
انواع درمان های رایج
در صرع



صرع یک بیماری مزمن است که در نتیجه اختالل در سیستم اعصاب 
مــرکـزی به وجود می آید. به عبــارت دیـگر فعـالیت سلول های مغزی 
بیشتر از حِد طبیعی شده و منجر به تشنج های تکرار شونده می گردد.

بـرای تشخیص و درمان صرع بـایـد به 
پـزشک متخصص مغـز و اعصـاب 

مراجعه کرد.

۱



دارو درمانی١

اولین گام درمـانی برای صـرع، تجویز داروهای ضدتشنج است. 
داروهای ضدتشنج داروهایی هستند که بروز تشنج را محدود 
کرده و بیماری صرع را کنترل می کنند. در صورت نیاز، پزشک شما 
مقدار دارو را تغییر می دهد یا داروی جدیدی را تجویز می کند تا 
بهترین برنامه درمانی را پیدا کند. الزم به ذکر است در بیشتر 
موارد، درمان با یک داروی ضدتشنج آغاز می شود و حدود نیمی 

از بیماران با درمان تک دارویی کنترل می شوند.

رایج ترین روش های درمانی صرع عبارتند از:

۲



در ٧٠٪ مبتالیان، میزان تشنج ها با دریافت داروی مناسب با دوز 
صحیح، خواب کافی و مدیریت استرس می تواند به صفر برسد.

برخی مبتالیان به صرع برای کنترل تشنج هایشان، نیاز به درمان 
دودارویی یا چند دارویی دارند.

در برخی بزرگساالن، مبتالیان به صرع می توانند بعد از یک دوره چند 
ساله که حمله تشنجی نداشتند، با صالحدید پزشک معالج خود، دوز 
داروی مصرفی خود را به حداقل برسانند و یا مصرف داروی خود را 

قطع کنند.

۳

۷۰٪
۳۰٪



عمل جراحی٢

۴

یکـی دیگـر از راه های درمـان بیمــاری صـرع انجـام عمـل جراحی 
می باشد. قبـل از انجـام عمل جراحی، پزشک معاینات دقیقی 
روی فـرد بیمـار انجـام می دهد و در صـورتی که طی این معاینات 
و تصویر بـرداری ها کانون اصلـی بـروز تشنج ها مشخص شود با 
صالحدید پزشک عمل جراحی برای فرد صورت خواهد گرفت. جراحی 
ممکن است تشنـج را در آینـده متـوقف کند یـا کنتـرل آن را بـا 

دارو آسان تر کنـد. 
بعد از جراحی بیمار معموال نیاز دارد که دوباره دارو مصرف کند 
اما مقدار و تعداد داروهای مصرفی برای درمان صرع، در فردی که 

جراحی انجام داده معموال کاهش پیدا می کند.



گاهی درمان های کمکی مانند رژیم کتوژنیک طبق نظر پزشک 
برای مبتالیان در نظـر گرفتـه می شـود. در ایـن رژیـم غذایی به 
جای کربوهیدرات برای تأمین انرژی از چربی استفاده می شود. 
در این رژیم غذایی بین چربی ها، کربوهیدرات ها و پروتئین 
تعادل برقرار می شود و به همین دلیل بهتر است برای داشتن  

این رژیم حتما با یک متخصص تغذیه مشورت کنید.
 

درمان های کمکی٣
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نتایج این رژیم ممکن است به سرعت و ظرف چند ماه حاصل 
شود ولی از آنجا که در رژیم کتوژنیک مصرف فیبر کم و مصرف 
چربی زیاد است، ابتال به یبوست یکی از عوارض جانبی شایع 
آن می باشد. قبل از شروع این رژیم غذایی با پزشک خود 
صحبت کنید و مطمئن شوید که مواد غذایی مورد نیاز و حیاتی 

به بدن شما یا بدن کودک شما می رسد. 
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رژیم غذایی کتوژنیک برای همه افراد مفید نیست اما اگر به 
درستی رعایت شود، غالبًا با موفقیت همراه است و به کاهش  

تشنج ها به خصوص در کودکان کمک می کند.

درمان های کمکی دیگری نیز وجود دارد که بنا به 
ضرورت، پزشک متخصص مغز و اعصاب ممکن است 
از آن ها برای درمان مبتالیان به صرع استفاده کند.
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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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