کوچک و بزرگ باشد، احتمال قطع دارو می تواند توسط پزشک 
بررسی شود. اگر بیمار تحت درمان با ترکیبات دارویی و چند دارو 
باشد ابتدا پزشک برای بیمار درمان تک دارویی را تجویز می کند 
و افراد به لحاظ تعداد تشنج مورد ارزیابی قرار می گیرند که آیا با 
درمان تک دارویی نیز، فرد مدت طوالنی و ترجیحا دو سال بدون 

حمالت تشنجی باقی می ماند یا خیر. 
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MRI نرمال بودن

عدم وجود سابقه فامیلی صرع

نرمال بودن نوارهای مغزی در طی درمان

وضعیت شغلی و زندگی بیمار

الزم است بدانیم برای قطع دارو توسط پزشک 
عالوه بر اینکه فرد باید ٢ سال فاقد حمله های 

تشنجی باشد فاکتورهایی مانند:

توسط پزشک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
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اگر داروی شما توسط پزشک قطع گردید و یا شما کاندید برای 
قطع دارو هستید باید آگاه باشید که در ماه های اول قطع دارو 
احتمـال بازگشت تشنـج، وجود دارد و در ایـن فاصلـه بایـد از 
انجــام کارهــایـی مانـنـد رانــنــدگی، کــوهنــوردی، شنـا کــردن، 
سنگ نوردی و تمـام کارهایی کـه نیازمنـد حفظ کامـل هوشیـاری 

اسـت اجتنــاب کنید.

در صـورت بـررسـی تمـام شرایط توسط پزشک، 
داروهای ضدتشنج باید زیر نظر پزشک و به 

آهستگی کاهش پیدا کنند.
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خبر خوب این است که        مبتالیان به صرع 
بـا استفـاده از داروهای مناسب با دوز صحیح، 
خواب کافی و مدیریت استرس می توانند میزان 
تشنج های خود را به صفر برسانند و یک زندگی با 

کیفیت بهتر را تجربه کنند.
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