
صرع و جراحـی



جراحـی صرع اولیـن خط درمـان در بیمـاری صـرع نیست امـا 
زمانی انجام ایـن نوع جراحـی پیشنهـاد می  شـود که درمان های 
دارویی متعدد در درمان صرع با شکست مواجه شده بـاشند و در 

واقع آن فرد صـرع مقاوم به درمان داشته باشد.
این بیماران می توانند کاندید برای جراحی باشند تا پزشک 
ارزیابی های الزم را انجام دهد و اگر پزشک به این نتیجه 
رسید که فرد متقاضی مناسبی برای جراحی است و از انجام 
جراحی سود می برد به بیمار خود پیشنهاد جراحی را می دهد.

حدود       بیماران مبتال بـه صـرع بـه درمان دارویی مناسب 
پاسخ می دهند ولی      مبتالیان به درمان دارویی پاسخ 

نمی دهند. 
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جراحی صرع روشی است که یک قسمت از مغز که باعث بروز 
صرع می شود پس از تعیین دقیق آن ناحیه با دستگاه های 
پیشرفته، با دقت برداشته خواهد شد یا آنکه پزشک به تغییر 

آن قسمت می پردازد.
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مانیتـورینگ نـوار مغـزی که در واقع بررسی نوار مغز به مدت 
طوالنـی به همـراه ثبت فعـالیت ویدیـوی مغـز در هنـگام بـروز 
تشنـج است. در اینـجــا پـزشک در بیمـارستـان سطـح داروهای 
ضدتشنج فـرد را کاهش و یـا به طـور مـوقت از بیمـار می خواهد 
از مصرف آن ها خودداری کند تا بیمار تشنج کند و به دلیل وجود 
ارتبـاط بیـن تغییراتی که در نـوار مغـز به وجـود می  آیـد، در کنـار 

حرکات بدن، کانون ایجاد تشنج در مغز شناسایی می شود.

انجام جراحی صرع زمانی به یک روش سودمند 
تبدیل می شود کـه این اختـالل همیشـه در یک 
بخـش ثـابت از مغـز به وجود بیاید و در نتیجه 
پیـش از جـراحی ارزیابــی هـای زیـر بـرای بیـمـار 

انجـام می شود:
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انجـام یک MRI با کیفیـت بـاال 
گاهـی ممکن است از روش های دیگـری ماننـد تصویـر برداری 
هستــه ای (پت، اسپکـت یـا...) یـا روش هـای تخصـصـی تری 

استفاده شود.

هدف از انجام جراحی صرع این است که تشنج های بیمار پس 
از جراحی، نسبت به قبل به طور قابل مالحظه ای قطع یا کم شود 
ولی نباید برای بیمار هیچ نقص عصبی اضـافه ای ماننـد اختالل 
تکلـم یا حافظـه و غیره ایجاد شـود و لـذا انجـام ایـن آزمایشات 

بسیار مهم می باشند.
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اگر بیمار مبتال به صرع که تحت عمل جراحی قرار گرفته ۲ سال 
بدون هیچ حمله تشنجی باشد احتمال قطع دارو یا کاهش 
دارو توسط پزشک بررسی می شود زیرا برای قطع دارو سن بیمار، 
نوع تشنج، ریسک قطع دارو و موارد دیگری باید مورد ارزیابی 

قرار گیرد.

به یاد داشته باشیم که مبتالیان به صرع که عمل جراحی 
می کنند اغلب نیاز دارنـد بـرای مـدت طوالنی حداقل تحت 
درمان با یک داروی ضدتشنج قرار بگیرند ولی معمـوال 

از تعداد داروهای مصرفی این افراد کاسته می شود.
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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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