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  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيگروه اطفال،  *

  

کودکان بين شش ماه تا پنج سال تشنج توام با تـب يافتـه              ١در
  درصـد  ۵ تـا    ۲ ،اروپا و اياالت متحـده     در. )۱-۵ ( است يشايع

زارش شـده از   ارقام گـ .شونديلت تب دچار تشنج م    بعکودکان  
    و از چــين و  درصــد۸/۸، از ژاپــن  درصـد ۱۰ تــا۵هنـد بــين  

  ). ۶،۲(است تغيير م  درصد۵/۱ تا ۵/۰کنگ بين هنگ
خـيم و معمـوالً بـدون    گرچه تشنج بعلت تب يک پديده خوش     

 يتـ ي مغز در سـ    ي ساختار ي هيچگونه آنومال  باشد و يه م عارض
ارش نشـده  زدر موارد تـب و تشـنج سـاده گـ          MRIاسکن و يا    

   والـدين مشـاهده ايـن صـحنه بسـيار      ياست، با اين حـال بـرا   
 و  ي ذهنـ  يماندگ، عقب ي مرگ ناگهان  آنها نگران . آور است ترس

ـ        امکان بروز   اوقـات از      ي گـاه  يصرع در فرزندشـان هسـتند ول
يفه پزشک است   اينجا وظ . ورزندي م ياضطرابشان خوددار بروز  
    .)۵-۹(د ينمارفع  نشده آنها را مطرح و عنوانيرانيهاکه نگ

 از  يخوب است و موارد    تب و تشنج کودکان بسيار       يآگهپيش
.  اسـت  ارش نشـده  ز گـ  ي ذهنـ  يمانـدگ  و يا عقب   يمرگ ناگهان 

 اسـت امـا وجـود ريسـک         درصـد ۳۰امکان تکرار تشنج حـدود    
سـال، يـا اولـين تشـنج از نـوع           فاکتورها مثـل سـن زيـر يـک        

) باشـند يتشنجها از نوع کمپلکس م% ۳۵ تا   ۹بين  ( کمپلکس  
ــا  ــزايش % ۷۰ايــن ريســک را ت  .)۱۰،۸،۶،۵،۳،۲ (دهــديمــاف

ا بـروفن از عـود تشـنج        سـتامينوفن و يـ    ابر نظيـر     تب يداروها
 از مطالعات فنوباربيتـال     يکنند و گرچه در بعض    ي نم يجلوگير

ـ  از تکرار تشنج مـوثر بـوده       يپيشگيرو سديم والپروات در       د،ان
شـود مگـر در مـوارد    ي ضدصرع توصيه نمـ    ياستفاده از داروها  

  . )۱۱،۱۰،۷،۶،۵،۲ (ياستثناي
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 يتاثير ديازپام خـوراک  فراوان در خصوص يبا توجه به تناقضها  
ز در  يـ نايـن دارو     ، تجـويز  )فقط در زمان تـب    (بصورت منقطع   

 يصـرع انـدک    امکان بـروز  . )۶،۵،۲ (دارد از ابهام وجود     ياحاله
 ضدصرع اين ريسک    يمعه است اما درمان با داروها      جا باالتر از 

  .  )۶،۵،۱ (دهديرا کاهش نم
 از شيوع مننژيت در کودکان با تـب و تشـنج         ي مختلف يهاآمار

 تـا   ۴/۰ کوتاه مـدت ايـن رقـم بـين           يهادر تشنج . وجود دارد 
ـ     درصد۲/۱  بـه   ي طـوالن  ي در تشـنجها   ي گزارش شده است ول

سـن    در شـيرخواران کـم     يکه از آنجائ  .)۱۰ (رسديدرصد م ۱۸
 بردن بـه علـت     يکنند، پ يعاليم تحريک مننژ بندرت تظاهر م     

 دارد و انجـام  ياتب و رد نمودن احتمال مننژيت اهميت ويـژه       
  . )۱۲،۶،۵(آورد يپونکسيون مايع نخاع اين امکان را فراهم م

 بيمـار و  ي است و بـرا   يپونکسيون مايع نخاع يک اقدام تهاجم     
 از مـوارد بعلـت اشـتباه        ي نيسـت، در بعضـ     والدين او خوشايند  

ن صـورت  يـ کـه در ا شود ي م مايع نخاع  با خون آلوده  يتکنيک
 مـوارد تـب و     ي در تمام  ،اينبنابر. باشديمنتايج آن فاقد ارزش     

 مطالعـات  يدر برخ . ندارديضرورتمايع نخاع   تشنج پونکسيون   
 ،يضــرور غيريهــاپونکســيونبــه حــداقل رســاندن بــا هــدف 

دسـته از    آنمطرح شـده اسـت تـا بتـوان           يمشخص يمعيارها
 ندشـو که احتمال مننژيت در آنها وجود نـدارد، جـدا            بيماراني

)۱۳،۶،۵(.   
 ي مجله پژوهش در پزشـک يدر شماره جارمقاله چاپ شده   در  

بررسي ضرورت پونكسيون مايع نخاع در كودكان       "عنوان  تحت  
 بـا  نـد ا کـرده يسـع محققين  "مبتال به اولين حمله تشنج و تب    

پونكسيون مايع نخاع را در تکيه بر عالئم باليني، ضرورت انجام    
  . )۱۴ (كنندگان با تب و تشنج مشخص کنندمراجعه

بـا تـب و تشـنج    را کـه   کـودک   ۲۵۴نويسندگان مقاله مذکور    
ـ  يـ ند کـه در ا     مورد مطالعه قرار داد    مراجعه کرده بودند،   ن ين ب

مطالعـه  ن  يار  د. ص داده شد  يآنها تشخ   درصد ۷/۴ت در   يمننژ

  سخن ويژهسخن ويژه 
(Editorial) 
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 بوده و افتراق بـين مننژيـت   يتمام موارد کشت مايع نخاع منف   
 داده يياي و بيوشـيم يباکتريال و ويرال بر اسـاس نتـايج سـلول    

اين . نبودمقدور  يشناس به امکانات ويروسيضمناً دسترس .شد
 از بيماران مننژيت ويـرال داشـتند،        ياحتمال که تعداد بيشتر   

دار ي در پژوهش حاضر بصورت معن     يکعاليم کليني . وجود دارد 
در كودكان مبتال به مننژيت بيشتر بود و تمام كودكـان مبـتال          

سـن زيـر   : به مننژيت حداقل يكـي از شـرايط زيـر را داشـتند           
  .بيوتيك و يا عالئم كلينيكي مصرف اخير آنتييكسال،

 ،گرچه در مورد لزوم آناليز مايع نخاع اتفاق نظـر وجـود نـدارد         
 تاکيد دارند که در شيرخواران زيـر        ن بر اين امر   اکثر متخصصي 

بيوتيـک  ه قبل از مراجعه آنتي    ک دسته از بيماراني   يکسال و آن  
 حتماً بايد انجـام شـود   ع نخاع   يما پونكسيون   ،انددريافت نموده 

 که با تـب و      يضمن توصيه شده است کودک    در  . )۱۳،۱۰،۶،۲(
ته، يـا   ، فونتانـل برجسـ    ي، پتشـ  يتشنج همراه با بثورات جلـد     

GCS)Glasgow Coma Scale( مراجعه کند، يا قبل از۱۵ زير  
 شده باشـد، بايـد بـا تشـخيص          يآلودگبروز تشنج دچار خواب   

  و درمان شود مگر آنکـه خالفـش ثابـت شـود            يمننژيت بستر 
 که احتياط در آنها الزم است عبارتند        يموارد اير س .)۱۳،۵،۲(
شنج بـدون کـانون     که با تب و ت      تشنج کمپلکس و بيماراني    :از

   .)۱۳،۷،۶ (کننديشخص مراجعه م ميعفون
در ع نخـاع    يمادهد که انجام پونکسيون     ي منابع نشان م   يبررس

سال اخير رو به کاهش رفتـه      يدر س شيرخواران با تب و تشنج      

مبتال  کودکان يتمام  تقريباً در۱۹۷۰که در دهه    بطورياست  
در حـال آنکـه     شـد،   يانجام م  آناليز مايع نخاع     ،تب و تشنج  به  

و در اواخر % ۱۶ به ۹۰، در اوايل دهه %۶۷ اين رقم به    ۸۰دهه  
  .       )۹ (رسيده است% ۱۱آن به 

 بعلت واکسيناسيون   ي صنعت يبايد توجه داشت که در کشورها     
، آمــار مننژيــت B عليــه هموفيلــوس آنفلــوانزا تيــپ يهمگــان

 اخيـر کـاهش چشـمگير     يباکتريال در شـيرخواران در سـالها      
بـا در نظـر گـرفتن ايـن واقعيـت کـه در             . )۹،۱۳ (داشته است 

 واکسيناسـيون عليـه     ،جملـه ايـران   از   در حال رشد     يکشورها
رود ي، انتظـار مـ     نيست يهموفيلوس آنفلوانزا جز برنامه همگان    

رغـم  ي علـ  مننژيت در شيرخواران با تـب و تشـنج        موارد  تعداد  
  .اشد پيشرفته بي مايع نخاع بيشتر از کشورهايکشت منف
 بر عدم ضرورت انجام آنـاليز       ي غرب ي اخير کشورها  يرهنمونها

 يارشـها زمايع نخاع در شيرخواران با تب و تشنج بر اسـاس گ           
کاهش در شيوع مننژيت باکتريال در کودکان بعـد از اسـتفاده    

  ارائه شده اسـت B از واکسن هموفيلوس آنفلوانزا تيپ     يهمگان
، ما بايد در    وژيک متفاوت اين به علت شرايط اپيدميول    بنابر. )۹(

 فوق جانب احتياط را در نظر گيريم تـا از  يهاتابعيت از توصيه 
 شـيرخواران و عواقـب    در تشخيص و درمان مننژيـت     تاخير در 

  . شوديمرگبار آن پيشگير
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