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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۶۶

اختالالت شخصيتی و آسيب های روانشناختی در افراد 
مبتال به صرع

فريبا عليزاده شرج آباد۱، مينا گالشی۲، سودا صادقپور۳ 

١. دانشجوی کارشناسی ارشد مامايی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامايی تبريز، دانشگاه علوم پزشکی 

تبريز، ايران. 

٢. کارشناسی مامايی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل. 

٣. دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی-جراحی)، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده پرستاری مامايی تبريز، 

دانشگاه علوم پزشکی تبريز، ايران

مقدمه: صرع گروهی از اختالالت اســت که از تشــنجات مکرر ناشــی می گردد و علت شــايع 

کاهش دورهای هوشــياری بيان شــده است. به بيانی ديگر صرع را تخليه الکتريکی مغز دانسته اند 

و يک اختالل نســبتا شــايع پزشــکی اســت به طوری تقريبا حدود ٥٠ ميليون نفر در دنيا مبتال 

به اين بيماری هســتند و اکثر غريب به اتفاق آنها (حدود ٨٠٪) در کشــورهای عقبمانده زندگی 

می کنند. اين بيماری در حقيقت اختالل عملکرد فيزيولوژيک موقتی مغز به علت تخليه الکتريکی 

غير طبيعی  هايپرســينکرونيزه (Hypersynchronize) خود به خود محو شــونده نورون های 

کورتيکال می باشد. نتايج مطالعات نشان داده اند که ١/٥ تا ٥ درصد از جمعيت اکثر جوامع ممکن 

اســت که مبتال به حمالت صرعی شوند. اختالالت روانپزشکی در بيماران مبتال به صرع شايعتر از 

جمعيت عمومی اســت و افراد با حمالت صرعی اغلب مشــکالت شناختی از قبيل مشکل در توجه 

و حافظه، پيدا کردن لغات درست و اختالالت اضطرابی را گزارش می کنند. همچنين در اين افراد 

تغييراتی در خلق و خو رخ می دهد. در اين بين افسردگی شايعترين اختالل در اين بيماران است. 

مواد و روش: اين مقاله مروری بوده که جهت انجام آن از تعداد کثيری مقاالت جديد در سالهای 

٢٠١٥-٢٠٠٠پيرامون اختالالت شــخصيتی و آســيب های روانشــناختی در افراد مبتال به صرع 

 google scholar، cochrane استفاده شده است، که با استفاده از سايت های معتبری از جمله

library، pubmed، alternative medicin، iran medex جمع بندی گرديده است. 

يافته ها: بر اساس يافته های اکثر محققين در بين اختالالت روانپزشکی گزارش شده افسردگی 

بيشــترين شــيوع را داشــته، اما در برخی مطالعات ديگر از اختالالت شــخصيت مرزی به عنوان 
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شــايع ترين اختالل در اين بيماران نام برده شــده اســت. از بين عوامل مختلف تاثيرگذار بر اين 

اختالالت می توان به عوامل روانی - اجتماعی و انطباق با اين بيماری و همچنين به عوارض جانبی 

داروها که بر خلق و خو، رفتار و وضعيت شناختی موثرند نام برد. 

نتيجه گيری: نتايج مطالعات مختلف حاکی از آن بوده است که وجود چنين اختالالتی روانی و 

شناختی در بيماران مبتال به صرع می تواند منجر به اختالل در عملکرد، کيفيت زندگی، سازگاری 

با بيماری، کنترل استرس و اضطراب در بيماران شود. بنابراين با توجه به شيوع باالی اين اختالالت 

بديهی اســت که تشــخيص، بررسی و درمان های کمکی روانپزشــکی برای اين دسته از بيماران 

می تواند مفيد واقع شود. 

کليد واژه: اختالالت شخصيتی، آسيب های روانشناختی، صرع
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