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مقدمة وتعاريف
منمتكررةبنوباتيتظاهرمزمنعصبيمرضهو:الصرع

معالذاكرةوالوعيفقدانمععادة  تترافقالتيالعنيفةاالختالجات

,الفممنالزبدوخروجالعضالتفيمعممتشنجوجود

ماغالدتخطيطفياشتدادياضطرابحدوثالنوبةوقتويالحظ

.ا  طبيعيالنوبةوقتخارجالمريضيكونبينما,الكهربائي

 (2-1)الصرع مرض شائع نسبيا  بين الناس %  ,

 النوبة إجهاضهي مواد قادرة على : األدوية المضادة للصرع

من أي الوقاية)إنقاص تواترها أو شدتها أو على األقل , الصرعية

(.االختالجيةحدوث النوبات 



أسباب الصرع

الصرع البدئي . 1

الصرع الثانوي , . : ومن أسبابه نذكر2

األورام أ-

أذيات الرأس الرضية-ب

نقص سكر الدم -ج

التهاب السحايا -د

متالزمة سحب الكحول-هـ 



: seizureتصنيف الصرع

:اغ إلى يصنف الصرع بحسب انتشار النوبة الصرعية في الدم

Partial)الجزئيالصرع-1 seizure):

منمحددةمنطقةفيالكهربائيواالضطرابالنوبةتبدأوهنا

,فيهاوتبقىالدماغ

نضمتبقىلكنهاأخرى,لمناطقتنتشرقدنادرةحاالتوفي

.نفسهاالمخيةالكرةنصف

لصاتتقمنوتتراوحالنوبةنشوءمكانحسباألعراضوتختلف

مزاجالفيتغيراتإلىشاذة,حسيةوتنبيهاتالإراديةعضلية

.والسلوك



:ويقسم الصرع الجزئي إلى نوعين 

 :(Simple Partial seizure)اختالجات جزئية بسيطة -أ

,حركية )وتعتمد األعراض هنا على وظائف القشرة المصابة 

(.ذاتية ونفسية, حسية 

( :  Complex Partial seizure)اختالجات جزئية معقدة -ب

.ثانية او أكثر30تبدل في الوعي لمدة -

.من المرضى عقب النوبة% 75يحدث النسيان عند -



 Generalized Seizuresصرع النوبات المعممة-2

مجمليفمعممبشكلالكهربائيةالشحناتانفراغيحدثوفيه
وباتنشكلعلىالسريريةاألعراضوتتظاهر,المخيةالقشرة
.الجسمكلتصيب

إلىالمعممالصرعيصنف:

االختالج Clonic)الرمعيأوالتوتري-أ Seizure):
راريتكتحريكمعالعضالتبعضفيتشنجفيهيالحظ

.للمفاصل

االختالج Tonic)المقوي-ب Seizure):حدوثفيهيالحظ
عضالتالفيتصلبمعالعضالتمعظمفيعنيفةتقلصات

.



اإلختالج Tonic)التوتريالمقوي-د Clonic Seizure)

Grandالكبيرالصرع)يسمىماأو mal epilepsy).

يسقطو,شديدةمقويةوتقلصات,الوعيفقدانفيهويحدث

رمعيةاختالجيةحركاتويتبعهاألرضعلىالمريض

.والشرجيةالبوليةالمصراتارتخاءأيضا  ويرافقه

اختالج Atonic)الالمقوية-ه seizure):بفقدانويترافق

دوق,كلهاأوالعضالتبعضوارتخاءالعضليةالمقوية

.جدا  قصيرةلفترةوعيبفقدانيترافق



االختالج ,Absence)الصغيرالصرعأوالغيابي-د Petit
mal seizure):وعيانبفقدويتميزالطفولةفيعادة  يبدأ

الدوق,تشنجاتأواختالجاتوجوددونجدا  قصيرةلفترة
.البلوغبعدماإلىتستمروقداآلخرونلهاينتبه

اختالج Myoclinic)العضليالرمع-ه Seizure):فيهيحدث
.وقصيرةمفاجئةعضليةتقلصات

األورة حدوثتسبقاألعراضمنمجموعةوهي:Aura-و
يمكنهثحيللمريضإنذاربمثابةتعتبرلذاالصرعيةالنوبة
والحذر,الحيطةأخذ

,(دوار,إقياء,غثيان,سمعيةأهالسات)األعراضهذهومن
.الجزئيالصرعمرضىعندإالتحدثالوهي



أنماط الصرع



: اآللية العصبية للصرع -3

أنإال,لكامبشكلمفهومةغيرللصرعالدقيقةالعصبيةاألليةإن

زوال)الدماغمناطقكافةفيتنبيهفرطوجودهوالصرعيميزما

,ماغالدقشرةفيالموجودةالسيما(العصبيةالخاليااستقطاب

:التاليةالتغيراتأحدعنناتجيكونقدهذاالتنبيهوفرط

.IفعاليةزيادةGlutamic acid(عددزيادةعنناتجةتكونقد

.(المستقبالت

.IIالـفعاليةنقصGABA(عددنقصعنناتجةتكونقد

.(المستقبالت

.IIIالشواردعملفيخلل(K+. Na+, Ca+2).



النوعينلكالمستقبالتالدماغيةالخاليامعظمتحتوي

GABA,Glutamat,

,الدماغكلبتنشيطالغلوتاماتيقومحيث

التنشيطهذاتعديلعلىGABAالعصبيالناقليعملبينما

.(العصبيالنقلتثبيط)

تزامنوجوديلزماالختالجيةالنوبةتحدثولكي

Synchronizationوثلحدالخاليابينالشحناتانفراغفي

.النوباتهذهمثل



اآللية اإلمراضية المقترحة للصرع

الغلوتاماتتزايد GABAتناقص الـ 

BZDsوالـ  GABAتناقص ارتباط الـ

بمستقبالته

ازدياد النقل العصبي للحموض األمينية المنشطة

تزايد الحساسية للحموض األمينية المنشطةالداخل للخاليا– Clتناقص تيار الـ

ـ للالمصنع GADتناقص فعالية أنزيم 

GABA

في بداية النوبةواألسبارتاتالغلوتاماتتزايد 

في الصرع NMDAتزايد عدد وحساسية مستقبالت الـ



Antiepilepticsأدوية الصرع -4

الناقلةفعاليزيادةعلىتعتمدالصرعحدوثآليةأنباعتبار

أنطقيالمنفمنلذاالغابافعاليةونقصغلوتاماتالعصبي

.صبيينالعالناقلينهذينفعاليةتعديلالصرعأدويةتحاول

آليات3علىعامبشكلالمعالجةتعتمد:

GABAالمثبطالعصبيالناقلفعاليةزيادة-1

,ماتالغلوتا)المنشطةالعصبيةالنواقلفعاليةإنقاص-2

.(واألسبارتات

+Naالشارديةالقنواتتثبيط-3 , Ca++



أهم المستخدمة في عالج الصرع األدوية

Inhibit EAA 

transmission

Enhance GABA transmissionAction on Ion Channels

FelbamatdiazepamBenzodiazepinesPhentoin

1) Na+ 

clonazepam

Topiramate(Phenobarbital)BarbituratesCarbamazipine

Valproic acidLamotrigine, 

Topiramate

GabapantinValproic acid

VigabatrinEthosuximide

2) Ca++
TopiramateValproic acid

Felbamate



الشارديةاألدوية التي تعمل على حصر القنوات –أوالً 

A–األدوية التي تعمل على أقنية الصوديوم

عمللللل هللللذه األدويللللة علللللى قنللللوات ت: أليةةةةة التةةةة  ير

ه إبطاء معدل علودة هلذالصوديوم بحيث تؤدي إلى 

عالللة القنللوات مللن الحالللة غيللر الفعالللة إلللى الحالللة الف

أي أنهللا تطيللل مللدة بقللاء هللذه القنللوات بحالللة غيللر 

حيلللث أن لهلللذه , Inactivated stateفعاللللة 

(.مفتوحللة ومغلقللة وغيللر فعالللة)حللاالت 3القنللوات 

حيللث تزيللد حاصللرات الصللوديوم مللن عتبللة كمللون

اط النوبلة العمل وبالتالي تمنع االنتشار السلريع لنشل

عاللة يجعلهلا فللعصلبونات األخلرى مملا االختالجية

.ةالمعممة الثانوياالختالجيةفي عالج النوبات 



 Phenytoinالفينتوئين-أ

:الدوائية الحرائك

 بطيئا  لكنه بعد تناوله فمويا  الفينتوئينيكون امتصاص

لذا فهو % 95يرتبط ببروتينات البالسما بنسبة , كامل

.من قبل األدوية األخرىلتفاعالت اإلزاحة يتعرض 

لذا فر الرتبة صمن بالحرائكفي الكبد ويطرح يستقلب

مره فإن معدل إطراحه مرتبط بتراكيزه بالدم لذا يكون ع

اوح من حسب تركيزه بالبالسما ويترمتباينأالنصفي 

(.ساعة20-30)



:االستعماالت السريرية-1

المعمم البسيط و المركب التوتريالمقوي اإلختالج-

(Generalized tonic clonic simple and complex  )

 Absence)نوب الغياب أو الداء الصغير يفيد أيضا  في -

seizure)

يعطى هنا تسريبا  ( Status epilepticus)الحالة الصرعية -

.  وريديا  

Carbamazipineبعد الـ كخيار ثان  ألم العصب مثلث التوائم -

.

(.Dysarrythmia)اضطرابات النظم القلبية  -



:مضادات االستطباب -2

للفينتوئينسوابق فرط حساسية ▪

الحمل ▪

Hepatitisالتهاب الكبد ▪

:الت  يرات الجانبية -3

(اوراأللية بالشكل المج),  فرط نمو بالنسيج الضام ▪

(Osteomalacia)تلين عظام▪

(دوار, تخليط ذهني, رنح )تأثيرات عصبية .▪

قد اعتالل ع, فقر دم كبير الكريات )تأثيرات دموية ▪
(.لمفاوية 

.نقي العظم تثبيط▪

Teratogenicityتأثير مشوه لألجنة ▪



:التداخالت الدوائية -4

P450كرومالسيتوبأنزيماتالكبدفيالفينتوئينيتخرب▪

فينيكولالكلوراممثلاألنزيماتهذهتثبطالتيفاألدويةلذا

فيينتوئينالفتراكيزمنتزيدواإليزونيازيدوالسيميتيدين

.الدم

اللذانيتالالفينوباربمعالفينتوئينإعطاءيؤديوبالعكس▪

الدمفيتركيزهإنقاصإلىP450الـينشطان



Carbamazipineالكاربامازيبين-ب 

 دل عودة قنوات حيث يبطئ معللفينتوئينكمضاد صرع بآلية مشابهة الكاربامازيبينيعمل
, الصوديوم من الحالة غير الفعالة

 وفي , د حاالت الصرع الجزئي البسيط والمعقفي الدواء األول الكاربامازيبينيعتبر
ة بسبب تأثيره المزدوج على إبطاء الرجوع و منع انتشار الفعاليالصرع المعمم

..الكهربائية

 ويستقلب, ساعة60و12يمتص ببطء من الجهاز الهضمي ويتراوح عمره النصفي بين
( .11epoxide-10)فعال أيضا  في عالج الصرع مستقلبفي الكبد إلى 

 أنزيمات الكبد الكارمابازيبينينشط.

ين وبقية األدوية يملك الكاربامازيبين تأثيرات جانبية أقل من الفينتوئ:أهم تأثيراته الجانبية 
:األخرى ومنها

(.الدماغيونقص القدرة على التنسيق الحركي, فقدان التوازن , الغثيان واإلقياء , الدوار )

 ولويحدث التحمل لدى استعماله المط, فقر دم ال تصنعي وبحاالت نادرة قد يسبب.



B-األدوية التي تعمل على أقنية الكلسيوم

شكل تعتبر هذه األدوية ذات فائدة سريرية في الداء الصغير ب

خاص

 يعتبر الـEthosuximide أهم هذه األدوية.

 ن النمط إنقاص عتبة أقنية الكلسيوم متعتمد آلية تأثيره علىT

.الثاالموسوالتي تلعب دورا  في زيادة تنبيه خاليا 

 واع وليس له فعالية على أنيستعمل لعالج صرع الغيبوبة

(.الجزئي والمعمم)الصرع األخرى 



GABAاألدوية التي تعمل على زيادة فعالية الـ – انياً 

:بآليات مختلفة تشمل GABAتعمل هذه األدوية على زيادة فعالية الناقل العصبي 

زيادة تحرير هذا الناقل من الخاليا العصبية قبل . ,(Valproic Acid)المشبكية1

أو تثبيط عودة التقاطه إلى داخل الخلية العصبية قبل المشبك. 2(Tigabine.)

أو زيادة محتوى الخاليا العصبية من هذا الناقل . 3(Gapantine )  ,

أو تثبيط األنزيم . 4(GABA transaminase ) المسؤول عن استقالبه مثل

(Vigabatrin)  .

وأخيرا  األدوية أي تفعل مستقبالت الـ . 5GABA( البنزوديازيبيناتمثل.)

.



1-Valproic Acid (فالبروات الصوديوم(

 يؤثرValproic Acid  على الخاليا العصبية بعدة آليات:

,قنوات الصوديومعلى Phenytoinيعمل بألية تشبه ألية تأثير الـ -1

ط من النمبتثبيطه قنوات الكلسيوم Ethosuximideيشبه أيضا  -2
.T

,بألية غير معروفةالغاباالخاليا العصبية من يزيد محتوى -3

,الغاباالمسؤول عن استقالب يثبط اإلنزيم -4

أيضا  الغابايزيد من تركيب كما أنه -5



االستعماالت السريرية 

Tonic Clonic Seizure-1

Myoclonic and Atonic seizur-2

(الصرع الصغير)يتسعمل بجرعة عالية في نوب الغيبوبة -3

االضطرابات ثنائية القطب بديال  عن الليثيوم-4

 التأثيرات الجانبية:

 ثرهللا آمانللا  أكمقارنللة  ببقيللة مضللادات الصللرع يعتبللر الفالبروئيللك مللن

:وتشمل تاثيراته 

ة كبديلة سمي, الرنح والرعاش , التركين , إقياء, غثيان , نقص شهية

تثبلللليط تجمللللع , والصلللللع , طفللللح جلللللدي , (التهللللاب كبللللد خللللاطف)

.لالجنةغيرمشوهوهو , الصفيحات وزيادة زمن النزف 



Lamtrigineالموتريجين-2

.فولتاجاليحصر قنوات الصوديوم وقنوات الكلسيوم عالية 

:جحيث يفيد في عالمضاد صرع واسع الطيف يعتبر 

(  GTCS)الرمعيالصرع المعمم المقوي -1

(الداءالصغير)نوب الغيبوبة -2

,(Akinetic)الالحركيالصرع -3

:  التأثيرات الجانبية 

وهو أكثر , طفح جلدي , إقياء , رنح, دوار ,ميل للنوم 

.تحمال  من الكاربامازيبين والفينتوئين



Gapapentinغابابنتين-3

.في الدماغالغابايزيد من تحرر ❑

,في الدماغالغاباال يعمل كمشابه لمستقبالت ❑

و بدون مع أالمعندالصرع الجزئي ينقص من تكرر نوبات الصرع في ❑
.نوب معممة

.الصرع الجزئي المقويفعال في عالج ❑

,(للوقاية)عالج اإلكتئاب والشقيقة يفيد في ❑

.الخيار األول في عالج اعتالل األعصاب السكري❑

.ثباتيةوالال, دوار , تعب , تهدئة خفيفة : تشمل التأثيرات الجانبية ❑



 يثبط االنزيم الذي يخرب الناقل العصبيGABA المسمى

GABA transaminase,

 عميممع أو بدون تخاصة الجزئي المعندعالج الصرع فعال في.

يال يفيد في صرع الغيبوبة والصرع االرتجاجي العضل.

 التأثيرات الجانبية:

, نسيان , دوار , Psychosisذهان , اكتئاب , تغيرات سلوكية 

فال تهيج عند األط, اضطرابات حركية , تقلص المجال البصري

.وزيادة وزن 

Vigabantrinفيغابانترين-4



Tigabine:يغابين ت-5

- بتثبيط إعادة التقاط الـمضاد اختالج حديث يقومGABA

يد من لخاليا الدبقية مما يزإلى الخاليا قبل المشابك إلى ا

.تراكيز الناقل العصبي في المشبك

 ممة مع أو بدون نوب مععالج الصرع الجزئي يستخدم في

.

 ألم , يان نس, نرفزة , تهدئة بسيطة : تأثيراته الجانبية من

.بطني



Benzodiazepinaesالبنزوديازيبينات-6

 وتزيد من فعلهامشابهة لمستقبالت الغابا وهي

 من, يستخدم بعض أنواع هذه المجموعة في معالجة مرضى الصرع
اللذان يعطيان وريديا  Diazepam , Lorazepamهذه األدوية 

وهي حالة , ( Epilepticus status)لمعالجة الحالة الصرعية 
.تتظاهر بنوب صرعية متتالية دون توقف, مرضية مهددة للحياة 

 رعمقارنة مع بقية أدوية الصبتأثيره السريع الديازيباميتميز ,

 الكلونازيبامكما يعطىClonazepam  مضاد وهو ذو تأثير مطول
على مما يحد من استخدامهيسبب التحمل والتركين لكنه , لالختالج 

.المدى الطويل



Barbitoratesالباربيتورات-7

وهي, الفينوباربيتالأول مركب استعمل من هذه المجموعة 

.وتزيد من فعلهاالغابامشابهة لمستقبالت 

: Thiopamatالـ –8

 ة مختلفة بآليالغاباتنشيط مستقبالت لها أكثر من آلية إحداها

,ولكنها غير معروفة بدقةالبنزوديازيبيناتعن 



غلوتاماتالاألدوية التي تعمل على إنقاص فعالية - ال اً 

:  تعمل هذه األدوية بآليات مختلفة منها 

 الغلوتاماتحجب مستقبالت(Topiramate, Felpamate ) ,

 عن طريق تثبيط إنزيم الغلوتاماتتثبيط اصطناع أوAminotransferase
,  المسؤول عن اصطناعها

 مثل الغلوتاماتتثبط تحرر وبعض األدويةLamotrigine.

1-Topiramate  :

 حاصرال تنافسي لمستقبالت وهوAMPA ِِالغلوتامينرجية(α-Amino-3-
hedroxy-5-Methyl isoxozole) , ابالتأثيره المنبه لمستقبالت الغباإلضافة  ,

 ة للتأثيرات إضاف. الحصيات الكلوية وقد يسبب الزرق انه يزيد تأثيراته الجانبية من
.العامة لمضادات الصرع

2-Felpamate  :

وهي NMDA (N-Methyl-D-Aspartate )حاصر لمستقبالت الغليسينوهو 
حيث يتداخل في موقع , AMPAمستقبالت قناتية شاردية وهي أبطأ من مستقبالت 

.ي يلغي عملهالغليسين في المستقبل ويحجب ارتباط الغلوتامات مع مستقبالته وبالتال
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