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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۸۶

اختالالت تعادلی در بيماران مصروع و اهميت ورزش 
درمانی در آنها

دکتر شهرام محقق۱، دکتر مريم حاجيان۲ 

١. متخصص پزشکی ورزشی، عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، بيمارستان لقمان. 

٢. متخصص پزشکی اجتماعی. 

 مقدمــه: بيماران مصروع بويــژه بيماران تحت درمان با داروهای ضدصرع مکرراً از احســاس 

ناپايداری و گيجی(dizziness) شــاکی بوده و در معرض خطر ســقوط و شکســتگی استخوانی 

باالتری نســبت به عموم مردم قرار دارند. بنظر می رســد اختالالت تعادلی در اين بيماران در کنار 

ساير عوامل، در بروز اين حالت نقش داشته باشند. با اين وجود اختالالت تعادلی بندرت در معاينه 

نورولوژيک اين بيماران آشــکار می شــود. هدف ازاين تحقيق بررســی اختالالت تعادلی بيماران 

مصروع و عوامل موثر بر آنها است. شناخت اين عوامل و اصالح آنها می تواند سبب افزايش کيفيت 

زندگی اين دسته از بيماران شود. 

 epilepsy, روش کار: اين تحقيق يک مرور سيســتماتيک بوده که با استفاده از کليدواژه های

 PUBMED,SCOPUS , Google و واژ ه هــای مرتبط در پايگاه هــای اينترنتی balance

scholar جهت جستجوی مقاالت تحقيقی انگليسی زبان تا نوامبر ٢٠١٥ صورت گرفت. فهرست 

رفرانس های مقاالت يافت شده نيز جهت وجود مقاالت مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. 

نتايج: در مجموع ٧ مقاله تحقيقی مرتبط بدســت آمد. بر اساس نتايج اين تحقيقات، مشکالت 

تعادلــی در بيمــاران مصروع حتی بدون وجود اختالالت شــناختی همراه (نظير کند ذهنی و فلج 

مغزی) و داشــتن تســت رومبرگ منفی نسبت به افراد سالم مشابه شايع تر و شديدتر است. عوامل 

موثر بر تشديد اختالالت تعادلی عبارت بودند از مصرف چند داروی ضد صرع، دفعات تشنج باالتر، 

طول مدت بيماری بيش از يک سال و صرع غير جنراليزه. در يک تحقيق بر روی بيماران مصروع 

مبتال به صرع پارسيل يا جنراليزه ايديوپاتيک که فقط يک نوع داروی ضد صرع مصرف می کردند 

نشــان داده شد که مصرف داروی الموتريژين نســبت به کاربامازپين با عملکرد تعادلی بهتری در 

بيماران همراه بوده است. 
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بحث و نتيجه گيری: بنظر می رســد ارزيابی تعادلی بيماران مصروع بخصوص بيماران پر خطر 

که از چندين داروی ضد صرع استفاده می نمايند جهت شناسايی اختالالت تعادلی پنهان منطقی 

بوده و تجويز ورزش های تعادلی به منظور رفع اين اختالالت درکنار ساير عوامل جلوگيری کننده 

از سقوط می تواند در اين خصوص کمک کننده باشد. 
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