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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۴۱

جنبه های روانپزشكی صرع

دكتر افسانه تاجر۱ 

١. روانپزشك

اهداف: در اين مقاله، اختالالت روانپزشكی همراه صرع، تشخيص افتراقی و و مديريت و درمان 

انها بررسی می شود. 

مقدمه: بيشــترافراد مبتال به صرع به خوبی خود را با اجتماع تطبيق داده و بدون هيچ مشــكل 

روحی و روانی به زندگی خودشان ادامه می دهند. اما عده كمی از انها ممكن است دچار بيماري های 

روانی بشــوند كه می تواند كيفيت زندگی آنها را دچار اشــكال كند. اين بيماري ها می توانند از نظر 

زمانی مستقيمأ با وقوع يك حمله صرعی ارتباط داشته باشند و يا می توانند بطور كلی در شخصی 

كه مبتال به صرع است، بروز بكنند. 

افســردگی و اضطراب شايعترين مشــكالتی هستند كه بطور كلی همراه با صرع ديده می شوند. 

همســان با عموم مردم، هر بيماری روانی می تواند در فرد مبتال به صرع هم بروز كند. مشــكالت 

روانپزشكی كه از نظر زمان وقوع مستقيما با يك حمله صرعی ارتباط دارند، برای مثال اختالالت 

پيش از حمله، سايكوز پس از حمله صرعی و سايكوز جايگزينی می باشند. 

شــناختن و تشــخيص افتراقی و درمان به موقع اين اختالالت خيلی اهميت دارد به دليل اينكه 

درمان اين ها ممكن است كه كامال با درمان بقيه اختالالت روانپزشكی در فردی كه مبتال به صرع 

است، متفاوت باشد. برای مثال مديريت سايكوز پيش و بعد از حمله صرعی، كنترول بهترخود صرع 

 frontal) اســت. ســايكوز پس از حمله صرعی معموال به دنبال حمله هايی كه منشأ لوب پيشانی

lobe) دارند، پس از چندين حمله صرعی در زمان كوتاه (seizure cluster) و پس از حمله های 

صرعی در شب (nocturnal seizures) اتفاق می افتند. سايكوز پس از حمله صرعی معموال بعد 

از يك دوره ســاكت ٢٤ تا ٤٨ ســاعته رخ می دهند و معموال پس از يك دوره ٣ تا ٥ روزه، خود به 

خود و بدون درمان با داروهای انتی سايكوتيك، از بين می رود. اگر بی قراری و پرخاشگری شديد 

وجود داشته باشد، ممكن است درمان با مقدار كمی از داروهای انتی سايكوتيك، برای مدت كوتاه 

الزم بشــود. ســايكوز پس از حمله صرعی تمايل به تكرار شــدن دارد. فردی كه حمله های صرعی 

مكرر دارد، ممكن است به طور مداوم در سايكوز پس از حمله، بماند. 
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 forced كه يك پديده بالينی اســت و (alternative psychosis) در ســايكوز جايگزين

normalisation كه يك پديده الكتروفيزيولوژيكی است، حمله های صرعی و سايكوز جايگزين 

هم می شــوند. وقتی ســايكوز شروع می شــود، تعداد حمله های صرعی كم می شود يا حمله ها به 

كل قطع می شــوند. وقتی كــه حمله های صرعی برمی گردند، ســايكوز از بين می رود. وجود اين 

دو پديده مورد قبول همه صاحب نظران در زمينه صرع نيســت اما به ياد داشــتن انها در مديريت 

بيماران مبتال به صرع بخصوص انهايی كه مشــكالت ذهنی و يادگيری دارند، مفيد می باشــد. در 

Forced normalisation نوار مغز كمتر امواج صرعی نشــان می دهد يا كامال طبيعی می شود. 

وقتی كه ســايكوز بهبود پيدا می كند، نوار مغز به وضعيت قبلی كه شــامل امواج صرعی بود، برمی 

گردد. سايكوز جايگزين و forced normalisation گاهی همزمان ديده می شوند ولی هميشه 

همزمان با هم نيســتند. درمان معموال درمان ســايكوز می باشد و به وجود اوردن حمله صرعی در 

اين بيماران، از نظر اخالقی قابل قبول نيست. 

نتيجه گيری: آشــنايی با جنبه های روانپزشــكی صرع برای پزشــكانی كه بــه مديريت صرع 

می پردازند و برای خود بيماران و خانواده ايشــان، بســيار مهم است. تشخيص، جلوگيری و درمان 

مشــكالت روانپزشــكی به بهبود كيفيت زندگی افراد مبتال به صرع كمك می كند. اين درمان ها 

می تواند شامل درمان بيماری روانی يا كنترل بهتر صرع باشد. 
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