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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۱۰۰

بررسی نقش رژيم غذايی بر بهبود و سالمت بيماران 
مبتال به صرع

رقيه نوری طهنه۱، سارا ياوری۲، معصومه نوری طهنه۳ 

١. کارشناس ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت. 

٢. کارشناس ارشد بهداشت محيط. 

٣. دانشجوی دکترای مديريت اطالعات سالمت. 

چکيده

رژيم غذايی و نحوه تغذيه نقش بســيار مهمی در زندگی و ســالمت انســان دارد، بنابراين رژيم 

غذايی يک جنبه اساسی از زندگی انسان خصوصا بيماران محسوب می شود. عليرغم اينکه دراغلب 

موارد، درمان تغذيه ای يک جايگزين برای داروهای ضد تشنج نيست، با اين وجود روش های درمانی 

جديد بيماری صرع، عالوه بر درمان های دارويی، پيروی از يک رژيم غذايی صحيح و تغذيه مناسب، 

داشتن عادات غذايی صحيح و برگزيدن يک شيوه سالم برای زندگی بوده که می تواند کمک موثری 

بــرای کنترل حمالت ناگهانی صرع در مبتاليان صرع باشــد. به طور بالقوه مداخالت رژيم غذايی 

مفيد شامل درمان بی نظمی قند خون می باشد زيرا افزايش يا کاهش قند خون می تواند منجر به 

بروز حمله صرع و تشنج شود. نکته حائز اهميت در تغذيه بيماران مصروع اين است که اين بيماران 

نبايد هيچيک از وعده های غذايی را حذف کنند. عالوه بر وعده های اصلی استفاده از ميان وعده ها 

برای پيشگيری از نوسانات قند خون توصيه می گردد. مداخالت رژيمی و غذايی گاهی اوقات مفيد 

و شفابخش در نظر گرفته می شوند ازجمله اين موادغذايی که ممکن است فرکانس تشنج را کاهش 

دهند می توان به ويتامين های گروه B، ويتامين C، منيزيم، ويتامين E، منگنز، کلسيم، تورين و 

اســيدهای چرب امگا ٣ اشــاره کرد. عالوه بر اين شناسايی و اجتناب از غذاهای آلرژی زا و اجتناب 

ازعوامل تحريک کننده مشــکوک مانند الکل، آســپارتام، مونو سديم گلوتامات و کافئين می تواند 

نقش مهمی در کاهش و جلوگيری از حمالت صرع داشته باشد. 

کلمات کليدی: صرع، درمان، رژيم غذايی  
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