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مر�ض ال�صرع
ملف العدد

ملخ�ض
مرض الصرع مرض عصبي ناتج عن اختلال النشاط الكهربائي للدماغ مما يسفر عن نوبات من الشحن الكهربائية 
الحادة والمفاجئة تظهر في أعراض متعددة. هذه الأعراض تختلف حسب حدة النوبة وصنفها عامة أم جزئية. من 
الناحية الإكلينيكية تعني الإصابة بمرض الصرع تكرار النوبات. إن هذا المرض العصبي المزمن يصيب الذكور والإناث 
في مختلف الأعمار، تتعدد أسبابه وأصنافه وتتنوع أعراضه، هذا التنوع جعل منه ظاهرة معقدة ومستفزة على الدوام 
للأبحاث العلمية. أما التشخيص فيعتمد على أعراض النوبة و التخطيط الكهربائي للدماغ و المسح بالرنين المغناطيسي عند 
الحاجة. وبالنسبة للعلاج فيحتاج إلى استعمال دقيق ومنظم للعقاقير المضادة للصرع، وأما الحالات المستعصية التي لا 

تستجيب للعلاج بالعقاقير فإجراء عملية جراحية احتمال ممكن للحد من النوبات أو على الأقل تخفيضها.

Résumé
L’épilepsie est une maladie neurologique secondaire à un déséquilibre de l’électrogènes cérébrale 
à l’origine de décharges électriques aigues se manifestant par diverses symptômes. Ces derniers 
varient en fonction de la sévérité de la crise et de son type généralisé ou partiel. La maladie 
épileptique est synonyme de la répétition des crises. Cette maladie chronique survient à tout âge 
et indépendamment du sexe. Les causes ainsi que les types et les symptômes sont très diverses. 
Cette complexité suscite toujours sans cesse des recherches scientifiques. Le diagnostic repose 
sur l’analyse sémiologique, l’électroencéphalographie et l’imagerie par résonance magnétique 
au besoin. Le traitement repose sur une pharmacopée à usage régulier et observant. En cas de 
pharmacorésistance, la recours à la chirurgie est probable pour empêcher ou au moins limiter la 
récurrence des crises.
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تقدمي

مرض الصرع مرض عصبي ناجت عن اختالل النشاط الكهربائي للدماغ 
مما يسفر عن نوبات من الشحن الكهربائية احلادة و املفاجئة تظهر على 
شكل أعراض متعددة : فقدان الوعي، التشنج احلركي، اضطرابات في 
األعراض تختلف حسب  اخملارج... هذه  السيطرة على  اإلدراك، فقدان 
في  فيه  تنشأ  الذي  واملكان  جزئية(  أم  )عامة  وصنفها  النوبة  حدة 
مبرض  اإلصابة  يعني  النوبات  تكرار  اإلكلينيكية  الناحية  من  الدماغ. 

الصرع.

يستمد هذا املرض أهميته من عدد املصابني به الذي يصل إلى نسبة 
%1 من الساكنة ولذلك يقدر عدد املصابني به في العالم بحوالي 50 
مليون مصاب، وفي املغرب يقدر هذا العدد بحوالي 300000، ونسبة 

%30 منهم أطفال ]1[.

من جانب آخر تصل الكلفة االقتصادية لهذا املرض إلى نسبة %1 من 
مجمل الصناعات الدوائية على الصعيد العاملي.

إن هذا املرض العصبي املزمن يصيب الذكور واإلناث ومختلف األعمار، 
فيعتمد  التشخيص  أما  أعراضه.  وتتنوع  وأصنافه  أسبابه  تتعدد 
بالرنني  املسح  و  للدماغ  الكهربائي  التخطيط  و  النوبة  أعراض  على 
استعمال  إلى  فيحتاج  للعالج  بالنسبة  احلاجة.  عند  املغناطيسي 

دقيق و منظم للعقاقير املضادة للصرع.

االجتماعية  التمثالت  عن  ناجتة  خاصة  اجتماعية  ظروف  املرض  لهذا 
يسود  ولذلك  محيرا  مرضا  تعتبره  والتي  املرض  هذا  حول  السائدة 
تخوف من املصاب به وحماية أكثر من الالزم من طرف األسرة واألقارب 
وبذلك تتراكم عليه قيود مهنية واجتماعية حتد من فرص أن يحظى 
العالج  بداية  أحيانا  تعيق  التمثالت  هذه  أن  كما  مستقرة.  بحياة 
باب  منها  عدة  أبواب  طرق  املصاب  على  حتتم  ألنها  وتأخره  السليم 
الشعوذة وزيارة الزوايا و »األولياء« قبل باب الطب، وهذا البد أن يجعل 

مضاعفات املرض أكبر ألن العالج لم ينطلق في الوقت املناسب.

املريض  املرض ضغطا نفسيا كبيرا على  النفسي يشكل  اجلانب  من 
والوصم  الذات  تقدير  وانخفاض  واالكتئاب،  القلق  يعاني  يجعله 
الضبط  على  القدرة  وانخفاض  االجتماعي   )stigmatisation(

الذاتي.

مختلف  تشمل  أساسية  محاور  على  سنركز  املقال  هذا  خالل  من 
تزيل  متكاملة  صورة  بناء  إلى  للوصول  املرض  بهذا  احمليطة  اجلوانب 

حوله الغموض ما أمكن وهي كاآلتي:

طبيعة مرض الصرع. . 1

أصناف الصرع.. 2

أعراض الصرع. . 3

 األسباب األساسية لإلصابة مبرض الصرع.. 4
التشخيص.. 5

العالج. . 6

اجلانب النفسي واالجتماعي للمصاب. 7

طبيعة مر�ض ال�صرع

الصرع لغة يعني الطرح أرضا ]2[، وأما في علم اجلهاز العصبي فهو 
الكهربائي  النشاط  في  اختالال  آلخر  وقت  من  دث  حتحُ عصبية  حالة 
الطبيعي لقشرة املخ )cortex cérébral(،هذا النشاط الكهربائي 
الطبيعي للمخ ينشأ من مرور ماليني الشحنات الكهربائية البسيطة 
هذا  اجلسم.  أجزاء  إلى  انتشارها  وأثناء  املخ  في  العصبية  اخلاليا  بني 
النمط الطبيعي من النشاط الكهربائي من املمكن أن يختل بسبب 
انطالق شحنات كهربائية شاذة و متقطعة لها تأثير كهربائي أقوى 
وعى  على  تأثير  الشحنات  لهذه  ويكون  العادية،  الشحنات  تأثير  من 
اإلنسان وحركة جسمه وأحاسيسه ملدة قصيرة من الزمن. وقد حتدث 
نوبات من النشاط الكهربائي غير الطبيعي في منطقة محددة من 
 crise( املخ وتسمى النوبة )crise( حينئذ بالنوبة الصرعية اجلزئية 
partielle( أو النوبة الصرعية النوعية .وأحيانا يحدث اختالل كهربائي 
أو  بجميع خاليا املخ وهنا يحدث ما يسمى بالنوبة الصرعية العامة 
الكبرى )crise généralisée(. وال يرجع النشاط الطبيعي للمخ إال 
بعد استقرار النشاط الكهربائي. ومن املمكن أن تكون العوامل التي 
تؤدى إلى مرض الصرع موجودة منذ الوالدة، أو قد حتدث في سن متأخر 
بسبب حدوث إصابات أو عدوى أو حدوث تركيبات غير طبيعية في املخ 
أو التعرض لبعض املواد السامة أو ألسباب أخرى غير معروفة حالياً. 
املخ  على  تؤثر  التي  الشديدة  اإلصابات  أو  األمراض  من  العديد  هناك 
لدرجة إحداث نوبة واحدة،وهذا ال يعني اإلصابة مبرض الصرع إال بعد أن 

تتكرر نوبات املرض فهنا نطلق على املرض اسم الصرع ]3[.

اأ�صناف ال�صرع

هناك صنفان من هذا املرض: الصرع العام والصرع اجلزئي.

1. الصرع اجلزئي:

يحدث في منطقة معينة من الدماغ ومن مت فإن األعراض تتغير حسب 
املنطقة املصابة وأحيانا يصعب معرفة أنها نوبة صرعية، وتكون نوبات 
حسب   )complexe( معقدة  أو   )simple( بسيطة  اجلزئي  الصرع 
قدرة املصاب على االحتفاظ بوعيه أثناء النوبة أوال. و ميكن أحيانا أن 
في  الكهربائية  العاصفة  تبدأ  حيث  العامة  الصرع  نوبة  إلى  تتحول 

منطقة معينة من الدماغ لتنتشر بعد ذلك في كل مناطقه.

2. الصرع العام:

التوترية   النوبات  ويشمل  املخ،  خاليا  بجميع  كهربائي  اختالل  يحدث 
)crises toniques( و االهتزازية )cloniques( أوهما معا، والنوبات 
 crises( الغياب  ونوبات   )crises myocloniques( الرمعية 

.)d’absence

اأعرا�ض ال�صرع ح�صب اأ�صنافه

1. النوبة اجلزئية:

النوبة  وصف  ميكن  لهذا  املصابة.  املنطقة  حسب  األعراض  تتغير 

مرض الصرع
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والنوبة   )frontale( اجلبهية  النوبة  و   )temporale( الصدغية 
تنقسم  و   )occipitale( القذالية  والنوبة   )pariétale( اجلدارية 
اجلزئية  والنوبة  البسيطة  اجلزئية  النوبة  قسمني  إلى  اجلزئية  النوبة 

املعقدة٠

 crise partielle( البسيطة  اجلزئية  النوبة  ألعراض  أمثلة   1.1
:)simple

يحافظ املصاب على وعيه مبحيطه. -
يعاني من مشاكل متفرقة )صعوبة في الكالم بطريقة سليمة،  -

تقلصات و ارتعاشات بعض األعضاء...(.
سمعية،  - مختلف، هلوسة  وذوق  )شم  احلواس  في  مشاكل 

بصرية...(.
وجع صاعد من املعدة. -
إحساس بالغم واخلوف. -
مدة النوبة من ثوان إلى ثالث دقائق. -

 crise partielle( املعقدة  اجلزئية  النوبة  ألعراض  أمثلة   .1.2
: )complexe

فقدان ظرفي للوعي باحمليط. -
آلية وتلقائية في سلوك  املصاب حيث يقوم مثال بحركات بغير  -

هدف و يتمتم و يظهر حركات املضغ.
ال يحتفظ املصاب بأي ذكرى عن النوبة. -
مدة النوبة من ثوان إلى ثالث دقائق. -

2. النوبة العامة:

التوترية  والنوبة  االهتزازية  النوبة  و  التوترية  النوبة  إلى  تنقسم 
االهتزازية و النوبة الرمعية )myoclonique( ونوبات الغياب.

tonico-( االهتزازية  التوترية  العامة  النوبة  أعراض   .2.1
: )clonique

فقدان الوعي والسقوط أرضا. -
تصلب عضلي عام. -
اهتزاز عضلي عام ومنتظم. -
كثرة اإلفرازات اللعابية. -
غيبوبة واسترخاء عضلي وقد يحدث معه فقدان التحكم في  -

اخملارج )تبول أو براز أو هما معا(.
غالبا ما يكون هناك تقيئ. -
ارتباك عند اليقظة. -

ال يحتفظ املصاب بأي ذكرى عن النوبة .مدة النوبة 3 أو 4 دقائق لكن 
أحيانا ميكن انتظار 20 دقيقة قبل الرجوع إلى احلالة األصلية.

2.2. أعراض نوبات الغياب: 

يتوقف املريض بغتة عن أي نشاط كان بصدد القيام به، ويبقى بصره 
محدقا، وقد تنتابه أحيانا رمشات منتظمة. تتكرر هذه النوبات عدة 
يصيب  الصرع  من  النوع  ثوان.هذا  بضع  النوبة  مدة  اليوم.  في  مرات 

األطفال في غالب األحيان و يعيق التمدرس ]4[. 

الأ�صباب الرئي�صية ملر�ض ال�صرع ]5[

العوامل الوراثية : هناك بعض العائالت التي تتوارث مرض الصرع  �
والسبب يعود إلى حالة شاذة في جينات معينة.

أورام املخ : قد تكون نوبة الصرع األولى هي أول عالمة من عالمات  �
حدوث ورم باملخ.تعتبر األورام بطيئة النمو )الشكل 2( أكثر تسببا في 

نوبات الصرع من األورام سريعة النمو.

القشري  � التنسج  خلل  مثل   : املخ  قشرة  تشكل  اختالالت 
للمادة  املغاير  والتوضع   ،)3 )الشكل   )dysplasie corticale(

.)hétérotopie( الرمادية

�  accident vasculaire( املخ  من  بجزء  مخية  سكتة  حدوث 
.)hémorragie cérébrale( أو حدوث نزيف باملخ )cérébral

ملدة طويلة  � للوعي  فقدان  حدوث  مع   : للرأس  الشديدة  اإلصابات 
أو نزيف في املخ من األسباب الرئيسية الحتمال حدوث نوبات الصرع.

والتهاب  �  )méningite( السحائي  االلتهاب  مثل   : املخ  التهابات 
 .)abcès( أو حدوث خراج )encéphalite( املخ

الت�صخي�ض

إن أهم أداة في التشخيص هي التاريخ املرضي الدقيق للمريض ويتم 
ذلك مبساعدة من األسرة عبر املالحظات التي تقدمها عن حالة املريض 
والوصف الدقيق للنوبة. أما األداة الثانية فهي التخطيط الكهربائي 
وهو   )1 )الشكل   )électroencéphalogramme EEG( للدماغ 
جهاز يسجل النشاط الكهربائي للمخ وذلك بواسطة أسالك تثبت 
على رأس املريض وفيه تسجل اإلشارات الكهربائية للخاليا العصبية 
على هيئة موجات كهربائية.و املوجات الكهربائية خالل نوبات الصرع 
الطبيب على معرفة  لها منط خاص يساعد  يكون  النوبات  بني  ما  أو 
باألشعة  االستعانة  يتم  كما  أم ال.  الصرع  من  يعاني  املفحوص  هل 
 imagerie par( املغناطيسي  والرنني   )scanner( املقطعية 
résonnance magnétique IRM( للبحث عن وجود أي إصابات 

أو أورام باملخ والتي من املمكن أن تؤدي إلى الصرع.

ملف العدد

الشكل 1. مريض أثناء التخطيط الكهربائي للدماغ.
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العالج

1. التدابير الالزمة إلسعاف املصاب أثناء نوبة الصرع:
اإلسراع في توفير املكان اآلمن على األرض.- 

وضع رأسه على سطح مستو ولني مع إمالة رأسه ورقبته إلى - 
اخللف.

إبعاد األثاث واألدوات احلادة من حوله لكي ال يؤذي نفسه.- 

أال -  لسانه  إلى  االنتباه  مع  عنقه،  على  الضاغطة  املالبس  فك 
يعضه بقوة.

ال حتاول أن تضع شيء في فم املصاب.- 

وابق -  هادئا،  وكن  اخلاصة،  ممتلكاته  و  خصوصيته،  على  حافظ 
معه حتى يستعيد الوعي.

أخرى يجب عندئذ -  نوبات  أو حدثت  النوبة كثيرا  إذا طالت مدة 
نقل املصاب إلى املستشفى.

:)médicaments( 2. العالج بالعقاقير

نلجأ  ما  بالعقاقير،ونادراً  العالج  أهمها  طرق  بعدة  الصرع  عالج  يتم 
هو  بالعقاقير  والعالج  املتكررة.  الصرعية  للنوبات  كعالج  للجراحة 
للصرع،  املضادة  العقاقير  من  العديد  وهناك  واألساسي.  األول  اخليار 
وهذه العقاقير تستطيع التحكم في أشكال الصرع اخملتلفة. واملرضى 
الذين يعانون أكثر من نوع من أنواع الصرع قد يحتاجون الستخدام أكثر 
من نوع من أنواع العقاقير ذلك بالرغم من محاولة األطباء االعتماد على 
نوع واحد من العقاقير للتحكم في املرض. ولكي تعمل هذه العقاقير 
العالج ملستوى معني  أن نصل بجرعة  املضادة للصرع بفعالية يجب 
في الدم حتى تقوم هذه العقاقير بعملها في التحكم في املرض،كما 
يجب  ولذلك  باستمرار  الدم  في  املستوى  هذا  على  نحافظ  أن  يجب 

احلرص على تناول الدواء بانتظام وااللتزام الكامل بتعليمات الطبيب 
املعالج ألن الهدف من العالج هو الوصول إلى التحكم في املرض،هذه 
العقاقير قد  حتدث أعراضا سلبية  مثل النوم الزائد وأعراض سلبية 

أخرى وهذا األمر طبيعي ]6,8[.

3. العملية اجلراحية:

مع  اجلزئية  النوبات  من  يعانون  للذين  بالنسبة  للجراحة  اللجوء  يتم 
ضعف فعالية العالج بالعقاقير وذلك بعد حتديد املنطقة التي تنطلق 
منها النوبة في الدماغ، وهذه اجلراحة أثبتت فعاليتها في العديد من 
 )sclérose hippocampique(  ]9[ احلصني  تصلب  مثل  احلاالت 

)الشكل 4(. 

اجلانب النف�صي الجتماعي للم�صاب

للمصاب  بالنسبة  الصرع  مرض  يشكل  النفسي  للجانب  بالنسبة 
ضغطا نفسيا كبيرا لعدة أسباب :

1. طبيعة املرض : مرض الصرع عبارة عن نوبات تغيب وحتضر بشكل 
مفاجئ، وهذا يجعل املصاب دائم الترقب و يحد من نشاطه التلقائي 
بها  يتميز  التي  اخلاصية  و هذه  النفسي.  باستقراره  وميس  احلياة  في 
مرض الصرع يجعل منه مرضا يستلزم جهدا نفسيا أكبر من طرف 

املصاب لتقبله والتعايش معه.

فقدان  تشمل  التي  النوبات  خصوصا   : للنوبات  النفسية  اآلثار   .2
الوعي،إذ تترك في نفسية املصاب نوعا من الكآبة والتعب، وتكرار هذه 
باضطرابات  لإلصابة  ويعرضه  املصاب  على  يؤثر  أقوى  بدرجات  الكآبة 

.)dépression( نفسية وعلى رأسها مرض االكتئاب

الشكل 2: تصوير مغناطيسي للدماغ 
T2 يظهر ورما  )IRM( مقطع محوري 
كهفيا )cavernome( على مستوى 

القشرة الصدغية اليمنى

الشكل 3: تصوير مغناطيسي للدماغ 
T2 يظهر  )IRM( مقطع محوري 

 dysplasie( خلل التنسج القشري
corticale(على مستوى القشرة 

اليسرى. اجلبهية 

الشكل 4: تصوير مغناطيسي للدماغ 
T2 يظهر تصلب  )IRM( مقطع تاجي 

احلصني لدى مريض عمره 36 عاما.

مرض الصرع
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في  تنتشر   : االجتماعي  والوصم  الصرع  ملرض  اجملتمع  تصور   .3
املصاب  الصرع حتتم على  غريبة حول مرض  أفكار  املغربي  مجتمعنا 
طرق أبواب عدة منها باب الشعوذة وزيارة الزوايا و »أضرحة األولياء« 
طرف  من  اخملتلفة  والنظرات  التربص  ذلك  إلى  الطب.أضف  باب  قبل 
عزلة  من  يعاني  املصاب  يجعل  بالصرع،وهذا  مصاب  انه  يعرفون  من 

اجتماعية حتد من فرصه املهنية والدراسية في اجملتمع.

الغياب التي  نوبات  مثل   : املعرفية  الكفاءات  الصرع على  تأثير   .4
تصيب باخلصوص األطفال وتؤثر على قدرتهم على االنتباه وهذا يجعل 

أداءهم الدراسي أقل مردودية.

واملراهقني  األطفال  فئة  من  بالصرع  املصابون   : املفرطة  احلماية   .5
غالبا ما يحيطهم األقارب بحماية مفرطة قد تعيق حياة املصاب.

إن أهم خطوة نفسية يحتاجها املصاب بالصرع هي تقبل املرض حتى 
يصبح املرض محدود التأثير على حياته، وفهم طبيعته وكل متعلقاته 
وطرق عالجه الفعالة. احلاالت التي تقاوم العالج بالعقاقير حتتاج إلى 
للمرض  النفسي  الضغط  من  للتخفيف  خاصة  نفسية  متابعة 
والوصول إلى حسن التكيف معه. وأما تلك احلاالت من املصابني التي 
يستلزم  فهذا  مثال  االكتئاب  كمرض  نفسية  اضطرابات  من  تعاني 
املصاب  أقرباء  طرف  من  الصرع  مرض  فهم  إن  خاصا.  نفسيا  عالجا 

ومحيطه على الوجه الصحيح يساعد كثيرا في التكفل باملصاب.

خال�صة

الكهربائي  النشاط  اختالل  عن  ناجت  عضوي  مرض  الصرع  مرض  إن 
مختلف  يصيب  كما  به  اإلصابة  أسباب  هو  أصناف  تتنوع  للدماغ 

الفئات واجلنسني على حد السواء. لكن يظل هذا املرض مجهوال في 

مضاعفاته  زيادة  بالتالي  و  تشخيصه  تأخير  في  يتسبب  مما  وسطنا 

على املصاب واستعصاء عالجه. ينبغي العمل على توعية الناس بهذا 

املرض و إنشاء مراكز متخصصة للعناية مبرضى الصرع. 
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