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  :چکیده

صــرع . ســتندن مبتال هبوده و حدود یک درصد از مردم جهان به آصرع یکی از شایع ترین اختالالت نورولوژیکی 

قشــر  S1po کــه ناحیــه ،شــودنامیــده می Absence seizures  انواع مختلفی دارد که یکی از انواع آن صرع کوچک یا

 ایــتشــنج  مــاریبدر  نکــهیکوتــاه، بــدون ا یمــدت يشدن شعور برا لیصرع کوچک عبارتست از زاکند. مغز را درگیر می

در معمــوالً بیمــار  بــوده ون ها نــزد کودکــاصــرع نیعتریاز شــا یکیوع صرع ن نیشود. ا دهید Aura ایو  یخوردگ نیزم

 ین حتــآاســت. مــدت  خبــریشده و از اطراف خــود ب رهینقطه خ کی، چشمانش به بوده  دهیرنگ پر ،هنگام بروز صرع

لظــت غتالل در خــا ،یکی از عواملی که در بروز صرع نقش مهمــی دارد نباشد. تیکوتاه بوده و قابل رو اریدارد بس مکانا

ولیــت هــا در هموســتاز الکتر باشــد. مــی CSFپارامترهاي بیوشیمیایی و هماتولوژیکی مایع خارج سلولی مانند خــون و 

 ه و بــودتنظیم تعــادل یــونی یــک فراینــد حیــاتی  می باشد و) براي عملکرد مغز ضروري CNSسیستم عصبی مرکزي (

تغییــر در  تغییر در چنین محیطــی باعــث .اخل و خارج می باشدشامل فرایندهاي پیچیده اي براي حرکت یون ها به د

د ملــه صــرع خواهــتشدید و یا پیش زمینه براي وقوع بسیاري از بیماریهــا از ج شده سبب بروز، اسموالریته و هموستاز 

 ر خــون وموجــود د, پروفایــل لیپیــدي در این پژوهش سعی شده است که نقش تغییرات تعدادي از الکترولیت هــا بود.

مچنــین , تــري گلیســرید و هLDL, HDLکلســترول, , گلوکز ,مغزي نخاعی از جمله سدیم, پتاسیم, کلسیم, کلر مایع

را در رت هــاي نــژاد ویســتار و رتهــاي صــرعی   GPX, MDA  ,SOD,TACتغییــرات اســترس اکســیداتیو ماننــد 

WAG/Rij  .مبــتال رانمــایو کلــر در ب میپتاســ ،میمانند سد هاییتیمطالعه نشان داد که سطح الکترول نیابررسی شود 

 .ابــدی یکــاهش مــ هاي صرعی رت خون در یاست. و سطح چرب افتهیکاهش نیز  میو سطح کلس افتهی شیبه صرع افزا

نسبت به گــروه  یصرع يدر رت ها GPX ،SOD ،TACمانند  ییهادانیاکس یکه سطح آنت گردیدمشخص  همچنین

 یافته است. شیافزا MDAکم و سطح کنترول 
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 مقدمه - 1-1

و تمرکــز  بدن، احساسات، تفکرات، شخصیت، اخالق، حافظه، عصبی که عملکرد سلولمغز از میلیونها 

عصــبی ایــن اعمــال را از راه انتقــال امــواج  ن ها یا سلول هــايونور... را کنترل میکنند، ساخته شده است. 

 در صورت وجود اختالل در سیستمدهند.  می پیامهاي عصبی انجام افتیکدیگر و ارسال و دری الکتریکی به

مغــز ایجــاد شــود. بــه  وظــایف ي مختصري در بخشی یا همــها ممکن است وقفه, ارسال و یا دریافت پیامها

عامــل وقــوع تشــنج  است این فرآیند دچار اشکال باشد و این مسئله می توانــد ندرت در بعضی افراد ممکن

 ز بیماري هاي شــایع و مــزمن سیســتم عصــبی بــوده و داراي علــل متفــاوتی مــی باشــدصرعی یکی ا شود.

)Spangenberg and Lalkhen 2006(.  بــه آن مبــتال هســتند جهــان % جمعیــت1تقریبــا کــه )Bergin, 

Sadleir et al. 2008(.  1حــدود این بیماري هستند.  دچاردرصد از جمعیت ایران نیز  8/1در حال حاضر٪ 

صرع در افــراد . )Bergin, Sadleir et al. 2008( نفر) صرع دارند ونیلیم 65مردم جهان ( تجمعی از درصد

 شــتریب ،دیــموارد جد وعیش افته،یتوسعه  يدر کشورها .)Brodie, Elder et al. 2009( است ترجیتر رامسن

, جــنس, میــزان عوامــل منطقه درگیر در مغز, ســن نوع الت صرع بسته بهمح .در نوزادان و سالمندان است

کلــی  صــرع را بــه دو گــروه اصوالً  .)Duncan, Sander et al. 2006( ایجاد کنده صرع و... متفاوت می باشد

همچنــین  .میکنندتقسیم یا کانونی هاي موضعی  هوشیاري و صرع هاي ژنرالیزه همراه با کاهش سطح صرع

. صــرع و ســمپتوماتیک تقســیم مــی کننــد علت ایجاد کننده نیز صرع را به دو گــروه ایــدیوپاتیک بر اساس

شــونده در  یشــود. صــرع عمــوم یم جادیبخش از مغز ا کینرمال در  ریغ یکیالکتر ي هیتخل کیاز  یکانون

 يصــرع هــا نیشــود. از مهمتــر یمــ دیدو طرفه در سراسر مغز تولبه صورت  یکیالکتر يها مپالسیا جهینت

 بارز صرع کوچک يها یژگیشود. از و یم دهیدر کودکان د شتریباشد که ب یشونده صرع کوچک م یعموم



 

هماهنــگ، دوطرفــه و  SWD(1( یمــوج- يا زهین يها هیهمراه با تخل ،ياریدر هوش یاختالل اندك و ناگهان

نشــان  یخطــ ریغ يزهایباشد. آنال یم یالکتروانسفالوگراف يدر ثبت هاHz 4-5/2شونده با فرکانس  یعموم

 صــرع کوچــک اســت یدر طــ SWD دیــکــانون تول يکــریپ یاطراف دهان قشر حســ ي هیدهد که ناح یم

)Weiergräber, Stephani et al. 2010( . صرع قابــل درمــان از منظر درمان پذیري باید خاطرنشان کرد که

 Eadie( کــرد کنتــرل مــوارد ٪70در حدود  يها را به شکل مؤثرحمله توانیفقط با مصرف دارو م ست،ین

در  یتوانــد نقــش مهمــ یو مقابله بــا آنهــا مــ یینقش دارند که  شناسا يدر بروز صرع عوامل متعد .)2012

دارد اخــتالل در غلظــت  یکــه در بــروز صــرع نقــش مهمــ یاز عــوامل یکــیداشته باشد.  اي بیماريدرمان 

باشــد. هموســتاز  یمــ CSFماننــد خــون و  یخــارج ســلول عیمــا یکیو همــاتولوژ ییایمیوشــیب يپارامترهــا

 میتنظــ. همچنــین باشــد یمــ يعملکرد مغــز ضــرور ي) براCNS( يمرکز یعصب ستمیها در س تیلکترولا

ها به داخــل و خــارج  ونیحرکت  يبرا يا دهیچیپ يندهایاست که شامل فرا یاتیح ندیفرا کی یونیتعادل 

 بیشــدر  راتییوجود دارد که تغ ایگل ينورونها و سلولها يدر غشا ییها زمیمکان نیباشد. همچن یاز مغز م

 یدر ترشحات نورون میمستق ریو غ میتواند اثرات مستق یو م کنندیم میرا تنظ یدر سراسر غشاء سلول یونی

بنــابراین تغییــر در چنــین  .(Schwartzkroin, Baraban et al. 1998)  صرع داشته باشــند يها تیدر فعال

سبب بروز یا تشــدید و یــا پــیش زمینــه بــراي وقــوع  ،محیطی باعث تغییر در اسموالریته و هموستاز  شده

   بسیاري از بیماریها از جمله صرع خواهد بود.

ع مای می وسطح سر اندازه گیري وگلوکز ، کلر، می، کلسمی، پتاسمیمانند سد ییها تیالکترول يریگ اندازه

رم س يدر نمونه  ها دانیاکس یها و آنت دانیغلظت اکس نییتعهمچنین و نخاعی پروفایل لیپیدي - مغزي

  صرع شود. انواعبهتر و درمان مناسب تر  صیسبب تشخ تواندیدرافراد مصروع م

(به عنوان مثال،  کیاز جمله افراد مسن، که در آن اختالالت متابول مار،یب يها تیاز جمع یبرخ در

 کیدارد. در  کمتابولی علل حاد، تشنج از ٪30- 15 نی) معمول است، بیسمیپوگلیه ای یپوناترمیه

 نبه عنوا کمتابولی اختاللاز بیماران  ٪10در مورد از افراد بزرگساالن مبتال به صرع،  375از  یبررس

                                                
1- Spike–wave Discharges  



 

در  رییتغ گری. از طرف د)DeLorenzo, Towne et al. 1992( تشنج گزارش شده است یعلت اصل

اختالالت  جهیو در نت ک،یمتابول یخون ممکن است به مغز منتشر شده و باعث انسفالوپات يها تیالکترول

EEG داشته باشد.  یرا در پEEG یتیو الکترول یکیاختالالت متابول یابیارز يبرا يبه طور گسترده ا 

 اب،یاز عناصر کم یدهد که سطح برخینشان م مختلفی ي. گزارش ها)Kaplan 2004( شود یاستفاده م

  .)Ilhan, Uz et al. 1999, Mishra, Singhal et al. 2007( علت تشنج دارد صیدر تشخ یاتینقش ح

 

  صرع  - 1-2

و  یگهــانشود و بصــورت نا یم جادیمتناوب مغز ا یکیالکتر هیاست که در اثر تخل یصرع اختالل مزمن

داشــته و خارج ن طیمح با یفرد ارتباط نحالتیشود. در ا یخودبخود قطع م یظاهر شده و پس از مدت عیسر

کــامالً  یکــیالکتر اجامــو تمی) اختالل در رEEG( یدهد. در الکتروآنسفالوگراف یخود را از دست م ياریهوش

هــرکس  يرابــمبتال هستند و امکان ابتال بــه آن به صرع درصد افراد جامعه  کی ينظر آمار از مشهود است.

اشد. هــر فــردي ممکــن درصد میب 1- 2آن  راوانیصرع جدیترین اختالل عصبی در دنیاست و ف وجود دارد.

  ي اجتماعی به صرع مبتال شود. است در هر سنی، نژادي و هر طبقه

تواند علــل مختلفــی داشــته  نیست و می مشخص اینکه چرا بعضی از افراد دچار صرع می شوند کامالً

 یگفتــه مــ 2تشــنج نورونهــا از يا دسته آشفته و همزمان طبیعی، غیر الکتریکی فعالیت به کلی، بطورباشد. 

ایجــاد  3صرع نام به عصبی اختالل نوعی ،کنند بروز راجعه و يخوده ب خود صورت به ها تشنج این اگر .شود

صرع یکی از رایج ترین اختالالت نورولــوژیکی بــا فعالیــت هــاي  .)Blümcke, Beck et al. 1999( می شود

% از کــل 1و  میلیــون از جمعیــت جهــان 50در حــدود الکتریکی کنترل نشده و شدید در مغــز اســت کــه 

هــاي پســتانداران رخ بیماري هاي جهان را تشکیل می دهد. صرع اختاللی است که می تواند در تمام گونه 

تر می شود، فرکانس وقوع صــرع هــم افــزایش مــی یابــد. ایــن  بدهد و هرچه که مغز در انواع گونه ها کامل

بیماري در هر دو جنس و هر سنی به ویژه در کودکی، جوانی و به طور فزاینده در جمعیت هــاي مســن رخ 

                                                
1- Seizure  
2- Epilepsy  



 

. یک کــانون صــرعی را ایجــاد کنــداست  می دهد. هر چیزي که موجب صدمه و آسیب به مغز شود، ممکن

کســیژن در این صدمات ممکن است از آسیب در ناحیه سر، آسیب به هنگام تولد، اختالالت مغزي، کمبــود ا

اگــر چــه وقــوع  .)Meyer, Dua et al. 2012( ، عفونت و تومور مغزي ناشی شودمغز، ناهنجاري هاي قشري

تشنج ممکن است بــه دالئــل مختلــف  تشنج از عالئم بارز صرع است، ولی همه تشنجها منشا صرعی ندارند.

ایجاد شود. بنابراین یک بار تشنج هیچ گاه صرع نیست، بلکه دو تا سه بــار تشــنج مــی بایســت رخ دهــد تــا 

  پزشک تشخیص صرع را مطرح نماید. 

  

  انواع صرع - 1-3

، علــت، محــل آنــاتومیکی، تشــنجصرع ممکن است بر حسب پارامترهاي مختلفی همچون شدت، نــوع 

بــا در نظــر  تقسیم بندي شود. در گذشته بیشتر (EEG) الکتروانسفالوگرافی یا داده هاي حاصل ازسن بروز 

جــه چنــدان تو کردند و به پاتوفیزیولوژي صرعن پارامترها صرع را طبقه بندي میگرفتن یک یا تعدادي از ای

تن نظــر گــرف ع را بــا درنداشتند که این نوع طبقه بندي ها براي مطالعات کلینیکی مناسب نبود. امروزه صر

  و صــرع عمــومی شــونده )Partial(انواع رفتــار و فعالیــت هــاي مغــزي بــه دو گــروه عمــده صــرع کــانونی 

)Generalized( کنند می طبقه بندي.  

  صرع هاي کانونی - 1-3-1

می شــود کــه خــود بــه دو نــوع صــرع  ایجاداز یک تخلیه ي الکتریکی غیر نرمال در یک بخش از مغز 

دقیقــه  10ثانیــه تــا  10از  کــانونی. صرع هاي شودی تقسیم بندي م 5و صرع کانونی پیچیده 4هکانونی ساد

شــتر در آنهــا یطول می کشد. در صرع کانونی ساده فرد هوشیاري کامــل دارد و عالیــم حرکتــی و حســی ب

ســت کــه انقبــاض و ســختی عضــالت، ا 6مشهود است. یک نوع از صرع کانونی ساده، صرع کــانونی حرکتــی

                                                
1- Simple partial seizure 
2- Complex partial seizure 

6-  Focal motor seizure 



 

مــی  از صرع هــاي کــانونی اسم و حرکت سر در آن ها دیده می شود. صرع کانونی حسی ساده نوع دیگراسپ

. مــی شــودباشد که فرد دچار یک سري احساسات غیر نرمال در حس شنیداري، لمس، چشــایی و بینــایی 

امگــذاري ن، گیجگاهی یا لیمبیک  7صرع هاي روانی حرکتی مانندبا واژه هاي مختلفی  پیچیدهصرع کانونی 

هوشــیاري و  پیچیــده. این صرع ها بیشتر در بزرگساالن دیده می شود. در طول یک صرع کــانونی می شوند

حافظه فرد مختل می شود. بیماران حرکات غیرعادي و خود بــه خــودي از خــود نشــان مــی دهنــد. صــرع 

  کانونی ممکن است به طور ثانویه به صرع عمومی شونده تبدیل شود.

 ونی وجود دارد: ساده و مرکب.دو نوع صرع کان

  

  8صرع کانونی ساده - 1-1-3-1

اده ســکــه بــه نــوع  يفرد می باشد و ياریساده ، عموما بدون اختالل در سطح هوش ينشانه ها يدارا

جام دهد و دستورات پزشک را انپاسخ می یفرد به سؤاالت به راحت نیماند. امی یباق اریشود، هوشمبتال می

 ياریافتد را به خاطر آورد. در نوع مرکب، هوشــصرع می نیرا که در ح یتواند اتفاقاتیم نیدهد و همچنمی

  میتوان به موارد زیر اشاره کرد:صرع کانونی ساده  کی يهانشانهاز . ابدیفرد کاهش می

 میــعال نیــز اا ی. برخــمیــرا انتظار دار یمتفاوت میشده باشد، عال ریکه کدام قسمت از مغز درگ نیبه ا بسته

  عبارتند از:

هــر دو  ایــ کیــتوانند در می میعال نی. ایو پرش عضالن یمانند لرزش عضالن یعضالن غیرمعمولحرکات  - 

  سمت بدن ظاهر شوند.

  احساس سوزن سوزن شدنمانند : یدر حس پوست رییتغ - 

  : احساس طعم بد دهانیدر حس چشای رییتغ - 

  بد دهان ي: احساس بویاییدر حس بو رییتغ - 

                                                
7- Psychomotor seizures 
8- Simple partial seizures 



 

  صدا دنی: شنییدر حس شنوا رییتغ - 

  و... تعداد نفس ایدر ضربان قلب  رییتغ - 

لــه آورد. پــس از حمصرع را به خاطر مــی نیاست و تمام اتفاقات ح اریمبتال به صرع کانونی ساده، هوش فرد

الت تــا چنــد مشــک نیکند. ا دایپ دیممکن است اختالالت د یکند و حتمی یصرع، فرد احساس ضعف بدن

  است طول بکشد. ساعت ممکن

  

   9صرع کانونی مرکب - 2-1-3-1

مــا مرکــب ، عمو ينشــانه هــا يدارابوده و  مرکب ایمختلط  يحمالت منطقه ادر صرع کانونی مرکب 

ونی صــرع کــان میــاز عال یکــی ياریسطح هوشــ رییتغ مشاهده می شود. ياریهمراه با اختالل در سطح هوش

صــرع کــانونی  کیــقبــل از  یکنــد. گــاهورات را اجرا نمیدهد و دستمرکب است. فرد به سوالت پاسخ نمی

  م زیر اشاره کرد:می توان عالیصرع کانونی مرکب  میعالاز افتد. صرع کانونی ساده اتفاق می کیمرکب، 

  قورت دادن ای دنیجو هیپرش لب، حالت شب - 

  شکلک در آوردن - 

  راه رفتن به دور خود ایمثل تکان تکان خوردن  يحرکات تکرار - 

  تکرار کلمات ایصدا در آوردن، ناله  - 

 معمــوالً یجــیگ نیــو منــگ اســت. ا جیرع، گآورد و پس از حمله صاتفاقات را به خاطر نمی نیا ماریب غالباً

  کشد.طول می قهیدق 15کمتر از 

  

                                                
9- Complex partial seizures 



 

   10صرع عمومی شونده - 2-3-1

نــوع  6 که خود بــر در نتیجه ایمپالس هاي الکتریکی به صورت دو طرفه در سراسر مغز ایجاد می شود

  : است

 11صرع عمومی شونده تونیک کلونیک )1

   صرع عمومی شونده تونیک )2

  صرع عمومی شونده کلونیک  )3

  میوکلونیک که حرکات سریع و پراکنده در عضالت را ایجاد می کند.صرع عمومی شونده  )4

  د.نآتونیک که عضالت تونوس خود را از دست می ده صرع عمومی شونده) 5

 .)Fisher, Boas et al. 2005( Absence seizureکوچک  رع عمومی شوندهص) 6

   12صرع کوچک - 3-3-1

  دیده شود.  (Atypical)و غیرنرمال  (Typical )صرع کوچک می تواند به دو شکل نرمال

ه صرع که اختالل یادگیري دارند و نشانه هــاي صــرع در آن هــا صرع کوچک غیر نرمال در کودکان مبتال ب

، یگر انواع صــرع هماننــد صــرع آتونیــکشدید تر و جدي تر است، بروز می کند. این کودکان همچنین از د

تونیک و میوکلونیک رنج می برند. در صرع کوچک غیر نرمال، شروع و پایان حملــه بــرخالف صــرع نرمــال 

 30ر کشش و تون عضالت دیده می شود. مدت حمالت صرع طوالنی و در حدود ناگهانی نیست و تغییر د

. تخلیه هــا می باشد Hz5/2با فرکانس کمتر از  یشامل نیزه و موج های EEGثانیه است. در این نوع صرع 

است. کنترل و درمــان م موج نامنظ –موج و کمپلکس هاي نیزه  –عموما نامتقارن می باشند و شامل نیزه 

 ر نرمال سخت تر و مشکل تر از صرع نرمال اســت. صــرع غیــر نرمــال بیشــتر در افــرادي بــا صــرعصرع غی

نوعی صرع است که در بیمــاران مســن وجــود دارد. ایــن  استاتوسدیده می شود. صرع (Status)  استاتوس

                                                
10- Generalized seizures  
11- Grand mal  
12- Absence epilepsy  



 

کــه بــراي افراد در دوران کودکی یا نوجوانی مبتال به صرع کوچک بوده اند و تا پیري ادامه داشته یــا ایــن 

  اولین بار در پیري صرع در آن ها ظاهر شده است.

  صرع کوچک نرمال می تواند به صورت سندروم هاي صرعی زیر یافت شود :

  

  13نوجوانی صرع کوچک - 1-3-3-1

ر دیک نوع صرع عمومی شونده با انقباضات میوکلونیک تصادفی است. سن غالــب بــراي ایــن حمــالت 

 جــوانیصرع کوچــک نو سالگی به اوج می رسد. 12تا  10شد و بیشتر در سال می با 16تا  10این بیماري 

، کمتــر دفــر به طور نرمال در بزرگسالی هم ادامه دارد اما صرع تمایل دارد با گذشت زمــان و بــزرگ شــدن

. نشــانه ی دهنــدمرا نشان  Hz4-5/2با فرکانس SWD  ج نیزه اي و آرام عمومی شوندهاموااین بیماران  شود.

اف دهــان ، میوکلونوس پلک یا اطــرثانیه 4کمتر از  ، تخلیه هاي صرعیاختالل اندك در هوشیاري  JAEهاي

 . اختالل حسی و بینایی وصحبت کردن از عالئم این بیماري است و انقباض ریتمیک دست می باشد.

  14میوکلونیک نوجوانی کوچک صرع - 2-3-3-1

مبتال به دیگــر صــرع  یماران بزرگسال و جواندر بین ب% 11% تا 5در حدود  صرع میوکلونیک نوجوانی

ها دیده می شود و هر دو جنس را به طور مساوي تحت تاثیر قرار می دهد. صــرع بــه صــورت حملــه هــاي 

نقباضــات در خردسالی و یا اوایل نوجوانی ظــاهر مــی شــود و بــا ا است کهسالگی)  12-25وابسته به سن (

، الکــل، حساســیت بــه نــور، برانگیختگــی ذهنــی و گیمیوکلونیک دنبال مــی شــود. فقــدان خــواب، خســت

اگرچــه بــا گذشــت  دارد،احتماال در طول زندگی ادامــه  JMEروانشناسی از فاکتورهاي تسریع صرع هستند. 

هوشــیاري و تخلیــه  اختاللزندگی بیشتر می شود.  کم می شود. انقباضات بعد از دهه چهارم سن شدت آن

معمــوال در ســنین از نشانه هاي این نوع صرع اســت.  Hz6-3صورت هاي عمومی شونده نیزه اي موجی به 

                                                
13- Juvenile absence epilepsy (JAE)  
14-  juvenile myoclonic epilepsy (JME) 



 

بلوغ حتی در کودکان سالم نیز شروع می شوند. اولین نشانه معموال تشــنج عمــومی (ژنرالیــزه) اســت. ایــن 

کودکان نیز ممکن است تشــنجهاي میوکلونیــک (پــرش عضــالت) در هوشــیاري داشــته باشــند. همچنــین 

خ دهند. می توان با دارو کنترل کرد اما احتماال با بزرگتــر شــدن بهبــود نمــی تشنجها دوباره ر داحتمال دار

 یابند. 

  

  15صرع کوچک میوکلونیک - 3-3-3-1

می شــود. ایــن صــرع توســط  سالگی دیده 6- 8یک نوع صرع کوچک عمومی شونده است که در سن 

 مشخص می شود.  دو طرفه در مغزانقباضات کلونیک ریتمیک 

  

   16همراه با میوکلونیک پلکصرع کوچک  - 4-3-3-1

 رهبــاالي کــ انقباض و حرکت رو بــه در این بیماران انقباضات سریع و ریتمیک پلک اتفاق می افتد و با

چشم ها بسته مــی  است و بعد ثانیه 3- 6است. مدت وقوع صرع کوتاه و در حدود  همراه چشم و حرکت سر

شــدت حســاس بــه اران در خردسالی به نور رخ می دهد. بیم یگسال 10- 12شوند. صرع در خردسالی بین 

علــل  الکــل از مصرف خواب، خستگی و افراط در اختاللاما با افزایش سن حساسیت کم می شود.  ،هستند

اغلــب در  . میوکلنی پلکدیده می شودکم به دفعات این بیماري است. انقباضات میوکلونیک دست ها اغلب 

 .نددیده می شو Hz6-3 بانسفالوگرافی نیزه هاي عمومی شونده در ثبت هاي الکتروا تمام عمر ادامه دارد و

  

                                                
15- Myoclonic absence seizure  
16- Eyelid myoclonic with absence  



 

  17صرع کوچک خردسالی - 5-3-3-1

بعــد از تشــنج تونیــک و کلونیــک  نوع صرع بدون حرکات رفتــاري اســت، یک صرع کوچک خردسالی

ســال،  15- 16و طبق آمار ارائه شده از هر صد هــزار کــودك زیــر  می باشدشایعترین نوع صرع در کودکان 

یش از پسران اســت بدرصد مبتال به صرع کوچک می باشند. احتمال ابتال به این نوع صرع در دختران  8-2

رع اي بارز صــهولی با این وجود، بروز آن در دختران و پسران به تعداد یکسانی گزارش شده است. از ویژگی 

ماهنــگ، دوطرفــه و ه جیمــو- نیــزه ايکوچک اختالل اندك و ناگهانی در هوشیاري، همراه با تخلیه هــاي 

وع تخریــب کنون هــیچ نــ. تادر ثبت هاي الکتروانسفالوگرافی می باشد Hz 4-5/2 عمومی شونده با فرکانس

چشــم هــا خیــره مــی  CAEدر صــرع ساختاري در مغز که ناشی از صرع کوچک باشد، گزارش نشده اســت. 

بــه عــالوه  وارد دیده می شــود.شوند و پلک ها به صورت تصادفی پلک می زنند البته این عالئم در بعضی م

ک یــثانیه ي اول متوقف مــی شــود. گــاهی بیمــاران  3صحبت کردن و دیگر فعالیت هاي اختیاري در طی 

 ع صــرعین نــوبه علت وجود ابدون درمان فارماکولوژیکی نشان می دهند.  ،بهبود خود به خودي قبل از بلوغ

ین اطالعــات باشــد. بنــابرار انسان بسیار مشکل می هاي پاتوفیزیولوژیک آن د در کودکان، مطالعه مکانیسم

 .)Hughes 2009( باره صرع کوچک از مطالعات حیوانی به دست آمده استموجود در

  

  به عنوان مدل ژنتیکی در صرع کوچک WAG/Rij ییموش هاي صحرا - 1-4

ر دخــواهر و بــرادر  نیب يریاز جفت گ GAERSهمانند  )1- 1(شکل  WAG/Rij ییصحرا يموش ها

ر د لیــدخ يهــا ســمیمکان يمطالعــه  يبــرا جیمدل را کیشوند و به عنوان  یم دیتول ییصحرا يموش ها

  شوند. یاستفاده م يفارماکولوژ يدر تست ها زیصرع کوچک و ن جادیا
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17-  Childhood myoclonic epilepsy 
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Abstract:  
Epilepsy is a common neurological disorder that affects about one percent of the world 

population. There are several different types of seizures that Absence seizure is on of 

types which affects the S1po area in the brain cortex. In absence seizure attacks loses 

consciousness for a short time seen without seizures or falls or seen Aura. And common 

type of seizure in children. When absence seizures occur, patient was pale, his eyes 

staring at one point and he unaware of his surroundings. It is even possible for a very 

short period of time and not be visible. One factor that plays an important role in the 

pathogenesis of epilepsy, is change in the amount of biochemical and hematological 

parameters in blood and CSF. Brine osmolality and homeostasis is the important for brine 

function and ion balance adjustment is a critical process that involves complex processes 

for entry and exit of ions. Changes in this environment caused changes in osmolality and 

homeostasis that caused the exacerbated or backgrounds to the occurrence of many 

diseases, including epilepsy. In this study, we tried to evaluated the change of  number of 

electrolytes, lipid profile in the blood and cerebrospinal fluid such as sodium, potassium, 

calcium, chloride, glucose, cholesterol, LDL, HDL, triglycerides and oxidative stress 

changes as GPX , MDA, SOD, TAC in wistar and epileptic WAG/Rij rats. This study 

showed that the level of electrolytes such as sodium, potassium and chloride in patients 

with epilepsy increased and calcium level is decreased٫ and level of lipid profile in 

WAG/Rij rats are decreas. It was found that levels of antioxidants such as as GPX ,SOD, 

TAC in epileptic WAG/Rij rats is low and the level of MDA is increase compared with 

control rats. 
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