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 ةيرهشلا ةرودلا
ةبوصخلاو سنجلاو

؟ةيرهشلا ةرودلا ماظتنا مدع عرصلل اهلوانتأ يتلا ةيودألا وأ عرصلا ببسي نأ نكمي له
 نم لك مهاسي نأ نكمي .ةيرهشلا ةرودلاب ماظتنا مدع رثكأ لكشب نرهظي عرصلاب تاباصملا ءاسنلا
 هل valproate يتابوربلاف ءاود،صوصخلا هجو ىلعو ،رمألا اذه يف عرصلل ةداضملا ةيودالاو هسفن عرصلا
 ددعتملا ضيبملا ةمزالتمب ةيرهشلا ةرودلا ماظتنا مدع ةداع طبترت ، نايحألا ضعب يف .اذه يف رود
 متي مل نكلو  كلذ فصو مت دقو ، عرصلل داضملا جالعلا نلوانتي يتاوللا ءاسنلا ىدل تاسيكلا

.تاساردلا عيمج لبق نم هديكأت

؟ضيحلا ةرتف يف اهمظعم وأ طقف ثدحت تابون نم نيناعي ءاسنلا ضعب اذامل
 هتيلباق ىلع نورثؤيو غامدلا ىلع ريثأت امهل نورتسيجوربلاو نيجورتسإلا ،ةيسنجلا تانومرهلا
 ةيرثاكتلا ةرودلا لالخ اهتاقالعو مدلا يف تانومرهلا هذه تازيكرت فلتختو .عرصلا تابون ديلوت ىلع
 ةيرهشلا ةرودلا ةرتف يف يرصح وأ يسيئر لكشب تابونلا نم ءاسنلا ضعب يناعت دق ببسلا اذهلو ،
 لكشب رهظت وأ تابونلا مقافتت نأ نكمي ،نايحألا نم ريثك يف .ةيلاتلا وأ ةقباسلا مايألا يف وأ

.ةضابإلا ةرتف يف يرصح

؟ةيرهشلا ةرودلا يف  طقف هلوانتأ نأ نكمي ءاود يأ كانه له
 ، ىرخأ تابونو تارتف يف ديج لكشب ةطوبضم تابون نم نيناعي يتاوللا ءاسنلا ضعبل ةبسنلاب
 نم ، ةيلاتلا وأ ةقباسلا مايألا يف وأ ضيحلا ءانثأ روهظلا يف رمتست ، جالعلا نم مغرلاب ، يتلاو
 ةيجيتارتسالا هذه لمعت يكلو .ةجرحلا مايألا لالخ طقف اهمادختسال ريقاقعلاب جالع ةفاضإ نكمملا
 اذهل اعويش رثكألا ةيودألا .ةياغلل اًعقوتم تابونلا هاجتا نوكي نأو ةمظتنم ةرودلا نوكت نأ بجي ،

.لوبلل ردملا acetazolamide دياما لوزاتيسا و clobazam مازابولك لثم تانيبيزايدوزنبلا يه ضرغلا

؟ةيسنجلا ةايحلا ىلع اهلوانتأ يتلا عرصلل ةداضملا ةيودألا وأ عرصلا رثؤي له
 رود لصف لهسلا نم سيلو .ةرم نم رثكأ ةيسنجلا تابارطضالا نوركذي عرصلاب نوباصملا صاخشألا
 عم لخادتت يتلا ةيودألا ضعب نإف ،كلذ عمو .ةيسفنلا لماوعلا وأ ةيودألا رود نع هسفن عرصلا
 .ءاسنلاو لاجرلا ىدل اًعابشإ لقأ ةيسنج ةايحب ببستلا يف تطروت دق دبكلا يف ةيسنجلا تانومرهلا
 نم للقت دق يزكرملا يبصعلا زاهجلا ىلع رثكأ "ئدهم" ريثأت اهل يتلا ةيودألا نأ اضيأ نكمملا نمو
 يئاصخا كبيبط ىلإ يثدحت ،يسنجلا اضرلا وأ ةبغرلا يف ضافخنا نم يناعت تنك اذإ .ةبغرلا

.باصعألا



؟ةبوصخلا ىلع عرصلا رثؤي له
 دق .لقأ لكشب ءابآ و تاهما نوحبصي عرصلاب نوباصملا لاجرلاو ءاسنلا نأ تاساردلا ضعب ترهظأ دق
 ةداضملا ةيودألا وأ تابونلل رشابملا ريثأتلا ببسب ةبوصخلا يف فيفطلا ضافخنالا نوكي
 كانه ، كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةيعامتجالاو ةيسفنلا لماوعلاو ، ةيلسانتلا تانومرهلا ىلع عرصلل
 ضيرملا ةبغر ىلع رثؤي دق امم ، تابارطضا نم هب طبتري امو عرصلا عونب قلعتت ةمهم تافالتخا

.بأ حبصيل

؟ةينومرهلا لمحلا عنم ةليسو مادختسا يننكمي له
 يهو ، ةيودألا ضعب عم دبكلا ىوتسم ىلع ةكرتشملا (estroprogestinic) لمحلا عناوم لعافتت
 و carbazepine نيبزامابراكلا ،phenytoin  نيوتينيفلا ، phenobarbital لاتيبرابونيفلا
 ، دحاولا مويلا يف غلم 200 قوف topiramate  تيماريبوت ، ةعرج يأب oxcarbazepine نيبزامابراكسكا
 عنم لئاسو ةيلاعف يف ضافخنا ببسي اذه .دحاولا مويلا يف غلم 10 نم اءدب perampanel لينابماريب
 تابيكرت ىلع اًضيأ قبطنت لب ، بسحف "لمحلا عنم بوبح" ىلع ةيلآلا سفن قبطنت ال .لمحلا
 ىلع) لمحلا عنام ريغ رخآ ضرغ عم تابكرملا هذه مادختسال عناوم دجوت ال .يلبهملا قلحلاو صجلا
.(ةيرهشلا ةرودلا ماظتنا مدع ، تاسيكلا ددعتملا ضيبملا ةمزالتم وا محرلا ةناطب ، لاثملا ليبس
 ،lamotrigine  نيجيرتوماللا ةطساوب طقف فيفط لكشب ةّينيتسجوربلا لمحلا عناوم ليلقت متي
 محرلا لخاد زاهجلا عم لعافت دجوي ال .نامأب همادختسا نكمي اذل ، لاح يأ ىلع لعافت نع ةرابع وهو

.نيتسجوربلا عم ("ينوزلح")
 يف .رخا هاجتا يف ةلصلا تاذ اضيأ عرصلل ةداضملا ةيودألاو لمحلا عنم لئاسو نيب لعافتلا نوكي دق
 نيجيرتومال ءاودل يضيألا ليثمتلا ىلع رثؤي estroprogestinicب جالعلا نوكي نأ نكمي ،عقاولا
lamotrigine ، ةيلآلا هذه نأ امب ،ىرخأ ةيحان نم .هتيلاعف يلاتلابو مدلاب هتايوتسم نم للقي امم 
 اهل نوكي نأ نكمملا نمف ،ضيفختلا اذه ةمواقمل ةعرجلا تداز اذإ ،ةريبك ةعرسب يهتنتو أدبت
 ىصوي ال ،ببسلا اذهل .يرود لكشب لمحلا عناوم قيلعت هيف متي يذلا عوبسألا يف دئاز ريثأت

.ةقئاف ةيانعب هتبقارم بجي وأ ماع لكشب اعم امهئاطعإب



 ةمومأ

؟ لمحلا ءانثا تابوعص يدل نوكيس له ،ًالفط ديرأ
 لمحلا ءانثأ تافعاضملا ضعب ثودح رطخ يف ةفيفط ةدايز ظحول ،عرصلاب تاباصملا ءاسنلا يف
 مظعم يف ،كلذ عمو .ةيرصيقلا ةدالولاو ةركبملا ةدالولاو فيزنلاو مدلا طغض عافترا كلذ يف امب

.ماظتناب لمحلا يرجي تالاحلا

؟لمحلا ءانثأ عرصلل ةداضملا ةيودألا قيلعت بجي له
 تابونلا رطخ نأل ،لماحلل عرصلل ةداضملا ةيودألا مادختسا فقو نكمملا نم ةردان تالاح يف طقف
  ئجافملا عاطقنالا بنجت بجي ،لاح يأ ىلع .ةيودألاب ةطبترملا رطاخملا نم ربكأ ماع لكشب نوكي

.هتروطخ ببسب جالعلل

؟يلفط  اهلوانتا يتلا ةيودألا يذؤتس له
 لالخ اوضرعت نيذلا لافطألا ىدل ،ةدالولا دنع يأ ،ةيقلخلا بويعلا رطخ يف ةفيفط ةدايز ثودح ظحول
 .ةيلاع تاعرجب تذخأ ام اذإ ةصاخ ،عرصلل ةداضملا ةيودألا ضعبل لمحلا نم ىلوألا ةثالثلا رهشألا
 رخأتو ةيكولسلا تابارطضالا رطخ ةدايز ظحول ،valproate  تاوربلافل ةبسنلاب ،كلذ ىلع ةوالعو
 نم ىضرملا يف  valproate تاوربلاف مادختسا ىلع دويق رادصإ مت ،بابسألا هذهل .يفرعملا روطتلا
 ماتيساريتيفيلو lamotrigine نيجيرتومال  لثم ،ىرخألا ةيودألا .ةينطولاو ةيبوروألا تاطلسلا لبق
levetiracetam ، ال يتاللا ءاسنلاب اهتنراقم دنع رطخ دجوي ال ىتح وأ ، ادج ةضفخنم رطاخم لمحت 

.ةضفخنملا تاعرجلا دنع ةصاخ ، اهنذخأي

؟لمحلا دعب وأ ءانثأ وأ لبق عرصلا جالع رييغت ّيلع نيعتيس له
 ةرطيسلا نامض عم نينجلا تاهوشت رطخ نم ليلقتلا ةيجالعلا تايجيتارتسالا ضعبل نكمي

.مألا ىدل عرصلا تابون ىلع ةديجلا
 لبق رهشأ 3-2 لقألا ىلع folic acid كيلوفلا ضمح تالمكم ،ءاسنلا عيمجل ةبسنلاب ،ةدشب حرتقي
 مكحلا ساسأ ىلعو انكمم كلذ نوكي امدنع ديجلا نم .لمحلا نم ىلوألا ةثالثلا رهشألا لالخو لمحلا
 ةعرج لقأب ،لقأ رطاخم مهيدل نيذلا كئلوأ نيب هرايتخا متي ،عرصلل داضم دحاو ءاود مادختسا يبطلا
 ءاودلا يف رييغت يأ ءارجإ بجي ثيح ،باصعألا بيبط عم اًمدقم لمحلل طيطختلا بجي كلذل .ةلاعف
 وه انامأ رثكألا لحلا نوكي ،نايحألا نم ريثك يف اقبسم لماح نوكت امدنع .لمحلا ثودح لبق
 يأ دئاوفو رطاخم ةشقانمو مييقتب باصعألا بيبط موقيس  لاح لك ىلعو .يلاحلا جالعلا ةلصاوم

.رارق
 ضعب ،عقاولا يف .لمحلا ءانثأ ةلمتحملا تابونلاو ماظتناب امزالبلا ةيودأ ىوتسم ةبقارم بجي
 ، oxcarbazepine نيزابراكسكوا ، lamotrigine نيجيرتومال صوصخلا هجو ىلع) عرصلل ةداضملا ةيودألا
  ، لمحلا ةرتف لالخ ضيألا ليدعتل عضخت (levetiracetam  ماتكاريتيفيلو topiramate تيماريبوت

ةيامح نم ليلقتلاو ، مدلاب ضفخنم زيكرتب دجاوتت نأ نكمي ، ةذوخأملا ةعرجلا سفن هنأ ثيح



 .تارابتخالا جئاتن ىلإ اًدانتسا ،ةعرجلا ةدايزب كلذ دعب باصعألا بيبط حصني دق .عرصلا تاداضم
 وأ غامدلا ىلإ لصت يتلا ةعرجلا يف ةيقيقح ةدايز عم قفاوتت ال ةذوخأملا ةعرجلا يف ةدايزلا هذه

.لمحلا ءانثأ ثدحي يذلا ربكألا "كالهتسالا" ةهجاومل متت اهنكل ،نينجلا
 ساسأ ىلع ةداع ،مّيقي فوس باصعألا بيبط نإف ،ةيودألا ةعرج يف ةدايز ءارجإ مت اذإ ،لمحلا دعب
 يتلا تاعرجلا ىلإ ةدوعلا ةيفيكو ،ماعلاو يريرسلا عضولا ىلع اضيأ نكلو ،امزالبلاب ءاودلا ىوتسم

لمحلا لبق تذخأ

؟لمحلا ءانثأ ةصاخ تارابتخا ءارجإ يلع نيعتيس له
 ذاختا حرتقُي دقف ،لمحلا ءانثأ ضيألا ةيلمع يف ريغتب رمت عرصلل ةداضملا ةيودألا ضعب نأل
 ىدم ىلع ًءانب ةعرجلا تاليدعت ءارجإب حمست يتلاو ،امزالبلاب ءاودلا ىوتسم ديدحتل ةددعتم تانيع

.مدلاب ءاودلا ىوتسمب تاليدعتلا
 ةيودأل نيضرعملا لافطألا ىدل ةيقلخلا بويعلا رطخ يف ةفيفطلا ةدايزلل ًارظنو ،كلذ ىلع ةوالع
 ىوتسملا نم ةيديلوتلا ةيتوصلا قوف تاجوملاب ريوصت ءارجإب حصنُي ،محرلا يف عرصلل ةداضم
 زكارم يف متيو ًاليصفت رثكأ وهو ،لمحلا نم 21و 19 نيعوبسألا نيب "يجولوفروملا" يناثلا

.ربكأ ةربخ وذ نيفظوم لبق نم ةصصختم

؟لمحلا ءانثأ عرصلا تابونب ةباصالا رطخ ديزي له
 نأ نكمي ،تالاحلا نم ٪20 يلاوح يفو ،لمحلا ءانثأ اهرتاوت تابونلا ريغت ال ،تالاحلا مظعم يف
 نأ نكمي ،تالاحلا نم ٪ 20و ٪ 15 نيب حوارتت يتلا ةيوئملا ةبسنلا يف ،كلذ عمو .اهتريتو ضفخنت
 يف ضافخنالا وه يريرسلا روهدتلا ببس نوكي دق ،نايحألا ضعب يف .اهراركت نم تابونلا ديزت
 بلطي نأ هنكمي باصعألا بيبط نأ يف ببسلا وه اذهو ،مدلا يف عرصلل ةداضملا ةيودألا تايوتسم

.ةيئاقولا ضارغألل طقف ،تابون كانه نكت مل اذإ ىتح ةعرجلا ةدايزو ةرركتم تاصوحف ءارجإ

؟ةدالولا ءانثأ تابونلا نم ديازتم رطخ كانه له
 ةيرصيقلا ةدالولاب ةيصوتلا نكمي ،كلذ عمو .تابونلا رطاخم ةدايزب ةطبترم تسيل ةدالولا
 نم ريخألا رهشلا يف رركتم لكشب يعولا نادقف نم نيناعي يتاوللا ءاسنلل اقبسم اهل ةططخملا
 نواعتلا ىلع ةردقلا فعضي نأ نكمي اذه نإف ،ضاخملا يف ةبون تثدح اذإ ،ةردان تالاح يف هنأل لمحلا
 نأ ةدالولا موي يف يرورضلا نم نوكي ،ةبونلا بنجت لجأ نمو .ةيرورض ةلجاعلا ةيرصيقلا ةدالولا لعجو

.ةيرصيق ةيلمعب تمت ول ىتح ،ماظتناب جالعلا ذخأ متي

؟يعيبط لكشب ةدالولا نم نكمتأس مأ ةيرصيق ةيلمع يرجأس له
 يذلاو ،ةيفاجلا قوف ريدختلا ةدعاسمب لضفيو ،ةيعيبطلا ةدالولاب حصني ،تالاحلا مظعم يف
 ةدالولا ىلإ ءوجللا .لماحلا ةأرملا لبق نم ريدقت لحم كلذ ناك اذإ ،ضاخملا داهجإ نم للقي نأ نكمي

لمحلا نم ريخألا رهشلا يف ةرركتم تابون نم يناعت يتلا تالاحلا يف طقف نوكي ةيرصيقلا



.ضاخملا ءانثأ تثدح اذإ رطخلل ضيرملا نواعت ضرعت نأ نكميو
؟ةيفاجلا قوف ريدخت ىلع لوصحلا نم نكمتأس له ،ةيرصيقلا ةدالولا ةلاح يف

 ،ةيفاجلا قوف ريدختلل عناوم الو ،ةيرصيقلا ةدالولا ةلاح يف ريدختلا عونل ةددحم تارشؤم دجوت ال
.ماعلا ريدختلا نم لضفأ يلاتلاب يه يتلاو

؟عرصلل ةداضم ةيودأ ىطاعتأ تنك ول ىتح يلفط عاضرإ نم نكمتأس له
 ةداضم ةيودأ نلوانتي يتاللا ءاسنلا لافطأ يف ىتح ةماهلا اهدئاوفب ةيعيبطلا ةعاضرلا ظفتحت
 الو ،يدثلا بيلح يف ةيودألل ضرعتلا نع ةمجانلا ةداحلا ةيبناجلا راثآلا نم ةردان تالاح كانه .عرصلل
 ىلإ لوحتلا نسحتسملا نم ،تالاحلا هذه يف طقف .يدثلاب قاصتلالا يف ةبوعصو ساعنلا اميس

.ةيعانطصالا ةيذغتلل ،ةلكشملا ترمتسا اذإ ،طقفو ،ةطلتخم ةيذغت

؟عرصلا ةبون ثودح لهست لفطلا نم ىلوألا رهشألا يف مونلا ةلق له
 لجأ نم ةرسألا نم ةدعاسم ىلع لوصحلا سافنلا ةرتف لالخ ادج مهملا نم ،ببسلا اذهل .العف معن
 يف بيلحلا نيزختل يدثلا ةخضم مادختسا نوكي نأ نكمي .ةحارلا لجأ نم ،لفطلل ةيليللا ةعاضرلا
 نم .ةديج ةيجيتارتسا ربتعت ككيرش اهب موقي نأ نكمي يتلاو ،ةيليللا ةيذغتلل ةجالثلا

.ةلوليق ذخأ نم ينكمتتل مويلا لالخ ةدعاسملا ىلع لوصحلا اًضيأ ديفملا

؟مويلا لالخ لقتسم لكشب لفطلا ةياعر نم نكمتأس له
 ،تابون كانه تناك اذإو ًاليلق نيمانت يتنك اذإ ةصاخ ،ىلوألا رهشألا يف ،كلذ عمو .معن ،ماع لكشب
 كلذلو .رطخلل لفطلا ضرعت ىلإ يعولا نادقف اهيف يدؤي نأ نكمي يتلا فقاوملا بنجت ديجلا نمف
 فوفر ىلع تاضافح رييغت لعجو ،رخآ غلاب صخش ةكراشمب لفطلل مامح ذخأ نسحتسملا نمف
 عم ريرسلا ةكراشم مدع اًضيأ ديجلا نم .ةقرفلا وأ لفطلا ةلماح ىلإ لفط ةبرع لضفت ،ةضفخنم

.لفطلا

؟ةدالولا دعب باصعألا بيبط دنع تاصوحفب مايقلا ّيلع نيعتيس له
 ةيودألا نم مدلا تازيكرت ةفرعمل جاتحي باصعألا بيبط نأ نكمملا نم نكلو ،ايرورض سيل اذه ةداع

.ةقباسلا ميقلا ىلإ ةدوعلا هيجوتل ،لمحلا ءانثأ ةعرجلا رييغت مت اذإ اصوصخ عرصلل ةداضملا

؟يلفطل عرصلا لقنب موقأس له
 كانه نأل ،ةياغلل ةريغتم بارطضالا اذهب باصم نيدلاولا دحأو لافطأ ىدل عرصلاب ةباصإلا ةيلامتحا
 لاح يأ ىلعو ،ريدقت ءارجإ اًمئاد نكمملا نم سيل ،ببسلا اذهلو .عرصلاب ةباصإلا بابسأ نم ديدعلا
 رطخ مهيدل عرصلاب نيباصملا ءابآلا يوذ لافطألا نإف ،ماع لكشب .ةدح ىلع ةلاح لك يف رظنلا بجي

.(ناكسلا مومع نم رثكأ ٪  6-4) مهتايح لالخ عرصلاب ةباصإلا يف ةفيفط ةدايز



سأيلا نس

؟تابونلا ثودح لدعم ريغتيس له ،ثمطلا عاطقنا لالخ
 نود ىقبت وأ صقنت وأ ديزت نأ نكميو ؤبنتلل ةلباق امئاد تسيل تابونلا ىلع ثمطلا عاطقنا راثآ
 يف ةدايز ةيرهشلا ةرودلا يف تابون ثودح ىلإ نليمي ًامئاد نك يتاوللا ءاسنلا ىدل نوكي دق .رييغت
 سأيلا نس تبثي نأ دعب ضافخنا ىلإ ةداع نضرعتي مث ،ثمطلا عاطقنا لبق ام ةلحرم يف تابونلا

.ةياهنلا يف هسفن

؟عناوم يأ كانه له ،ةيضيوعتلا تانومرهلاب جالعلا ذخأ دوأ
 عم قفارتت دق اهنأ نع غالبإلا مت نكلو ،ةيضيوعتلا تانومرهلاب جالعلل ةقلطم عناوم دجوت ال
 نكمي ،كلذ ىلع ةوالعو .ةعرجلا ةيلاع تابيكرتلا ضعب يف ةصاخو ،فورظلا ضعب يف تابونلا مقافت
 رطخ لامتحا عم ،تائيزجلا هذه مادختسا قيرط نع مدلا يف lamotrigine نيجيرتومال تايوتسم ضفخ
 نيبزامابراكلا لثم ةيودألل نكمي ،ىرخأ ةيحان نم .ءاودلا اذه نولوانتي نيذلا كئلوأل تابونلا مقافت
carbamazepine، نيزابراكاسكوا oxcarbazepine ، لاتيبرابونيفلا phenobarbital نيوتينيفلاو phenytoin 
 يف رظنلا متيس ،لاح يأ ىلع .اهتيلاعف نم للقي امم ، ةمدختسملا تانومرهلا زيكرت نم للقت نأ
 ةددحم يعاود دوجو دنع باصعألا يئاصخأو ءاسنلا بيبط نم لك نواعت يغبنيو ةيانعب اهمادختسا يعاود

.اهمادختسال

؟اهلوانتأ يتلا ةيودألا وأ ضرملا ببسب ماظعلا ةشاشه ضرمب ةباصإلا رطخ دادزي له
 اًضيأ امبرو ،عرصلاب نيباصملا صاخشألا ىدل تارم 3-2 ةبسنب ماظعلا ةشاشهب ةباصإلا رطخ دادزي

.ةيودألا ضعب مادختساب قلعتي اميف

؟عرصلاب نيباصملا صاخشألا يف ماظعلا ةحصل ةصاخ تايصوت يأ كانه له
 مويسلاكلاب ينغ نزاوتم يئاذغ ماظن : عيمجلا ىلع قبطنت يتلا كلت يه تايصوتلا ، ماع لكشب
 بنجتو ، قلطلا ءاوهلا يف نكمأ اذإ مظتنملا يندبلا طاشنلاو ، نزولا ىلع ظفاحيو ، (د) نيماتيفو
 carbamazepine نيبزامابراكلا لثم ،ةيودألا ضعب نيلوانتت يتنك اذإ .نيخدتلاو لوحكلا
 دق يتلاو ، phenobarbital لاتيبرابونيفلا ، phenytoin نيوتينيفلا ، oxcarbazepine نيزابراكاسكوا،
 ةيرود تاصوحف ءارجإب ، ثمطلا عاطقنا دعب ، باصعألا يئاصخأ يصوي دق ، (د) نيماتيف عم لعافتت

سايقو ،.ةيمظعلا ةفاثكلا نيسلاكويتسوأ و ، يولقلا زاتافسوفو ، د نيماتيفو ، مويسلاكلل
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