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دراسة بحثية جديدة مه الجامعة األميركية في بيروت يؤمل أن تحّسه حياة المصابيه 

 بداء الصرع
 

ٚأيم انجشٔفغٕس صاْش ظبٔ٘، األعزبر انًشبسن فٙ دائشح انُٓذعخ انكٓشثبئٛخ ُْٔذعخ انكًجٕٛرش فٙ 

كٛخ فٙ ثٛشٔد، يغ فشٚمّ، أٌ ٚصجخ انًصبثٌٕ ثذاء انصشع، كهٛخ انُٓذعخ ٔانؼًبسح فٙ انجبيؼخ األيٛش

لشٚجًب، لبدسٍٚ ػهٗ انزُجإ عهفًب ثُٕثبد انذاء لجم أٌ رصٛجٓى، يًب عٛغًخ نٓى ثزجُّت أٚخ أَشؽخ لذ رشّكم 

 خؽٕسح شذٚذح ػهٛٓى ئرا ٔافزٓى انُٕثخ ْٔى ٚمٕيٌٕ ثٓب.

ػهٛٓى أٌ ٚمٕدٔا عٛبسح ٔأٌ ٚشّغهٕا آالد  ٔانٕالغ أٌ انًصبثٍٛ ثذاء انصشع ٚؼهًٌٕ اَّ يٍ انخؽش 

ٔأٌ ٚغزؼًهٕا أدٔاد دبدح أٔ يُزجبد كبٔٚخ، أٔ دزٗ أٌ ٚؼجشٔا انشبسع. ٔدزٗ أٌ االعزذًبو لذ ٚشكم 

خؽشًا ػهٗ يٍ ْٕ يؼشض نُٕثبد صشع ال ًٚكٍ انزُجإ ثٓب . ُْٔب ركًٍ أًْٛخ انذساعخ انجذضٛخ انزٙ 

ؼبٌٔ يغ ششكخ األثذبس انؽجٛخ انغٕٚغشٚخ َٛشٔثشٔ ٚجشٚٓب انجشٔفغٕس ظبٔ٘ ٔفشٚمّ، ثبنز

(NeuroProفجبعزؼًبل يؼبدالد دغبثٛخ خٕا .)صيٛخ خبصخ ٔدبصهخ ػهٗ ثشاءح اخزشاع نذًبٚخ س

انًهكٛخ انفكشٚخ، ٚؽٕس انجشٔفغٕس ظبٔ٘ ٔفشٚمّ ثشَبيج كٕيجٕٛرش نٛكٌٕ نّت جٓبص ًٚكُّ انزُجإ 

 ثبنُٕثخ لجم أٌ رصٛت انًشٚط. 

صبة ثذاء انصشع ْزا انجٓبص انخفٛف ػهٗ سأعّ. ٔعٛغزشؼش انجٓبص ثذاٚخ رذشكبد ٔعٛشرذ٘ انً

انُٕثخ فٙ انذيبؽ ثٕاعؽخ ئشبساد رخؽٛػ كٓشثبئٛخ. ٔثفعم انًؼبدالد انخٕاسصيٛخ انفبئمخ انذلخ، 

عٛزًكٍ انجٓبص يٍ انزًٛٛض ثٍٛ انعجٛج ٔاألصٕاد فٙ انًكبٌ انز٘ ٚزٕاجذ فّٛ انًشٚط ٔثٍٛ 

 يبغٛخ انًُّجٓخ انٗ لشة دصٕل انُٕثخ.اإلشبساد انذ

ٔيغ أٌ انًؼبدالد انخٕاسصيٛخ يٕجٕدح يُز صيٍ، فغٛؼًم انجشٔفغٕس ظبٔ٘ ٔفشٚمّ ػهٗ رفؼٛم دّلزٓب 

 نًغبػذح ششكبد ؼجٛخ يضم َٛشٔثشٔ ػهٗ رؽٕٚش أجٓضح اعزشؼبس أكضش فؼبنٛخ.

 ؽٕح ثخؽٕح.ٔانًؼبدالد انخٕاسصيٛخ ْٙ ٔعبئػ دغبثٛخ رؼبنج انجٛبَبد ٔرذههٓب خ

مٕو ًٚٚكٍ ئخفبؤِ فٙ انهجبط انؼبد٘. ٔ جٓبصٕٚظغ ػهٗ سأط انًشٚط ٔٔلذ صًًذ ششكخ َٛشٔثشٔ 

انالعهكٙ ثاسعبل انًؼهٕيبد دٕل َشبغ ديبؽ انًصبة ثذاء انصشع انٗ ثشَبيج انكزشَٔٙ  جٓبصان اْز

انًؼهٕيبد  دٛش ُٚصبس ئنٗ يؼبنجخ ْزِ(tablet) فٙ انٓبرف انخهٕٛ٘ أٔ جٓبص كًجٕٛرش نٕدٙ 

كًجٕٛرش أٔ انخهٕٛ٘ انز٘ ُٚجّ انجٓبص شعم َزبئج انزذهٛم ئنٗ ٔرذهٛهٓب ػهٗ خبدو انكزشَٔٙ ثؼٛذ، ُٔر

 انًشٚط ئنٗ خؽش دصٕل انُٕثخ.

ٔعزغبػذ انًؼبدالد انخٕاسصيٛخ أؼجبء األػصبة ٔرمُٛٙ انزغجٛالد انكٓشثبئٛخ انذيبغٛخ فٙ رٕفٛش 

بؽ انكٓشثبئٛخ ثبإلظبفخ ئنٗ يغبػذح انًشظٗ ػهٗ انزُّجّ فٕسًا رذهٛم أكضش دلخ ٔدغبعٛخ ألَشؽخ انذي

 نمشة ٔلٕع َٕثخ انصشع.



ٔلبل انجشٔفغٕس ظبٔ٘: "ْزا انجذش عٛغبػذَب ػهٗ فٓى أفعم نهٕظبئف انُظبيٛخ فٙ انذيبؽ". 

لغ دصٕل انُٕثخ فٕس َٕٔثًجشد انزذّمك يٍ صذخ انفكشح، عُصجخ لبدسٍٚ ػهٗ اخزشاع أجٓضح جذٚذح نَز

ًُفشح ْٕ أَّ ئرا َجخ رؼبَُٔب فٙ رذمٛك أْذافّ، اَ ؽالق أَشؽزٓب انذيبغٛخ". ٔأٔظخ: " االيش ان

 فغُزًّكٍ يٍ يغبػذح يالٍٚٛ انجشش ػهٗ انزًّزغ ثذٛبح أفعم".

ْزا عٛزشايٗ انًششٔع انجذضٙ انز٘ ٚمٕدِ انجشٔفغٕس ظبٔ٘ ػهٗ عُزٍٛ. ٔلذ اَؽهك ثزًٕٚم أٔنٙ 

.  (W Science Fund)دٔالس رجّشػذ ثّ ششكخ َٛشٔثشٔ ػجش صُذٔق دثهٕٛ عبُٚظ 000111ثمًٛخ 

ٔانًششٔع ٔادذ يٍ ػذد يزضاٚذ يٍ انشبسٚغ انزؼبَٔٛخ ثٍٛ انصُبػخ ٔانٕعػ األكبدًٚٙ فٙ انجبيؼخ 

 األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد .

ششٔع فٙ انٕلذ ٔلبل ػًٛذ كهٛخ انُٓذعخ ٔانؼًبسح فٙ انجبيؼخ انذكزٕس يكشو عٕٚذاٌ: "ٚأرٙ ْزا انً

انًُبعت َٔذٍ دبنٛب َمٕو ثزؽٕٚش ثشايج انذساعبد انؼهٛب انًزذاخهخ االخزصبصبد فٙ انُٓذعخ انؽجٛخ 

 "انذٕٛٚخ.

ٔلبل يإعظ ٔسئٛظ يجهظ ئداسح صُذٔق دثهٕٛ عبُٚظ انذكزٕس ٔنٛذ انجفبنٙ " أَب يغشٔس ثٓزِ 

أخشٖ يغ انجبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ  انششاكخ ٔ أرؽهغ ئنٗ رٕعٛغ انجذٕس انًشزشكخ فٙ يجبالد ػهًٛخ

ثٛشٔد . ارا كُب َغزؽٛغ خهك ثٛئخ دٛش ٚزؼبٌٔ األؼجبء ٔانؼهًبء ٔانًُٓذعٌٕ ثبَفزبح إلدخبل 

انزكُٕنٕجٛبد انجذٚذح، فغٕف َإصش ثذٛبح انًالٍٚٛ يٍ انُبط فٙ جًٛغ أَذبء انؼبنى. ئٌ ْذف دثهٕٛ 

 انزكهفخ" .عبُٚظ ْٕ جؼم انشػبٚخ انصذٛخ يزٕفشح ٔجٛذح ٔيُخفعخ 

ٔلبل انذكزٕس جًٛم انؼًبد، كجٛش انًغإٔنٍٛ انؼهًٍٛٛ فٙ صُذٔق دثهٕٛ عبُٚظ، ٔكجٛش ػهًبء َٛشٔثشٔ: 

"َفزخش ثبنزؼبٌٔ فٙ ْزا انًششٔع يغ انجبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد، ْزِ انًإعغخ انشيض، َٔأيم 

 ئسعبء يجبالد رؼبَٔٛخ جذٚذح يؼٓب".

ًُّب ثٕاظؼٓب انؼبنى ُٔرؼشف انًؼبدالد انخٕاسصيٛخ ثٓز أثٕ ػجذ اهلل يذًذ ثٍ يٕعٗ ا االعى رٛ

ْٙ ػهى انججش. أيب داء انصشع فٕٓ اخزالل  انخٕاسصيٙ انز٘ ػبػ فٙ انمشٌ انضبيٍ ُٔٚؼزجش أدذ يإّعَغ

 .ػصجٙ داخهٙ ُٚزج ػٍ اظؽشاة اإلشبساد انكٓشثبئٛخ فٙ خالٚب انذيبؽ
 

 

للحعلٍن    اللٍبسالً   األهٍسكً   ًجعحود النظبم الحعلٍوً   6611لعبم ا   بٍسًت فً   جأسسث الدبهعة األهٍسكٍة فً  
جضن ىٍئة    خبهعة بحثٍة جدزٌسٍة،   ًالدبهعة ىً  . كنوٌذج لفلسفحيب الحعلٍوٍة ًهعبٌٍسىب ًهوبزسبجيب   العبلً

  جقّدم الدبهعة حبلًٍب     . طبلب ًطبلبة   8500   حٌالًهن    طالبًٍب   أعضبء ًخسوًب  600  نه سثكأ  جعلٍوٍة هن
كوب   . الطب   ًالدكحٌزاه فً   ًالدكحٌزاه،   ًالوبخٍسحس،   ٌنبىز هبئة بسنبهح للحصٌل على البكبلٌزٌٌس،   هب 

  . سسٌسًا   024    فٍو   ٌضن هسحشفًى   الري   هسكزىب الطبً   فً   ًجدزٌبًب   طبًٍب   جٌّفس جعلٍوًب
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