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ملف خاص باألطروحات الطبية باللغة العربية لسنة 2017

تشخيص مرض 
الصرع

مقدمة

تعترب النوبة الرصعية هي متًظُْهرات رسيرية مفاجئة )حركية، حسية أو نفسية( ميكن أن تصاحب فقدان الوعي، وتنشأ 

بسبب اضطراب مفرط للشحنات الكهربائية يف خاليا القرشة املخية و تختلف أعراض النوبة حسب مكان نشوئها 

وانتشارها. والرصع هو مرض عصبي يتميز بتكرار النوبات الرصعية.

يصل إىل نسبة %1.1 من الساكنة ويقدر عدد املصابني به يف العامل بحوايل 50 مليون مصاب، ويف املغرب يقدر هذا 

العدد بحوايل 374000، ونسبة %30 منهم أطفال.

وتعترب النظرة والتمثالت حول مرض الرصع كتلبس الجن واعتباره مرض عسري الفهم والعالج عند املرىض، من عوامل 

تأخر بداية العالج السليم، ألنها تحتم عىل املصاب طرق أبواب عدة منها باب الشعوذة والسحر قبل باب الطب، مام 

يجعل مضاعفات املرض أخطر ألن العالج مل يبدأ يف الوقت املناسب.

برودي عبد الكريم 

دكتوراة يف الطب 

كلية الطب والصيدلة 

جامعة سيدي محمد بن عبد الله 

فاس

تحت ارشاف األستاذ زهري السويريت، 

أستاذ مربز يف طب الجهاز العصبي، 

مصلحة الجهاز العصبي املركز 

االستشفايئ الجامعي فاس

رئيس لجنة األطروحة : 

األستاذ عبد الهادي روميي، أستاذ يف 

طب الجهاز العصبي
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تشخيص مرض الصرع

تشخيص مرض الصرع 

مرض  لتشخيص  محدد  أهم  املريض  التاريخ  يعترب 

حالة  ترشح  التي  األرسة  مبساعدة  وذلك  الرصع، 

املريض قبل وأثناء وبعد النوبة الرصعية من خال 

يتم  كام  العينية.  باملاحظة  لها  الدقيق  الوصف 

الذي  للدماغ،  الكهربايئ  بالتخطيط  املرض  إثبات 

بواسطة  وذلك  للمخ،  الكهربايئ  النشاط  يسجل 

معرفة  يتم  كام  املريض.  رأس  عى  تثبت  أساك 

 )scanner( املقطعية  باألشعة  الكامنة  األسباب 

وجود  عن  للبحث   )IRM( املغناطييس  والرنني 

أورام أو تعفنات مخية... ميكن أن ينتج عنها هذا 

املرض.

استفسار المريض 

تعد مرحلة أساسية تهدف للبحث عن وجود عدة 

سوابق مرضية التي تعرض لها املصاب سابقا، والتي 

ويسعى  الرصع،  مرض  نشوء  فهم  عى  تساعد 

الطبيب إىل معرفة أهم املشاكل التي حدثت أثناء 

الوالدة أو حدوث إصابات قدمية بالرأس أو تعفن 

بني  مصابة  أخرى  حاالت  وجود  باملخ،  التهاب  أو 

أفراد العائلة. 

أعراض مرض الصرع ؟ 

تختلف أعراض وتجليات النوبة الرصعية باختاف 

تنذر  التي  البوادر  بعض  النوبة  وتسبق  نوعها، 

بقربها.

بظهور  الرصعية  النوبات  تتميز  النوبة:  بوادر   .1

بعض البوادر الرصعية التي تسبق املرحلة التوترية 

أو االهتزازية  تدل عى قرب حدوث النوبة، تعتمد 

هذه البوادر عى مكان انطاق الشحنة الكهربائية 

يف الفصوص املخية.

أو  بدوار  إحساس  شكل  عى  البوادر  هذه  تظهر 

قلق أو خوف، ويف بعض الحاالت خدر عى مستوى 

األطراف، أو تنميل أو فقدان القدرة عى الكام أو 

حركات غري طبيعية يف جسم املصاب.

البوادر  هذه  تظهر  األخرى  الحاالت  بعض  ويف 

أو  التقيؤ،  يف  ورغبة  بالغثيان  شعور  يف  متمثلة 

إحساس بهلوسات سمعية )اضطرابات يف السمع، 

سامع أصوات غريبة أو سامع كام يف املحيط دون 

وجود شخص قريب( أو هلوسات برصية )كرؤية 

أشياء غريبة، رؤية أشخاص دون وجودهم ...(. 

يف بعض الحاالت يشم املصاب روائح غري طبيعية  

أو يحس باضطرابات يف مدى وعيه لألشياء كالقيام 

بأعامل غري معتادة مع عدم تذكرها )حركات غري 

منتظمة، الذهاب إىل أماكن مع عدم تذكرها...(.

تعترب هذه العامات إنذاراً للمصاب ببداية النوبة، 

أخطار  لتجنب  آمن  مكان  إىل  الركون  وعليه 

السقوط أرضا عند النوبة الرصعية. 

املنطقة  حسب  األعراض  تغري  الجزئية:  النوبة   .2

الصدغية  النوبة  وصف  ميكن  لهذا  املصابة، 

 )frontale( الجبهية  النوبة  و   )temporale(

القفوية  والنوبة   )pariétale( الجدارية  والنوبة 

)occipitale(، و تنقسم النوبة الجزئية إىل قسمني 

النوبة الجزئية البسيطة و املعقدة.

3. النوبة العامة: تنقسم النوبة العامة إىل النوبة 

التوترية  والنوبة  االهتزازية  والنوبة  التوترية 

 )myoclonique( الرمعية  النوبة  و  االهتزازية 

ونوبات الغياب.

األكر  االهتزازية  التوترية  العامة  النوبة  وتعد 

انتشارا حيث تتميز بفقدان الوعي والسقوط أرضا، 

وتنقسم بدورها إىل ثاث مراحل: املرحلة التوترية 

املريض  ثانية ويظهر عى  و تدوم من 10 إىل 20 

ارتفاع  تعرق،  للتنفس،  توقف  عام،  تصلب عضيل 

قد  اللعابية  اإلفرازات  وكرة  القلب،  رضبات  يف 

يصاحبها عض جانبي للسان. ثم املرحلة االهتزازية 

عام  عضيل  باهتزاز  وتتميز  ثانية   30 تدوم  التي 

ومنتظم. ثم املرحلة النهائية التي تدوم عدة دقائق 

وتتميز بغيبوبة واسرتخاء عضيل وقد يحدث معه 

هام  أو  براز  أو  )تبول  املخارج  يف  التحكم  فقدان 

معا(. وال يحتفظ املريض بأي ذكرى عن النوبة.

وتصيب نوبات الغياب األطفال يف غالب األحيان، 

والتي تدوم بضعة ثوان يتوقف املريض خاله بغتة 

القيام به، ويبقى برصه  عن أي نشاط كان بصدد 

محدقا، وقد تنتابه أحيانا رمشات منتظمة.

الفحص السريري  

يف هذا الفحص يقوم الطبيب بإجراء اختبارات ملعرفة 

الحالة العصبية للمرض بداية باختبار الوقوف وامليش 

للمريض واختبار قوة العضات واإلحساس السطحي 

والعميق باألطراف، باإلضافة إىل اختبار االنعكاسات 

العصبية والحواس الخمس...

االختبارات المكملة لمعرفة المرض   

لتأكيد وجود مرض الرصع يجب اللجوء إىل بعض 

االختبارات  هذه  تعترب  إذ  املكملة،  االختبارات 

السبب  معرفة  عى  الطبيب  يساعد  الذي  املفتاح 

التخطيط  أهمها  من  الرصع.  مرض  وراء  الكامن 

 électroencéphalogramme( للدماغ  الكهربايئ 

EEG( واألشعة املقطعية )scanner( باإلضافة إىل 

.)IRM( التصويربالرنني املغناطييس

1. التخطيط الكهربايئ للدماغ: يستعمل التخطيط 

مرض  لتشخيص  كبري  بشكل  للدماغ  الكهربايئ 

لتشخيص  أيضا  اآللية  هذه  تستعمل  كام  الرصع، 

الدماغية،  االعتاالت  الغيبوبة،  النوم،  اضطرابات 

أنه ال يشكل أي خطر عند  الدماغي. كام  واملوت 

أقطاب  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو  استعامله 

يقيس  بجهاز  ترتبط  الرأس  فروة  عى  موضوعة 

خال  من  الدماغية  للخايا  الكهربائية  التذبذبات 

خال  للدماغ  التلقايئ  الكهربايئ  النشاط  تسجيل 

فرتة من الزمن. 

الحاالت  يف  للدماغ  الكهربايئ  التخطيط  يستغرق 

فرتات  يستغرق  قد  لكن  دقيقة،   20 مدة  العادية 

أعراض النوبة الجزئية البسيطة

Crise partielle simple

أعراض النوبة الجزئية املعقدة 

 Crise partielle complexe
- تدوم النوبة من ثوان إىل ثاث دقائق.

- يحافظ املصاب عى وعيه مبحيطه.

- يظهر تقلصات وارتعاشات لنصف جزء من 

الجسم.

- يجد صعوبة يف الكام بطريقة سليمة.

- ومشاكل يف الحواس )شم وذوق مختلف، 

هلوسة.

- تدوم من ثوان إىل ثاث دقائق.

- يفقد املصاب الوعي باملحيط.

- يقوم بحركات تلقائية automatique حركات بغري 

هدف، يتمتم ويظهر حركات املضغ مثا.
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تتخطيط كهربايئ للدماغ عادي لشاب يبلغ من العمر 19 سنة لديه نوبات رصعية عامة.

التخطيط الكهربايئ للدماغ لطفل يبلغ 7 سنوات أثناء نوبة الغياب. يظهر قمام مبوجات تتزامن مع بداية النوبة حتى نهايتها.
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الذين تحدث لهم نوبات  بالنسبة للمرىض  طويلة 

يف  املكوث  املصاب  من  يطلب  حيث  النوم  أثناء 

بالفيديو.   وتصويره  مراقبته  تتم  حتى  املستشفى 

عادية، هذه  الدماغ شحنات  كهربائية غري  يرسل 

الشحنات تصدر عن مجموعة من الخايا يف قرشة 

يف  تسجيلها  ويتم  األساك  عرب  متر  حيث  الدماغ 

الطبيب  يقوم  ثم  ومن  الدماغي،  التخطيط  جهاز 

مرض  عن  للكشف  وتحليلها  بقراءتها  املتخصص 

الرصع.

التصوير باألشعة املقطعية )scanner(: ميكن   .2

صورة  عى  الحصول  املقطعية  باألشعة  التصوير 

ِسيِنية  أشعة  املسؤول  الجهاز  يرسل  للدماغ حيث 

عى  ذلك  بعد  ونحصل  املصاب  دماغ  عرب  تنترش 

عدة مقاطع للدماغ يف الكمبيوتر املرتبط بالجهاز، 

للبحث  املصورة  املقاطع  املختص  الطبيب  يحلل 

عن إصابة دماغية )أورام، تعفنات، كدمات نزيف 

دماغي...( التي سببت يف نشوء مرض الرصع.

يعترب   :)IRM( املغناطييس  بالرنني  التصوير   .3

دقة   وأكر  أمانا  أكر  املغناطييس  بالرنني  التصوير 

التصوير  بخاف  الدماغية،  االختاالت  تحديد  يف 

السينية،  األشعة  الذي يستخدم  املقطعية  باألشعة 

باستخدام  املغناطييس  بالرنني  التصوير  يقوم 

ويقوم  املصاب  رأس  حول  يوضع  كبري  مغناطيس 

الجهاز بإرسال موجات مغناطيسية يعكسها الدماغ 

حيث  الكمبيوتر  عى  املقطعية  الصور  تظهر  ثم 

جميع  عن  بدقة  بالكشف  املختص  الطبيب  يقوم 

االختاالت املوجدة بالدماغ.

األشكال السريرية

أسفله  الجدول  يلخص  الرصعية:  النوبات  أنواع 

العاملي  التصنيف  حسب  الرصعية،  النوبات  أنواع 

ملكافحة مرض الرصع )سنة 2010(.

خالصة

بالقرشة  يتعلق  عصبي   مرض  هو  الرصع  مرض 

الجن،  بتلبس  له  عاقة  ال  و  بكرة  منترش  املخية، 

كام يظل هذا املرض مجهوال يف وسطنا مام يتسبب 

يف تأخري تشخيصه و بالتايل زيادة مضاعفاته عى 

عى  العمل  ينبغي  عاجه.  واستعصاء  املصاب 

توعية الناس بهذا املرض و إنشاء مراكز متخصصة 

للعناية مبرىض الرصع.
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