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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۲۶

صرع فرونتال شبانه و گزارش چند مورد آن در بخش 
اپی لپسی بيمارستان رضوی مشهد

دکتر محسن آقايی حکاک۱ 

١. مسئول بخش مغزو اعصاب ومرکز اپی لپسی بيمارستان رضوی مشهد

 صرع فرونتال شــبانه ســندرمی با علل مختلف است که منجر به وقوع حمالت پاروکسيسمال با 

نشــانه های های متفاوت حين خواب می گردد. علل ژنتيک، ســاختمانی و يا کريپتوژنيک به عنوان 

عامل بيماری شناخته شده اند. تشخيص افتراقی اين حمالت به ويژه با اختالالت خواب (پاراسومنيا) 

بسيار دشوار و چالش برانگيز می باشد. خوشبختانه در دو سوم بيماران درمان دارويی موثر است ولی 

در موارد شديد ممکن است که با مقاومت دارويی و اختالالت سايکولوژيک همراه گردد. 

حمالت تشنج معموال هر شب و به کرات تکرار می شوند و از لحاظ بالينی اشکال مختلفی دارند 

که در يک بيمار و حتی در طول يک شب ممکن است متفاوت باشند. حرکات استريوتايپيک چند 

ثانيــه ای تنه و اندام، پاروکسيســم های اروزال ناگهانی همراه با ترس و ايجاد صداهای غيرعادی و 

در کامل ترين شکل آن حرکات شديد هيپرموتور و پيچيده شامل اسپاسم های ديستونيک اندام و 

حرکات پدالينگ و کره اتتوييک و باليســتيک و حرکات پرتابی لگن را می توان به عنوان الگوهای 

بالينی مختلف اين نوع صرع عنوان نمود. 

متاسفانه نوارمغزاينترايکتال و حتی ايکتال اغلب کمک کننده نيست. مانيتورينگ طوالنی مدت 

ويديوEEG- و ثبت ايکتال هم ممکن اســت با تغييرات الکتروانسفالوگرافيک لوکاليزه يا لتراليزه 

کننده واضحی همراه نباشد. 

اختالالت اروزال(پاراســومنيا)، اختالالت رفتاری حين خواب REM، حمالت پانيک شــبانه و 

حتی حمالت سايکوژنيک غيراپی لپتيک در تشخيص افتراقی با حمالت صرع فرونتال شبانه قرار 

می گيرند. در مواردی حتی با وجود انجام تمام بررســی های تخصصی افتراق پاراســومنيا از صرع 

فرونتال شبانه ميسر نمی باشد. 

در مرکز اپی لپســی بيمارستان رضوی مشــهد موارد متعددی از اين بيماران تاکنون بستری و تحت 

مانيتورينگ ويديوEEG قرارگرفته اند که چند نمونه از حمالت اپی لپتيک  و موارد تشــخيص افتراقی 

آنها را در اين کنگره معرفی خواهد شد و در ارتباط با چالش های تشخيصی و درمانی انها بحث می گردد. 
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