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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۲۵

مقايسه تعداد تشنج ها بين کودکان دارای فعاليت بدنی 
منظم و کودکان بي تحرک مبتال به صرع

دکتر خديجه ايران دوست۱ 

١. استاديار دانشگاه بين  المللی امام خمينی

گروه تربيت  بدنی و علوم  ورزشی (فيزيولوژی ورزش)

مقدمه: صرع يک بيماری مغزی اســت که موجب قطع ارتباط طبيعی بين ســلول های عصبی 

مغزی می شــود. در اين بيماری، فرد دچار تشنج های مکرر می شود. برخی مطالعات نشان داده اند 

که بروز حمالت تشنجی در افراد مصروع، در حين ورزش و بعد از آن کاهش می يابد. بنابراين هدف 

از مطالعه حاضر مقايسه تعداد حمالت صرع در بين کودکان فعال و غير فعال می باشد. 

روش  شناســي: بدين منظور از ســال١٣٩٢ لغايت ١٣٩٣، ٥٦ كودك در حيطه سني ٨ تا ١٤ 

ســال مبتال به صرع تحت بررســی قرار گرفته و بصورت آينده نگر پيگيري شــدند. تعداد ٢٨ نفر از 

آزمودنی ها در فعاليت های بدنی منظم مانند واليبال، پياده  روی، بازی در پارک، ورزش های رزمی و 

طتاب   زنی، به صورت ٣ جلسه در هفته شرکت داشتند. ٣ نفر از آنان در ماه سوم از ادامه فعاليت ها 

منصرف شــدند. ٢٨ آزمودنی نيز که افرادی غيرفعــال و بي تحرک بودند به عنوان گروه کنترل در 

تحقيق قرار گرفتند. تعداد ٥٦ كودك با ميانگين سنی ٣/٢±١٠ سال، عليرغم مصرف متوسط ٤/٦ 

قلم داروي ضد صرع، به طور متوسط هر ماه ٣٠ حمله تشنجي داشتند. 

يافته ها: مدت مطالعه و فعاليت بدنی حدود ١١ ماه بود. نتايج نشان داد که در گروه دارای فعاليت بدنی 

در ماه اول ٧٧ ٪، ماه سوم ٦٥ ٪، ماه ششم ٤٤ ٪ و ماه يازدهم ٣٥ ٪ بيماران، كاهش بيش از ٣٠ درصد در 

 .(p=٠/٠٤١) حمالت تشنج داشتند. بين تعداد حمالت تشنج بين ٢ گروه رابطه معني داري وجود داشت

نتيجه گيري: به نطر می رسد که فعاليت بدنی منظم به عنوان يک روش درماني مکمل می تواند 

براي کاهش حمالت صرع کودکان در نظر گرفته شود. تنفس های عميق و زياد در ورزش، با کاهش 

سطح دی اکسيد کربن خون، سبب کاهش بروز حمالت تشنجی می گردد. ورزش، استرس را کم 

کرده و احساس شادابی را زياد می کند و اين خود عاملی است برای کاهش حمالت صرعی. افزايش 

تمرکز فرد طی ورزش نيز از علل مهم کاهش بروز حمالت صرعی می باشد. 

واژه  های کليدی: صرع، فعاليت بدنی، کودکان
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