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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۲۹

 :(forced normalization) نرمال سازي اجباری
فريادي خاموش از صرع

وجيهه آقاماليی۱، فاطمه محمديان رسنانی۲، الميرا آگاه۳ 

١. نورولوژيست. 

٢. نورولوژيست. 

٣. دانشجوی پزشکی. 

پيشگفتار: «سايكوز متناوب» يا «forced normalization»، دوره هايي از سايكوز يا ساير 

تظاهرات روانپزشــكي اســت كه در زمان قطع و كنترل حمالت تشنجي بيماران مبتال به صرع رخ 

مي دهد. اين حالت براي اولين بار در سال ١٩٥٣، جهت بيماراني بكار برده شد كه حمالت تشنج 

ايشان كامال كنترل و نوارمغز نرمال شده  اما عاليم جديدي از سايكوز در بيماران ايجاد شده بود.  

گزارش موارد: در تجربه مشابه ما نيز در  بيمارستان روزبه با موردی از شرايط فوق روبرو شديم 

كه مي توانيم آنها را برحســب نوع بيماري صرع، اختالالت روانپزشــكي و نحوه پاسخ به درمان، در 

دو گروه  طبقه بندي كنيم. گروه اول بيماراني هستند كه مشخصا مبتال به صرع ژنراليزه و كنترل 

شده با داروهای انتخابی بودند و متعاقب کنترل کامل حمالت تشنج عاليم سايکوز بروز کرده که 

پس از تغيير ويا کاهش سرعت باال بردن دوز دارو فروکش کرده است. در گروه دوم اغلب بيماران 

مبتال به صرع نوع کانونی با سابقه طوالنی مدت از حمالت راجعه قرار می گيرند که پس از کنترل 

حمالت دچار طيفی از عاليم روانپزشکی شامل سايکوز و يا اختالالت رفتاری متناوب شده اند و با 

داروی جايگزين نيز اين شرايط ادامه داشته و نيازمند دريافت داروهای روانپزشکی شدند. 

بحث و نتيجه گيری: شــرايط (forced normalization)با توجه به عدم وجود معيارهای 

قطعی تشــخيصی و درمانی چالش های فراوانی را پيش روی متخصصين نورولوژی و روانپزشــکی 

قرار می دهد. مطالعات گســترده تر برای شناســايی بيشتر و در نتيجه رسيدن به تعادل در کنترل 

صرع و سايکوز متناوب بيماران الزم است.
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