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ال�صـــرع لـــدى االطفـــــال
ال�����ص��رع ه��و ح��ال��ة ع�صبية حُت���دث م��ن وق���ت لآخ���ر اخ��ت�لال
وق���ت���ي يف ال��ن�����ش��اط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��م��خ  .وي��ن�����ش���أ
ال��ن�����ش��اط ال��ك��ه��رب��ائ��ي ال��ط��ب��ي��ع��ي ل��ل��م��خ م���ن م����رور م�لاي�ين
ال�������ش���ح���ن���ات ال���ك���ه���رب���ائ���ي���ة ال��ب�����س��ي��ط��ة م����ن ب��ي�ن اخل�ل�اي���ا
الع�صبية يف امل��خ و�أث��ن��اء انت�شارها �إىل جميع �أج��زاء اجل�سم
وهذا النمط الطبيعي من الن�شاط الكهربائي من املمكن �أن
يختل ب�سبب انطالق �شحنات كهربائية �شاذة متقطعة لها
ت�أثري كهربائي �أقوى من ت�أثري ال�شحنات العادية  .ويكون لهذه
ال�شحنات ت�أثري على وعى الإن�سان وحركة ج�سمه و�أحا�سي�سه
مل��دة ق�صرية من الزمن وه��ذه التغريات الفيزيائية ت�سمى
ت�شنجات �صرعية ولذلك ي�سمى ال�صرع �أحيانا باال�ضطراب
الت�شنجي
وق��د حت��دث نوبات من الن�شاط الكهربائي غري الطبيعي يف
منطقة حمددة من املخ وت�سمى النوبة حينئذ بالنوبة ال�صرعية
اجلزئية �أو النوبة ال�صرعية النوعية .و�أحيانا يحدث اختالل
كهربائي بجميع خاليا امل��خ وهنا يحدث ما ي�سمى بالنوبة
ال�صرعية العامة �أو الكربى  .وال يرجع الن�شاط الطبيعي للمخ
�إال بعد ا�ستقرار الن�شاط الكهربائي الطبيعي .
ومن املمكن �أن تكون العوامل التي ت��ؤدى �إىل مر�ض ال�صرع
موجودة منذ الوالدة � ،أو قد حتدث يف �سن مت�أخر ب�سبب حدوث
�إ�صابات �أو عدوى �أو حدوث تركيبات غري طبيعية يف املخ �أو
التعر�ض لبع�ض املواد ال�سامة �أو لأ�سباب �أخرى غري معروفة
حالي ًا  .وهناك العديد من الأمرا�ض �أو الإ�صابات ال�شديدة التي
ت�ؤثر على املخ لدرجة �إح��داث نوبة ت�شنجيه واحدة  .وعندما
ت�ستمر نوبات الت�شنج بدون وجود �سبب ع�ضوي ظاهر �أو عندما
يكون ت�أثري املر�ض الذي �أدى �إىل الت�شنج ال ميكن �إ�صالحه فهنا
نطلق على املر�ض ا�سم ال�صرع
ما هو الفرق بني الت�شنج وال�صرع ؟؟
الت�شنج عر�ض من �أعرا�ض ال�صرع � ،أما ال�صرع فهو ا�ستعداد
امل��خ لإن �ت��اج �شحنات مفاجئة م��ن الطاقة الكهربائية التي
تخل بعمل الوظائف الأخ��رى للمخ � .أن ح��دوث نوبة ت�شنج
واح��دة يف �شخ�ص ما ال تعنى بال�ضرورة �أن ه��ذا ال�شخ�ص
يعانى م��ن ال�صرع � .أن ارت �ف��اع درج��ة احل ��رارة �أو ح��دوث
�أ�صابه �شديدة للر�أ�س �أو نق�ص الأك�سجني وعوامل عديدة
�أخ��رى من املمكن �أن ت ��ؤدى �إىل ح��دوث نوبة ت�شنج واح��دة .
�أما ال�صرع فهو مر�ض �أو �إ�صابة دائمة وهو ي�ؤثر على الأجهزة
والأم��اك��ن احل�سا�سة باملخ التي تنظم عمل وم��رور الطاقة
الكهربائية يف مناطق املخ املختلفة وينتح عن ذلك اختالل يف
الن�شاط الكهربائي وحدوث نوبات متكررة من الت�شنج .
من هو الطبيب املتخ�ص�ص يف عالج ال�صرع ؟
�أطباء الأمرا�ض الع�صبية والنف�سية و�أطباء الأطفال وجراحني
الأع���ص��اب و�أط �ب��اء الأم��را���ض الباطنية ك��ل �أول�ئ��ك الأط�ب��اء
ي�ستطيعون عالج ح��االت ال�صرع � .أم��ا احل��االت امل�ستع�صية
يف العالج ف�إن عالجها يكون يف �أق�سام الأمرا�ض الع�صبية يف
امل�ست�شفيات .
ما هي العوامل التي ت�ؤدى لل�صرع ؟
م��ن ك��ل  7م��ن  10م��ن مر�ضى ال�صرع مل يتم معرفة �سبب
امل��ر���ض � .أم��ا الن�سبة الباقية ف ��إن ال�سبب يكون واح��د من
العوامل التي ت�ؤثر على عمل املخ …و على �سبيل املثال ف�إن
�إ�صابات ال��ر�أ���س �أو نق�ص الأك�سجني للمولود �أثناء ال��والدة
من املمكن �أن ت�صيب جهاز التحكم يف الن�شاط الكهربائي
ب��امل��خ  .وه�ن��اك �أ��س�ب��اب �أخ ��رى مثل �أورام امل��خ والأم��را���ض
الوراثية والت�سمم بالر�صا�ص وااللتهابات ال�سحائية واملخية .
ودائم ًا ينظر لل�صرع على �أنه من �أمرا�ض الطفولة ولكن من
املمكن �أن يحدث يف �أي �سن من �سنني العمر ويالحظ �أن حوايل
 % 30من احلاالت اجلديدة حتدث يف �سن الطفولة  ،خ�صو�ص ًا
يف الطفولة املبكرة وفى �سن املراهقة  .وهناك فرتة زمنية
�أخرى يكرث فيها حدوث ال�صرع وهى �سن اخلام�سة وال�ستون
من العمر
�إن �أهم �أداة يف الت�شخي�ص هي التاريخ املر�ضى الدقيق للمري�ض
ويتم ذلك مب�ساعدة من الأ�سرة واملالحظات التي تدونها عن

حالة املري�ض والو�صف الدقيق للنوبة � .أما الأداة الثانية فهي
ر�سم املخ الكهربائي وهو جهاز ي�سجل بدقة الن�شاط الكهربائي
للمخ وذل��ك بوا�سطة �أ�سالك تثبت على ر�أ���س املري�ض وفيه
ت�سجل الإ�شارات الكهربية للخاليا الع�صبية على هيئة موجات
كهربائية .واملوجات الكهربائية خالل نوبات ال�صرع �أو ما بني
النوبات يكون لها منط خا�ص ي�ساعد الطبيب على معرفة هل
املري�ض يعانى من ال�صرع �أم ال  .كما يتم اال�ستعانة بالأ�شعة
املقطعية والرنني املغناطي�سي للبحث عن وجود �أي �إ�صابات
باملخ والتي من املمكن �أن ت�ؤدى �إىل ال�صرع .
واملري�ض ي�ستطيع امل�ساعدة فى التحكم يف نوبات الت�شنج
بوا�سطة االنتظام يف العالج بدقة واملحافظة على مواعيد
نوم منتظمة وجتنب التوترات واملجهودات ال�شاقة واالت�صال
امل�ستمر مع الطبيب املعالج .
كيف يتم عالج مر�ض ال�صرع ؟
ي� �ت ��م ع� �ل��اج ال � �� � �ص� ��رع ب � �ع� ��دة ط� � ��رق �أه � �م � �ه� ��ا ال� �ع�ل�اج
ب��ال��ع��ق��اق�ي�ر امل � �� � �ض� ��ادة ل �ل �ت �� �ش �ن��ج ،ون� � � � � ��ادر ًا م� ��ا ن �ل �ج ��أ
ل� �ل� �ج ��راح ��ة ك� �ع�ل�اج ل� �ل� �ن ��وب ��ات ال�����ص��رع��ي��ة امل� �ت� �ك���ررة .
والعالج بالعقاقري هو اخليار الأول والأ�سا�سي  .وهناك العديد
من العقاقري امل�ضادة لل�صرع  .وهذه العقاقري ت�ستطيع التحكم
يف �أ�شكال ال�صرع املختلفة  .واملر�ضى الذين يعانون من �أكرث
من نوع من �أنواع ال�صرع قد يحتاجون ال�ستخدام �أكرث من نوع
من �أنواع العقاقري ذلك بالرغم من حماولة الأطباء االعتماد
على نوع واحد من العقاقري للتحكم يف املر�ض .
ولكي تعمل ه��ذه العقاقري امل�ضادة لل�صرع يجب �أن ن�صل
بجرعة العالج مل�ستوى معني يف الدم حتى تقوم هذه العقاقري
بعملها يف التحكم يف املر�ض كما يجب �أن نحافظ على هذا

امل�ستوى يف الدم با�ستمرار ولذلك يجب احلر�ص على تناول الأدوي ��ة كبرية .ويجب �أن نعلم �أن ال�صرع ال يعوق التطور
الدواء بانتظام وااللتزام الكامل بتعليمات الطبيب املعالج لأن الطبيعي لل�شخ�صية .
الهدف من العالج هو الو�صول �إىل التحكم يف املر�ض ب�إذن اهلل
مع عدم حدوث �أي �أعرا�ض �سلبية من تناول تلك العقاقري مثل ق��د ت��ك��ون حل��ظ��ات ف��ق��دان ال��وع��ي �أث��ن��اء النوبة
النوم الزائد والأعرا�ض ال�سلبية الأخرى .
ق�����ص�يرة ج����د ًا وب���ال���ت���ايل ف��ه��ن��اك ال��ق��ل��ي��ل ال���ذي
يف الكثري من الأحيان يتغلب الأطفال على مر�ضهم وفى العديد مي��ك��ن عمله للمري�ض �أث��ن��ائ��ه��ا وف��ي��م��ا ي��ل��ي بع�ض
من احلاالت يتغلبون على هذا املر�ض حني ي�صلون �سن البلوغ  ،الإر�����ش����ادات ال��ب�����س��ي��ط��ة ح���ول م���ا ي��ج��ب ع��م��ل��ه :
ولكن يف بع�ض احلاالت ي�ستمر ال�صرع مدى احلياة .
– ال حتاول �أن تتحكم يف حركات املري�ض.
وال توجد �أي و�سيلة للتنب�ؤ مبا يحدث يف كل حالة فردية  .و�إذا – امنع املري�ض من �إيذاء نف�سه – مد ج�سمه على الأر�ض �أو
كانت النوبة مل تعاود الطفل لعدة �سنوات فمن املحتمل �أن يقرر يف الفرا�ش و�أبعد �أي �أدوات حادة �أو قطع �أثاث عن متناول يده .
الطبيب �إيقاف الدواء لريى �أثر ذلك .
و�ضع الطفل يف و�ضعية اال�ضطجاع على الأر�ض �أو على �سطح
طري حتت ر�أ�س الطفل كو�سادة
ناد ًرا ما ين�ش�أ مر�ض ال�صرع عن �أ�سباب وراثية  .وهناك بع�ض م�ست ٍو .على جانبه و�ضع �شيء ٍّ
احل��االت القليلة التي ترتبط فيها �أمن��اط معينة من املوجات �أو �سواها و�أجعل الر�أ�س مائ ًال قلي ًال �إىل اخللف لل�سماح للعاب
الكهربائية للمخ بنوع معني من نوبات ال�صرع والتي تعترب وراثية باخلروج ولتمكينه من التنف�س .
و�إذا كان �أح��د الوالدين م�صا ًبا بهذا ال�صرع ال��وراث��ي ،ف�إن – ال حتاول �إعطا�ؤه �أي دواء �أثناء النوبة وال حتاول �إيقاظه
�إمكانية تعر�ض الطفل ملر�ض ال�صرع هو تقري ًبا ( ، % 10ن�سبة منها .
الأط�ف��ال الذين ي��ول��دون لأب��اء و�أم�ه��ات ال يعانون من مر�ض – تذكر دائم ًا �أن املري�ض يكون بعد النوبة مرهق ًا وخائف ًا
ال�صرع وي�صابون بهذا املر�ض هي من .)% 2 -1
 000حاول �أن تهدى من روعه قدر ا�ستطاعتك .
ولذلك ف�إذا كنت تعانى من ال�صرع ف�إننا نقرتح �أن يتم �إجراء – تذكر �أن ت�سجيلك حلالة املري�ض �أثناء النوبة ومدة النوبة
فح�ص وراث��ي بوا�سطة طبيبك املعالج ملعرفة م��دى احتمال نف�سها مفيد للطبيب املعالج.
�إ�صابة طفلك بهذا املر�ض فى امل�ستقبل.
النا�س امل�صابون بال�صرع ممار�س َة حيا ٍة طبيعية
�أم��ا �إذا ك��ان كال الوالدين يعاين من ال�صرع ال��وراث��ي ،ف�إن ي�ستطيع
ُ
الن�سبة تزداد بالن�سبة للأطفال حيث ت�صبح �إمكانية الإ�صابة ومنتجة ،وهم يعودون �إىل �أن�شطتهم االعتياد َّية بعد النوبة.
هى 4 : 1
ولكنَّ االختالج ي�ستم ُّر يف بع�ض احل��االت� ،أو �أنَّ املري�ض ال
طلب
ومن املفيد �أن نالحظ �أنه حتى �إذا كان الطفل قد ورث هذا ي�ستعيد وعيه بني النوبات .ويف هاتني احلالتني ،يجب ُ
النوع من ال�صرع ،ف�إن �إمكانية التحكم فيه بنجاح با�ستخدام الإ�سعاف فوراً.

