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:طبيعة الصرع  

 االختالجٌة والمتالزمات االضطرابات من مجموعة هو الصرع•

 وعالً مفاجئ كهربائً تفرٌػ بحدوث تشترك  seizure المختلفة

 وٌنتج الدماؼٌة العصبونات من مجموعة فً العصبٌة للدفعات التواتر

 :تتضمن األعراض من مجموعة الشاذ الكهربائً النشاط هذا عن

 شاذ وإدراك ؼرٌب وسلوك طبٌعٌة ؼٌر وحركات الوعً فقدان•

 للنكس قابلة أنها إال زمنها حٌث من محدودة األعراض هذه وتكون

 المعالجة عدم حال فً

 من لمجموعة إرادي ال النقباض تإدي طبٌة حالة هً :االختالج•

 .إرادٌة ال انتفاضات ذلك عن وٌنتج ومتكرر، سرٌع بشكل العضالت



 

ٌبدأ الشذوذ فً منطقة محددة من •
الدماغ وٌنتشر الى مناطق أخرى 

على الناتجة  تعتمد األعراضو
التً نشؤ منها الشذوذ  المنطقة

فً  امتدادهاوكذلك على طرٌقة 
من حدوث ؼٌاب  وتترواحالدماغ 

 اختالجٌةقصٌر لالنتباه الى نوبة 
 .تستمر لبضع دقائق

القشرة فً منطقة إذا حدث التفرٌػ •
تكون األعراض على شكل : احملركة

 حركات شاذة وتشنجات معممة

اذا بدأ الشذوذ فً منطقة الفص •
أو الجداري تحدث  القفوي 

هلوسات سمعٌة وبصرٌة وشمٌة 
 إلى االختالجات باالضافة

 
 (EEG)الدماغ الفعالٌة الكهربائٌة الشاذة خالل النوبة أو بعدها بواسطة تخطٌط تقصً ٌتم 



 الصرعأسثاب 

 :مجهول السببأو الصرع الصرع األولً 1.

 .األورامأو الدماؼٌة  كاألذٌاتلٌس هناك سبب تشرٌحً لالختالجات •

 الشاردٌةللقنوات قد ٌنجم عن أسباب جٌنٌة كحدوث خلل فً الجٌنات المشفرة •

 .العصبٌة

 

 مثلاالختالجات بعدد من األسباب تحَرض : ثانويصرع 2.

 الدماؼٌة األذٌات•

 الكحولٌٌنسحب الكحول المفاجئ عند •

 drug abuseالمشروع استخدام األدوٌة ؼٌر •

 الدمهبوط سكر •

 سحب بعض األدوٌة مثل حاالت القلق ومضادات االكتئاب•



 :أنواع الصرع
 :اجلزئي الصرع1.
 الدماغ نصفً أحد فً فقط وٌبقى الدماغ من محددة منطقة•

 ذاتٌة عصبٌة أعراض أو سلوكٌة اضطرابات أو حسٌة اضطرابات•

 :البسٌط الجزئً الصرعأ-

 المرٌض ٌبدي إنما الوعً ؼٌاب مع ٌترافق وال أخرى منطقة ألٌة التفرٌػ ٌنتشر ال•
 التً الدماؼٌة المنطقة علٌها تسٌطر محددة عضلٌة مجموعة فً شاذا حركً نشاطا
 .الحسٌة االضطرابات بعض تحدث وقد .التفرٌػ فٌها حدث

  :المعقد الجزئً الصرعب-

 الوعً فً وتبدالت عقلٌة واضطرابات مركبة حسٌة هلوسات مع ٌترافقف ٌنتشر•
 .الوعً عن المسإولة المنطقة الى التفرٌػ انتشار بسبب

 وهً (Aura) األورا بالنسمة ٌسمى ما حدوث مع ؼالبا الجزئً الصرع ٌترافق•
 وإقٌاء ؼثٌان سمعٌة، هالوس تضم الصرعٌة النوبة تسبق أعراض عن عبارة

 ودوخة



 :املعممالصرع 2.
من فً كل وٌحدث تفرٌػ للشحنات  للوعًمع فقدان  بالضرورةٌترافق •

 :أنماطنصفً الدماغ وله عدة 

 األكثر شٌوعا(: الداء الكبٌر) الرمعٌة التوترٌةالنوب أ-
 المرٌض وٌؽٌب لدقائق تستمر الجسم عضالت لكل شدٌدة عضلٌة وتقلصات تشنج•

 وإلعاب وتؽوط وتبول صرخة مع وٌترافق األرض على وٌسقط الوعً عن
 الوجه وازرقاق

 عمٌق نوم فً وٌؽط وتعب تخلٌط من ٌشكو ولكن تدرٌجٌا للوعً المرٌض ٌعود•
 والطاقة الؽلوكوز مخازن نفاذ بسبب

 من ٌعانً قد و الصداع من ٌشكو ما كثًٌرا و له حدث ما والٌتذكر المرٌض ٌصحو•
 .اإلقٌاء

 

 (:  الداء الصؽٌر)الؽٌبة نوب ب-

 فجؤة الطفل ٌتوقؾ حٌث الٌوم فً مرات عدة سنوات 5 - 3 بعمر األطفال عند عادة•
 وإنما األرض على ٌسقط أن دون ولكن الوعً عن ٌؽٌب به، ٌقوم كان ما انجاز عن
 وحركات وحملقة ذهول مع ٌترافق وعادة حوله ٌدور بما ٌشعر وال االنتباه ٌفقد

 البلوغ بعد ٌتراجع وعادة الطبٌعً للوضع ٌعود ثم لثوان ٌستمر للعٌن، سرٌعة



 العضلٌة الرمعٌةالنوب ت-

تستمر وتتؤلؾ من نوب قصٌرة من التقلصات العضلٌة التً قد •
وقد تتضمن رعشات بعد االستٌقاظ عموما تحدث دقائق لعدة 

 .و ال ٌفقد المرٌض وعٌه. تبدأ بعد البلوغ. فً األطراؾ قصٌرة

وتحدث لدى األطفال الصؽار عند وجود مرض : الحموٌةالنوب ث-
 رمعٌة توترٌةاختالجات من مترافق مع حمى عالٌة وتتؤلؾ 

 الصرعمعممة وال تإدي بالضرورة إلى تشخٌص 

تتكرر بسرعة  اختالجٌةوهً عبارة عن نوب  الصرعٌة الحالة ج-
 .حالة مهددة للحٌاةفواصل وهً من دون 

 

تشنجات عضلٌة ؼٌر مضبوطة وعنٌفة محددة فً : الرمع العضلً
 بعض العضالت أو معممة

 



 انواع الصرع
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 :آلية حذوث الصرع

ٌحدث الصرع نتٌجة لحدوث التفرٌػ الشاذ فً خالٌا قشرة •
 (.الحصٌن) والهٌبوكامبوسالدماغ 

العصبً لحدوث التفرٌػ الشاذ ؼٌر مفهوم األساس الكٌمٌائً إن •
تإدي الى التالٌة قد حتى اآلن ولكن ٌمكن القول أن العوامل 

 :حدوثه

زٌادة فً فعالٌة أو ناقلٌة األحماض األمٌنٌة المنشطة مثل •
 .الؽلوتامات

 .الؽاباتعطل فً الناقلٌة المثبطة كنقص فعالٌة •

فً عمل خلل )خلل فً الخصائص الكهربائٌة للخالٌا المتؤذٌة •
 .(الشاردٌةالقنوات 



 glutamate الغلىتاهات

 الجملة فً متجانس بشكل وٌتوزع منشط عصبً ناقل الؽلوتامات ٌعد•
 .المركزٌة العصبٌة

 للؽلوتاماتهناك مصدرٌن رئٌسٌٌن  : 

   (كرٌبس حلقة عبر) الؽلوكوز من ابتداءً  األول•

 أخذه وٌتم الدبقٌة الخالٌا فً ٌصطنع الذي الؽلوتامٌن من ابتداءً  الثانً•
 .األعصاب قبل من

 هذه ٌدخل حٌث المشبكٌة قبل الحوٌصالت فً الؽلوتامات ٌخزن•
  الهٌدروجٌن شوارد مع وبالتبادل خاصة نواقل بواسطة الحوٌصالت

 الكالسٌوم حصر بالتالً) الكالسٌوم على المعتمد بالتسرب وٌتحرر
 .(تحرره من ٌقلل

 



  :نوعٌن إلى تصنؾ التً بمستقبالته لٌرتبط المشبكً الفالق فً الؽلوتامات ٌتحرر•
 (صرع مضاد ٌعد حصرها بالتالً CNS تفعٌل ٌعنً المستقبالت هذة ارتباط)

 :أنواع ثالثة على وهً شاردية قنوات مع مرتبطة مستقبالت1.

.Aمستقبالت NMDA: ًللمركب األلفة عالٌة مستقبالت وه -D-methyl-N
aspartate ًبعد الخلٌة سطح على تتواجد للؽلوتامات الصنعً (الشاد) المضاه 

 مع والصودٌوم الكالسٌوم شوارد وتدخل النجمٌة الدبقٌة الخالٌا وعلى المشبكية
 .للكالسٌوم عالٌة انتقائٌة

.Bمستقبالت AMPA:   

amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole-4-propionic acid 

 .أساسً بشكل الصودٌوم شوارد وتدخل المشبكية بعد الخلٌة سطح على وتتواجد

.C الكٌنٌتمستقبالت Kainate : وتدخل بعد المشبكية تتواجد على سطح الخلٌة
 .  أساسًبشكل  الصودٌومشوارد 

 تعتمد كونها سابقتها من أبطؤ استجابتها وتكون G البروتين مع مرتبطة مستقبالت2.
 وكذلك المشبك بعد الخالٌا على تتواجد IP3 ثانوي مرسال وجود على عملها فً

 .المشبك قبل الخالٌا على

 



 خلٌة عصبٌة بعد مشبك

مستقبالت مرتبطة 

G بالروتٌن 

 دبق عصبً وفٌه ٌصنع 

الؽلوتاماتجزء من   

غلوتاماتادوية الصرع تثبط مستقباله   



 غاها أهينى تىتريك أسيذ

 .الدماغ فً المثبط التؤثٌر ذو الرئٌسً العصبً الناقل الؽابا ٌعتبر•

 أسٌد ؼلوتامٌك أنزٌم بفعل الؽلوتامات من رئٌسً بشكل الؽابا ٌصطنع•

 .للؽابا المصنعة األعصاب فً حصرا المتواجد كاربوكسٌالز دي

 أنزٌم بواسطة الدبقٌة والخالٌا العصبٌة الخالٌا داخل الؽابا ٌستقلب•
 لٌعطً GABA-T أمٌناز ترانس الؽابا

succinic semi-aldehyde 

 فً وٌتحرر خاصة نواقل عبر المشبكٌة الحوٌصالت فً الؽابا ٌخزن•

 المشبكً الفراغ

 GABA-T تثبط او غابا فعالية تعزز الصرع ادوية•



 :نوعٌن على تتواجد التً بمستقبالته لٌرتبط المشبك قبل الخلٌة تنبٌه بعد

 شاردٌة قنوات مع مباشرة مرتبطة مستقبالت وهً :GABAA مستقبالت•
 الكلور شوارد دخول إن .المشبك بعد الخلٌة على وتتواجد للكلور نفوذة
 ٌإدي الخلٌة داخل الى الكلور ضخ) .الخلٌة استثارة تخفٌض إلى ٌإدي

 (الخلٌة داخل السالبة الشحنة زٌادة بسببب الؽشاء استقطاب فرط الى

 وتفعٌلها Gi  البروتٌن مع مرتبطة مستقبالت وهً : GABAB مستقبالت•
 بوتاسٌوم قنوات فتح الى تإدي كما cAMP تركٌز فً نقص إلى ٌإدي
 أٌضا استقطاب فرط بالتالً العصبٌة الخلٌة خارج البوتاسٌوم وتدفق

 وتتواجد الخلٌة خارج الموجبة الشحنة زٌادة بسببب االستثارة وتخفٌض
 .المشبك وبعد قبل الخلٌة على

 وكذلك الخلٌة داخل إلى قبطه إعادة طرٌق عن رئٌسً بشكل فعله انهاء ٌتم
 GABA-T. األمٌن نزع طرٌق عن

 



 هعالجة الصرع تتنثيه العصة الوثهن

 لمولد جراحً زرع عملٌة اجراء المبهم العصب تنبٌه ٌتطلب•

 حول ٌلتؾ رصاص وسلك بطارٌة مع صؽٌر نبضات

 االختالجات على السٌطرة على التنبٌه ٌعمل .المبهم العصب

   .معروفة ؼٌر بآلٌة

 وعند الجزئٌة النوب معالجة فً فعالة الطرٌقة هذه تعتبر•

 أو للصرع المضادة باألدوٌة العالج على المعندٌن المرضى

 .الجانبٌة تؤثٌراتها على المتحسسٌن



:هعالجة الصرع تاألدوية  

 :على الصرع عالج فً المستخدمة األدوٌة آلٌة تعتمد•

قنوات حصر طرٌق عن وانتشاره التفرٌػ حدوث بدء معاكسة 
 .الصودٌوم

النوع من كالسٌوم حاصرات T  ؼلوتامات الناقل تحرر تثبط. 

الؽابا استقالب تثبٌط ,ؼابا معززات استخدام) الؽابا فعالٌة زٌادة 
  قبط إعادة اوتثبٌط -فٌؽاباترٌن- أمٌناز ترانس الؽابا أنزٌم بتثبٌط
 بعد الؽابا مستقبالت وألفة عدد زٌادة أو -تٌاؼابٌن- الؽابا

 .(المشبكٌة

كالؽلوتامات المنشطة العصبٌة النواقل فعالٌة انقاص. 



: تصنيف أدوية الصرع  

,  فٌنتوئٌن :الفولتاجالمعتمدة على  الصوديوماألدوية المثبطة لقنوات •

 روفٌنامٌد, الكوزامٌد, كاربامازٌبٌن

  ؼابابٌنتٌن,ولٌفٌتٌراسٌتام اٌتوسوكسٌمٌد: الكالسيوماألدوية المثبطة لقنوات •

  .وبرٌؽابالٌن

 .فٌؽاباترٌن, تٌاؼابٌن, دٌازٌبام, فٌنوباربٌتال و تشمل: للغاباالمقلدة األدوية •

و  بالفولتاجالمرتبطة  الكالسيوموقنوات  الصوديوملقنوات المثبطة األدوٌة •

 .زونٌسامٌد ومنها للغاباالمقلدة 

 الموترٌجٌن: للغلوتامات وحاصرلصوديوم القنوات مثبطة أدوٌة •

 وشادة ،الفولتاجالمعتمدة على قنوات الصوديوم تحصر  :كل شيء أدوية•
 و الصوديومفالبروات منها و  ؼلوتاماتحاصر , GABA-Tمثبط , لؽابا

 .توبٌرامات, فٌلبامات



 األدوية الية عمل

 روفٌنامٌد, الكوزامٌد, الموترٌجٌن, كاربامازٌبٌن, فٌنتوئٌن   الصوديومالمثبطة لقنوات 

 

 فٌؽاباترٌن, تٌاؼابٌن, دٌازٌبام, فٌنوباربٌتال للغاباشاد 

  ؼابابٌنتٌنباإلضافة الى  .ولٌفً تٌرا سٌتام اٌتوسوكسٌمٌد الكالسيوممثبطة لقنوات 

 .وبرٌؽابالٌن

 زونٌسامٌد   للغاباشاد و  الكالسيومو الصوديوملقنوات مثبطة 

 الموترٌجٌن للغلوتامات وحاصرلصوديوم القنوات مثبطة 

مثبط , لؽابا شادة ،صوديوممثبط قناة : كل شيء أدوية

GABA-T , ؼلوتاماتحاصر 

 .توبٌراماتو  فٌلبامات و فالبروات الصوديوم

: تصنيف أدوية الصرع  





 

 ,  كاربامازيبين, فينتوئين

 روفيناميد, الكوزاميد
 



 Phyntoin فينتىئين

 الباربٌتوراتٌعتبر من البنٌة من حٌث •

 الصودٌوم بمنع دخول من استثارة الخالٌا ٌقلل •

  الرمعٌة التوترٌةٌستعمل فً معالجة النوب الجزئٌة والمعممة •

 .فً معالجة صرع الؽٌبةٌستعمل وال والحالة الصرعٌة 

منه مع %  90 - 80ٌمتص جٌدا عند اعطائه فموٌا وٌرتبط •

أسٌد  كالفالبروٌكاأللبومٌن وتتنافس بعض األدوٌة 

على هذا االرتباط وبالتالً ارتفاع تراكٌزه  والسلفونامٌدات

 .الحرة وزٌادة اطراحه الكبدي

•Fosphentoin  وٌعطى ورٌدٌا للفنتوئٌنهو طلٌعة دوائٌة 

 



  شكل على وٌطرح األكسدة أنزٌمات بواسطة الكبد فً ٌستقلب•
 (استقالب طوري) ؼلوكورونٌد

هذه فعالٌة من والفٌنوباربٌتال الكاربامازٌبٌن مثل األدوٌة بعض تحفز  
   الفنتوئٌن تراكٌز من ٌقلل مما (الفنتوئٌن تستقلب التً) األنزٌمات

ً(بٌوتك انتً) اإلٌزونٌازٌد مثل األخرى األدوٌة بعض أن حٌن ف  
   .معها أعطً إذا تراكٌزه من ٌزٌد مما الفنتوئٌن استقالب من ٌثبط

بعض استقالب معدل من ٌزٌد وهذا الكبدٌة األنزٌمات الفنتوئٌن ٌحفز 
 .الفموٌة التخثر كمضادات األدوٌة

  ،عظام تلٌن األرومات ضخم دم فقر رأرأة، ،صداع ،رنح :ج.ت•
 ماسخ وتؤثٌر تخلٌط

  وٌستعمل الفنتوئٌن مشابهات من اٌثوتوئٌن و مٌفٌنتوئٌن من كل ٌعتبر•
  .منه فعالٌة أقل وهو الفنتوئٌن على التحسس حال فً اٌثوتوئٌن

 لالختالج المضادة الخواص ذو نٌرفانول إلى المٌفٌنتوئٌن ٌستقلب

 



 Carbamazepine كارتاهازيثين

 اكتئاب مضاد) imipramine اٌمٌبرامٌن ٌشابه الحلقة ثالثً مركب•

 بحصر وٌقوم الصرع معالجة فً استعماال األكثر وهو (حلقً ثالثً

 النورأدرٌنالٌن التقاط عود ٌمنع إّنه كما كالفنتوئٌن الصودٌوم قنوات
 .الدماؼٌة العصبٌة المشابك فً

 الجزئٌة والنوب الرمعٌة التوترٌة المعممة النوب معالجة فً ٌستعمل•

 ٌنصح وال المعقد الجزئً الصرع عالج فً خاصة فعالٌة مع

 األخرى الصرع مضادات مع بمشاركته

 مثلث العصب ألم) العصبً االعتالل آالم عالج فً أٌضا ٌستخدم•

 .القطب ثنائً الهوسً واالكتئاب (التوائم

 



 اعطاء عند ساعة 36 حوالً نصفً بعمر وٌتمتع جٌد بشكل ٌمتص•
 بشكل اعطائه عند ساعة 15 إلى النصفً العمر وٌنخفض وحٌدة جرعة
 استقالبه فٌحفز الكبدٌة لألنزٌمات المحفزة الكبٌرة فعالٌته بسبب) متكرر
 .(ذاتً بشكل

 .الكبد بؤنزٌمات ٌستقلب•

 من بالتالً وٌسرع المٌكروزومٌة الكبدٌة األنزٌمات الكاربامازٌبٌن يحفز•
  والوارفارٌن الفموٌة الحمل ومانعات كالفنتوئٌن األدوٌة بعض استقالب

   .القشرٌة والستٌروئٌدات

 المحفزة األدوٌة مع استعماله عند الكاربامازٌبٌن تركٌز ٌنخفض وبالمقابل•
   .الكبدٌة لألنزٌمات

 .الفالبروٌك حمض مع استعماله عند الكاربامازٌبٌن تصفية تنخفض•

 حركٌة اضطرابات ٌسبب وقد نعاس ،الرإٌة ازدواج رنح، دوار، :ج.ت•
  الصودٌوم تركٌز انخفاض وبالتالً للماء احتباس ٌسبب وقد شدٌدة وذهنٌة
 .والهضمٌة القلبٌة الجانبٌة التؤثٌرات من والعدٌد



 اوكسكاربازيبين

 شبٌهة بفعالٌة مركب إلعطاء ٌستقلب دواء طلٌعة وهو•

 الكبدٌة األنزٌمات لتحفٌز أخؾ بقابلٌة ولكن بالكاربامازٌبٌن

  فعالٌة أقل وهو سابقه من أقل دوائٌة تداخالت له فإن وبالتالً

 الصودٌوم تركٌز نخفاضال احداثا وأكثر الكاربامازٌبٌن من

 

 ايسليكاربازيبين 

لٌعطً مركبات فعالة فً حاالت الصرع  ٌستقلبطلٌعة دواء •

 ٌعطى مرة واحدة ٌومٌا. الجزئً



 الكىزاهيذ

.  بالفولتاجٌعمل من خالل تعطٌل قنوات الصودٌوم المبوبة •

  16األشخاص بعمر ٌستعمل فً معالجة الصرع الجزئً عند 

 فوقوما 

 .فموٌا وحقنا ورٌدٌاٌعطى •

وازدواج فً  واقٌاءدوار وصداع تتضمن التؤثٌرات الجانبٌة •

 الرإٌة

األنزٌمات الكبدٌة لذلك فإن تداخالته الدوائٌة  ال ٌحفز وال ٌثبط•

 مهملة



 روفيناهيذ

حٌث ٌطٌل من  بالفولتاجٌعمل على قنوات الصودٌوم المبوبة •

 .  زمن الحالة ؼٌر الفعالة للقناة

  الرمعٌة التوترٌة)النوبات الصرعٌة المختلفة ٌستخدم لعالج •

 .أكثرسنوات أو  4بعمر المرضى عند ( والجزئٌة

وحدوث  واالقٌاءالنعاس مع الطعام وٌسبب الدواء ٌعطى هذا •

 .المرضىترفع حروري واسهال عند بعض 



 مالحظات عن االستقالب انواع الصرع الية العمل الدواء

منع دخول    فينتوئين

 الصودٌوم 

معالجة النوب الجزئٌة 

 الرمعٌة التوترٌةوالمعممة 

 والحالة الصرعٌة 

 (الغيبة عدا)

 الكبد بانزٌمات

   والفٌنوباربٌتال الكاربامازٌبٌن: استقالبه تحفز

 اإلٌزونٌازٌد: استقالبه تثبط

:  على االرتباط ببروتٌنات الدم فٌزٌد اطراحه ينافسه

 والسلفونامٌداتأسٌد  الفالبروٌك

 األنزٌمات الكبدٌة  الفنتوئٌن يحفز

  التوترٌةالنوب المعممة    كاربامازيبين

والنوب الجزئٌة مع  الرمعٌة

فً عالج فعالية خاصة 

 الصرع الجزئً المعقد 

 آالم االعتالل العصبً +

 المٌكروزومٌةاألنزٌمات الكبدٌة  يحفز

ومانعات الحمل الفموٌة  فنتوئٌن: فٌنقص تراكٌز االدوٌة

 .القشرٌة والستٌروئٌدات والوارفارٌن

 تراكٌزه االدوٌة التً تحفز انزٌمات الكبد تنقص*

 الفالبروٌكعند استعماله مع حمض  تصفيتهتنخفض 

بحصر قنوات  اوكسكاربازيبين

 الصودٌوم

 بقابلٌة أخؾ لتحفٌز األنزٌمات الكبدٌة 

تعطٌل قنوات  الكوزاميد

الصودٌوم 

 بالفولتاجالمبوبة 

ال ٌحفز وال ٌثبط األنزٌمات الكبدٌة لذلك فإن تداخالته  الصرع الجزئً 

 الدوائٌة مهملة

ٌطٌل من زمن   روفيناميد

الحالة ؼٌر 

الفعالة لقناة 

 الصودٌوم

لعالج النوبات الصرعٌة 

سنوات أو  4 -المختلفة 

 .أكثر





 

فيغاباترين, تياغابين, ديازيبام, فينوباربيتال  



 فينىتارتيتال

 GABAA بمستقبالت االرتباط طرٌق عن الؽابا فعل من الفٌنوباربٌتال ٌعزز•
   .البنزودٌازٌبٌنات ارتباط موقع عن مختلؾ ارتباط موقع على

 صرع معالجة فً الٌستعمل والمعمم الجزئً الصرع معالجة فً ٌستعمل•
 .التركٌن الٌسبب كونه الفٌنوباربٌتال عن الفٌنتوئٌن استخدام وٌفضل الؽٌبة

 باأللبومٌن مرتبط منه البالزما محتوى من %50 وحوالً جٌد بشكل ٌمتص•
 .ساعة 150-50 بٌن ٌتراوح النصفً وعمره بطًء بشكل وٌطرح

 اطراحه فإن ضعٌؾ حمض وباعتباره تعدٌل دون من منه %25 ٌطرح•
  األكسدة طرٌق عن تستقلب الباقٌة %75 و البول قلوٌة بزٌادة ٌزٌد

 .الكبد فً واإلرتباط

 تراكٌز فً نقصان وٌسبب الكبدٌة لألنزٌمات قوي محفز الفٌنوباربٌتال ٌعتبر•
 والوارفارٌن الفموٌة الحمل وموانع كالستٌروئٌدات أدوٌة لعدة البالزما

 .الحلقة ثالثٌة اإلكتئاب ومضادات

 .، تلٌن عظاماألروماتفقر دم ضخم ، تركٌن: ج.ت•



 الثنسوديازتينات

 ، Diazepam ، Clonazepam ، Lorazepam مثل•
clobazam 

 شرجٌة تحامٌل بشكل أو ورٌدٌة حقن بشكل الدٌازٌبام ٌعطى•
 جدا سرٌع تؤثٌره كون الصرعية الحالة لعالج وٌستعمل
 .األخرى األدوٌة مع بالمقارنة

 عالج فً ٌستخدم طوٌل تؤثٌر زمن ذو دواء :كلونازٌبام•
 العضلٌة الرمعٌة والنوب الؽٌبة صرع

 االٌقاؾ عند سحب أعراض وحدوث والتحمل التركٌن :ج.ت•
 .للدواء المفاجىء

 

 



 تياغاتين

 الدموي الدماؼً الحاجز ٌجتاز للؽابا مضاهئ دواء هو•

  األعصاب قبل من الؽابا قبط إعادة تثبٌط على وٌعمل

 وٌقوي خلوي الخارج الؽابا تركٌز ٌزٌد مما الدبقٌة والخالٌا

 .بالؽابا المتواسطة المشبكٌة اإلستجابة من وٌطٌل

 .الجزئً الصرع عالج فً•

 .وتخلٌط نعاس :ج.ت•



 فيغاتاترين

خصٌصا لٌثبط أنزٌم صمم  للؽابا مضاهئهو دواء صنعً •

وبالتالً ٌزٌد من محتوى  GABA-T أمٌناز ترانس الؽابا

ٌثبط . بالؽابا المتواسطومن النقل العصبً  الؽابامن الدماغ 

وؼٌر بشكل نوعً  أمٌناز ترانس الؽاباأنزٌم  الفٌؽاباترٌن

رؼم أن عمره تأثير طويل األمد عكوس لذلك فهو ٌعطً 

 (ٌومٌامرة واحدة ٌعطى فموٌا )النصفً قصٌر 

المرضى نادرة ولكن قد ٌسبب اكتئاب عند بعض : ج.ت•

 .واضطرابات نفسٌة



 استقالب انواع الصرع الية العمل الدواء

   GABAAاالرتباط بمستقبالت  فينوباربيتال
 تعزٌز ؼابا

الصرع الجزئً والمعمم 

فً معالجة  الٌستعمل

 صرع الؽٌبة

 محفز قوي لألنزٌمات الكبدٌة 

 الكبد بانزٌمات ٌستقلب

 مع االلبومٌن مرتبط% 50

   GABAAاالرتباط بمستقبالت  البنزوديازبينات

 تعزٌز ؼابا

 الحالة الصرعٌة 

 

  للؽابا مضاهئدواء  تياغابين

  الغاباتثبيط إعادة قبط 

 الصرع الجزئً

صمم خصٌصا  للؽابا مضاهئصنعً  فيغاباترين

  بشكل نوعً GABA-Tلٌثبط أنزٌم 

وٌزٌد من النقل العصبً  والعكوس

 بالؽابا المتواسط





  ,ليفيتيراسيتام, ايتوسوكسيميد

   وبريغابالين غابابينتين



 ايتىسىكسيويذ

  حلقة على تعدٌل احداث طرٌق عن االٌتوسوكسٌمٌد طَور•
 .أمٌد السوكسٌن صؾ الى وٌنتمً الباربٌتورات

 فً جدا منخفضة فعالٌة مع الؽٌبة صرع عالج فً ٌستخدم•
 .األخرى الصرع أنواع عالج

 T النوع من الكالسٌوم قنوات حصر هً لفعله الرئٌسة اآللٌة•
 .المنشطة العصبٌة النواقل تحرر من ٌقلل مما

  مشابه بشكل وٌطرح وٌستقلب جٌد بشكل ٌمتص•
 .ساعة 50 حوالً النصفً وعمره للفٌنوباربٌتال

 .ودوار ووسن وقهم ؼثٌان :ج.ت•



 Levetiracetam ليفيتيراسيتام

 وبالمشاركة الجزئً الصرع حاالت فً أولً عالج كخط ٌستخدم•
 .الرمعٌة التوترٌة النوب عالج فً األخرى األدوٌة مع

 2008 عام فً ترخٌصه تم•

  ٌرتبط الدواء هذا ولكن تماما معروفة ؼٌر تؤثٌره آلٌة•
 الكالسٌوم قنوات وٌحصر المشبكً الحوٌصلً بالؽلوكوبروتٌن

 .العصبٌة النواقل تحرر فً نقص الى ٌإدي مما المشبكٌة قبل

  أٌضا ٌستخدم وقد الزهاٌمر عالج وفً للقلق كحال أٌضا ٌستخدم•
 األساسً والرعاش العصبً االعتالل آالم عالج فً

 .النوم فً واضطرابات ضعؾ دوار، صداع، :ج .ت•

 للحامل ٌعطى•

 



 وتريغاتالين غاتاتينتين

 ٌعبر للؽابا مضاهئ بالدسم منحل دواء لٌكون الؽابابٌنتٌن طور•
 على الٌعمل أنه تبٌن للمفاجؤة ولكن الدموي الدماؼً الحاجز

  وٌثبط T النوع من الكالسٌوم قنوات ٌحصر ولكن الؽابا مستقبالت
 العصبٌة النواقل من العدٌد افراز

 والمركبة البسٌطة الجزئً الصرع نوبات لعالج مفرد كدواء ٌستخدم•
 الهلع اضطرابات عالج فً وٌستخدم العصبً االعتالل ألم ولعالج
 .االجتماعً والقلق

 بالٌوم مرات 3 – 2 ٌعطى لذلك ساعات 6 النصفً عمره•

 األخرى األدوٌة مع ٌتداخل وال البول فً تعدٌل بدون وٌطرح•

 .ورنح تركٌن :ج.ت•

 .سابقه من فعالٌة أكثر البرٌؽابالٌن ٌعتبر•



 ريتيغاتين

ٌعمل من . لعالج الصرع الجزئً 2010رخص فً عام •

تحرر مما ٌقلل من عمل قنوات البوتاسٌوم خالل تسهٌل 

 .  كالؽلوتاماتالنواقل العصبٌة 

 .  ٌتؤثر امتصاصه بالطعام ولٌس له تداخالت دوائٌةال •

، تخلٌط وتلعثم وخلل فً رإٌةتؽٌم دوار، نعاس، : ج.ت•

 %.9.8بنسبة وظٌفة المثانة 



ادوية  استقالب انواع الصرع الية العمل الدواء

 تنقص

 تراكيزه

ادوية تزيد 

 تراكيز

من  الكالسيومحصر قنوات  ايتوسوكسيميد

مما ٌقلل من تحرر  Tالنوع 

 .النواقل العصبٌة المنشطة

 صرع الؽٌبة 

 ؼٌر معروفة تماما    ليفيتيراسيتام

قبل  الكالسيومٌحصر قنوات 

المشبكٌة مما ٌإدي الى نقص 

 .فً تحرر النواقل العصبٌة

كخط عالج أولً فً حاالت 

 الصرع الجزئي 

وبالمشاركة فً عالج النوب 

 الرمعٌة التوترٌة

اٌضا كحال للقلق وفً عالج الزهاٌمر وقد 

ٌستخدم أٌضا فً عالج آالم االعتالل 

 العصبً والرعاش األساسً

  غابابينتين

 وبريغابالين

 الؽاباعلى مستقبالت  الٌعمل

ولكن ٌحصر قنوات 

وٌثبط  Tمن النوع  الكالسيوم

افراز العدٌد من النواقل 

 العصبٌة

 الجزئي الصرعلعالج نوبات 

البسٌطة والمركبة ولعالج ألم 

االعتالل العصبً وٌستخدم 

فً عالج اضطرابات الهلع 

 والقلق االجتماعً

 وال ٌتداخل مع األدوٌة األخرى

تسهٌل عمل قنوات  ريتيغابين

مما ٌقلل من  البوتاسيوم

تحرر النواقل العصبٌة 

 كالؽلوتامات

 الصرع الجزئي





 

 الموتريجين زونيساميد



 زونيساهيذ

صنع لٌعمل كمضاد حٌوي ولكن تبٌن أن  سلفامٌديهو مشتق •

 .  له فعالٌة مضادة للصرع

 شادةوله فعالٌة  الصودٌومحصر قنوات طرٌق عن ٌعمل •

 .  الؽابا لمستقبالت

 .ٌستخدم فً معالجة حاالت الصرع الجزئً•

 ساعة 80  60النصفً عمره •

 .، فقدان شهٌة وله تداخالت دوائٌةنعاس: ج.ت•



 الهىتريجين

 المنشطة األمٌنٌة الحموض إفراز وٌثبط الصودٌوم قنوات ٌحصر•
   .كالؽلوتامات

 وفً والمعممة الجزئٌة النوب معالجة فً فعاال وٌعتبر واسع عالجً طٌؾ له•
  ثنائً االضطراب) النفسٌة اإلضطرابات وبعض الغيبة صرع معالجة
   .(القطب

 المحرضة باألدوٌة الزمن هذا وٌنقص ساعة 35 - 24 النصفً عمره•
   والفنتوئٌن كالكاربامازٌبٌن الكبدٌة لألنزٌمات

 عند الجرعة إنقاص ٌجب لذلك الفالبروات باضافة %50 من بؤكثر وٌزداد•
 فموٌا وٌعطى الفالبروات مع مشاركته

 عند جرعته تخفٌض من بد ال لذلك جونسون ستٌفن متالزمة ٌسبب أن ٌمكن•
 الجلد ٌصٌب وخطٌر نادر اضطراب هً) الفالبروٌك حمض مع مشاركته
 األنسجة تقشر ،لألدوٌة فعل كرد تحدث ما وعادةً  .المخاطٌة واألؼشٌة
 (البشروٌة المتموتة

 .تحسس فرط وتفاعالت, رنح ,دوار ,ؼثٌان :ج.ت•



 استقالب انواع الصرع الية العمل الدواء

وله  الصوديومحصر قنوات  زونيساميد

لمستقبالت  شادةفعالٌة 

 .الغابا

 حاالت الصرع الجزئً

 الصوديومحصر قنوات  الموتريجين

وٌثبط إفراز الحموض 

 . األمٌنٌة المنشطة

النوب الجزئٌة والمعممة 

وفً معالجة صرع الؽٌبة 

 اإلضطراباتوبعض 

االضطراب ثنائً )النفسٌة 

 (.  القطب

تنقص باألدوٌة المحرضة لألنزٌمات 

   والفنتوئٌن كالكاربامازٌبٌنالكبدٌة 

   الفالبروات باضافةٌزٌد تركٌزه 





 أسيد فالبروئيك, توبيرامات, فيلبامات



 فيلثاهات

ٌتنافس مع حٌث  NMDA الؽلوتاماتٌحصر مستقبالت •

وكذلك ٌرتبط مع مستقبالت الموقع الرابط للؽلٌسٌن 
لها وٌبدي تؤثٌرا ضعٌفا  شادةوٌبدي فعالٌة  GABA Aال

 .  لقنوات الصودٌومكحاصر 

وٌحتفظ به لعالج فعل مضاد لالختالج واسع الطٌؾ له •

   المعندالصرع 

فقر ارتبط استخدامه مع حدوث . وهٌوجٌةؼثٌان، أرق : ج.ت•

 دم ال تنسجً والتهاب كبدي شدٌد



 تىتيراهات

  قنوات ٌحصر فهو شًء كل على قلٌل بتؤثٌر ٌتمٌز دواء وهو•

 KA و  AMPAال ؼلوتامات مستقبالت وٌحصر الصودٌوم

   .الؽابا لمستقبالت شادة فعالٌة وله

 التوترٌة والنوب الجزئٌة النوب عالج فً كالفنتوئٌن ٌستخدم•

 .الشقٌقة معالجة فً وكذلك الرمعٌة

 سن فً للفتٌات ٌعطى ال الصرع مضادات معظمك :ج.ت•

 من خالٌا ٌعتبر ذلك عدا وما ماسخا تؤثٌرا له كون االنجاب

 .الجانبٌة التؤثٌرات



   الفالثرواتأسيذ أو  فالثرويك

  الؽٌبة صرع وخاصة الصرع من أنواع عدة عالج فً فعال•
 عند وٌستخدم المركن تؤثٌره والنعدام المنخفضة لسمٌته وذلك
 الصؽٌر والصرع الكبٌر الصرع عندهم ٌجتمع الذٌن الكبار

 .القطب ثنائً اإلكتئاب عالج فً أٌضا ٌستخدم•

  من الدماغ محتوى فً مالحظة زٌادة أسٌد الفالبروٌك ٌسبب•
   الؽابا

  للؽابا المخربة األنزٌمات لعمل ضعٌؾ مثبط أٌضا وٌعتبر•
 التؤثٌر هذا أن إال GABA-T أمٌناز ترانس الؽابا خصوصا

  قنوات ٌحصر وهو العالجٌة بالجرعات جدا خفٌؾ ٌكون
 مضادة فعالٌة وله الفنتوئٌن من أقل ولكن الصودٌوم
 NMDA الؽلوتامٌن لمستقبالت

 

 

 



  شكل على وٌطرح فموٌا تناوله عند جٌد بشكل ٌمتص•

 ساعة 15 حوالً النصفً وعمره ؼلوكورونٌد

 البالسما ببروتٌنات االرتباط على الفنتوئٌن الفالبروات ٌنافس•

  والفنتوئٌن كالفٌنوباربٌتال األدوٌة من العدٌد استقالب وٌثبط

 .البالزمٌة تراكٌزهم ارتفاع إلى ٌإدي مما والكاربامازٌبٌن

 .الالموترٌجٌن تصفٌة من بشدة الفالبروات ٌقلل

 وحرقة بطنً وألم واقٌاء ؼثٌان) هضمٌة اضطرابات :ج.ت•

 من % 10 عند وٌتجعد الشعر ٌتساقط قد .(الفإاد فً

 مشوه تؤثٌر له .كبدي تسمم جدا نادرة حاالت وفً المرضى

 .للحمل التخطٌط فترة فً أو للحوامل ٌعطى ال لذلك لألجنة



 استقالب انواع الصرع الية العمل الدواء

 الصوديومٌحصر قنوات  توبيرامات

  ؼلوتاماتوٌحصر مستقبالت 
AMPA   ومستقبالتKA  وله

 الغابالمستقبالت  شادةفعالٌة 

عالج النوب الجزئٌة 

  التوترٌةوالنوب 

وكذلك فً  الرمعٌة

 معالجة الشقٌقة

 فيلبامات

 

  الغلوتاماتٌحصر مستقبالت 

 لغاباكذلك شاد 

ٌبدي تؤثٌرا ضعٌفا كحاصر 

 . الصوديوملقنوات 

أسيد أو  فالبرويك

   الفالبروات

ٌسبب زٌادة فً محتوى 

 الغاباالدماغ من 
   GABA-Tل مثبط ضعٌؾ ل

ٌحصر بشكل اقل قنوات 

الصودٌوم له فعالٌة مضادة 

  الؽلوتاماتلمستقبالت 
NMDA 

عدة أنواع من 

وخاصة الصرع 

 صرع الؽٌبة

ثنائً  اإلكتئاب

 القطب 

ٌثبط استقالب العدٌد من األدوٌة 

  والفنتوئٌن كالفٌنوباربٌتال

مما ٌإدي إلى ارتفاع  والكاربامازٌبٌن

 تراكٌزهم البالزمٌة

على  الفنتوئٌن الفالبرواتٌنافس 

 االرتباط ببروتٌنات البالسما 



 :تلخص االستخذاهات السريرية ألدوية الصرع كالتالي

 (: التوتري الرمعً)الصرع الكبٌر عالج 

 الخطر/ فً نسبة التؤثٌر هو األفضل  كاربامازٌبٌن•

 فٌنتوئٌن•

 أسٌد فالبروئٌك•

 فٌؽاباترٌن, الموترٌجٌن, فٌلبامات, ؼابابانتٌن•

 الجزئًالصرع عالج  : 

 كاربامازٌبٌن•

   فٌنتوئٌن•

 أسٌد فالبروئٌك•

 كلونازٌبامٌستخدم وكبدائل •

 



عالج صرع الؽٌبة : 

 الموترٌجٌنوممكن , ايتوسوكسيميد•

أسٌد عندما ٌتشارك صرع الؽٌبة مع  فالبروئٌكوٌستخدم •

 .الرمعٌة التوترٌةالنوب 

 العضلٌة والحالة الصرعٌة الرمعٌةعالج النوب  : 

 وفٌنتوئٌن دٌازٌبام•

ًألم االعتالل العصب  : 

 وبرٌؽابالٌن ؼابابٌنتٌن, كاربامازٌبٌن•

 ًالقطبلتحسٌن المزاج فً ثنائ  : 

 وكاربامازٌبٌنأسٌد  فالبروئٌك, الموترٌجٌن•

 

 



 ادوية الصرع والحامل

 الصرعمن أدوية  آماًنااألدوية األكثر: 

 Lamotrigine اموترجٌن•

 levetiracetam لٌفٌتٌراسٌتام•

 عن سالمة ال يوجد معلومات كافية بعض أدوٌة الصرع التً هناك

استخدامها فً الحمل، وهذا ٌعنً أن خطر إٌذاء الجنٌن ال ٌمكن 

 :تؤكٌده أو استبعاده، إلٌك القائمة فٌها

 فٌؽاباترٌن ،تٌاجابٌن ،روفٌنامٌد ،الكوزامٌد ،إٌثوسكسٌمٌد ،لونازٌبام•

 التً ٌرتبط تناولها بالعدٌد من المشكالت على الجنٌن، وٌمنع األدوٌة

 :تناولها من قبل الحوامل، مثل

 الفٌنٌتوٌن ،الفٌنوباربٌتال الصودٌوم، فالبروات•



 ألم االعتالل العصبي

 فً وظٌفً اختالل أو تلؾ بعد تحدث حالة هو العصبً االعتالل ألم•

 ألم مع ذلك، ومع .مرض بسبب األلم ٌكون ما عادةً  .العصبً الجهاز

 وإنما .األلم تسبب حقٌقٌة إصابة أو حدث ٌوجد ال العصبً االعتالل

 .خاطئ بشكل الدماغ إلى األلم إشارات بإرسال فقط الجسم ٌقوم

 :عن العصبي االعتالل ألم ينجم قد•

  العمود فً قرص انفتاق أو مثالً، ورم بسبب ،األعصاب أحد انضؽاط•

  النفق متالزمة) المعصم فً األعصاب أحد انضؽاط أو ,الفقري

  (الرسؽً

  الجسم عموم فً تإثر التً االضطرابات فً ٌحدث كما ،عصبٌة أذٌة•
 (النطاقً الهربس مثل) الجسم أجزاء بعض فً أو (السكري داء مثل)

 الدماغ قبل من األلمٌة لإلشارات المشوشة أو الطبٌعٌة ؼٌر المعالجة•

 الشوكً الحبل أو

 


