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احلــــالت ال�صريريـــــــة

احلالة الأوىل:

العمر،من دون سوابق مرضية،أرسلتها أستاذة  السابعة من  فتاة في 
اللغة العربية التي تشتكي من سوء تركيزها. الحظت والدتها ذلك 
الرد. تتكرر  لندائها مرات عدة قبل  أحيانا تضطر  أنها  وأضافت  أيضا 

هذه النوبات ألكثر من عشرين مرة في اليوم.

الفحص السريري للمريضة سليم مائة باملائة.

للدماغ نشاطا كهربائيا غير عادي على  الكهربائي  التخطيط  أظهر 
مة تتكرر لثالث دورات  َعمَّ شكل موجات بذروة )pointes ondes( محُ
يبقى  و  احلركة  املريضة عن  تتوقف  ثوان حينها  ملدة عش  الثانية  في 
في  حالتها  املريضة  استعادت  منتظمة.  رمشات  مع  مثبتا  بصرها 

نفس حلظة توقف النشاط الكهربائي غير العادي.

أسئلة:
1- ماهو التشخيص األكثر احتماال لدى املريضة؟

2- ماهو التصوير الذي تقترحه؟
3- ماهو العالج الغير مناسب؟

 )carbamazépine(كاربامازبني -
 )ethosuximide( إيثوزوكزمييد -

 )valproate de sodium( فالبروات -
)phénobarbital( فينوباربيتال -

احلالة الثانية:

مريضة تبلغ من العمر 16 سنة. وصلت الصف التاسع من التعليم 
االبتدائي لكن رسبت في هذه السنة بسبب املرض. جند في سوابقها 
السنة  في   )convulsions fébriles( حموية  تشنجات  املرضية 
األولى من عمرها. تعرضت ألول نوبة صرعية في السابعة من العمر.

خفقان  الرأس،  في  اهتزاز  مع  بصداع  املريضة  تشعر  النوبات:  وصف 
االتصال  تفقد  ثم  املعدة.  من  صاعد  وجع  الراحة.  وعدم  وخوف 
مبحيطها، شاحبة الوجه، محدقة النظر مع انحراف الرأس إلى اليسار. 
بعد النوبة، تشعر املريضة بصداع في الرأس مجددا مع صعوبات في 
التعبير اللغوي. تتكرر هذه النوبة الصرعية كل أسبوعني بالرغم من 

تناولها لثالثة أنواع مجتمعة من العقاقير منذ 3 سنوات.

أسئلة:
1. ما هو نوع النوبة الصرعية؟

2. ما هو التصوير الذي تقترحه؟ و ما هي النتيجة املرتقبة؟
3. هل هذه احلالة تستعصي على العالج بالعقاقير؟

4. ما هو العالج املناسب في هذه احلالة ؟

أجوبة الحالة األولى:
1. صرع الغياب.

2. ال أقترح أي تصوير.

.)phénobarbital( فينوباربيتال )carbamazépine( 3. كاربامازبني

أجوبة الحالة الثانية:

.)crise temporale( 1. نوبة صرعية صدغية

2. التصوير بالرنني املغناطيسي. النتيجة املرتقبة هي تصلب احلصني 
.)hippocampe gauche( األيسر

النوبة  ألن  بالعقاقير  العالج  على  احلالة  هذه  تستعصي  نعم   .3
من  مجتمعة  أنواع  ثالثة  من  بالرغم  أسبوعني  كل  تتكرر  الصرعية 

العقاقير منذ أكثر من سنتني.

4. العالج املناسب في هذه احلالة هو اجلراحة.

امللحق اللغوي:
pointes ondes : موجات بذروة

carbamazépine : كاربامازبني

ethosuximide : إيثوزوكزمييد

valproate de sodium : فالبروات

phénobarbital : فينوباربيتال

convulsions fébriles : تشنجات حموية

crise temporale : نوبة صرعية صدغية

hippocampe gauche : احلصني األيسر

crise temporale : صرعية صدغية
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