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چکیده

ه با اختالل عملکرد نورون هاي سیستم از جمله اختالالت نورولوژیک پیچیده اي است ک(Seizure)تشنج :مقدمه و بیان مسئله

هرچند تشنج ناشی از تب عمدتا خوشخیم بوده و سبب مشکالت نورولوژیک .عصبی و جریان هاي الکتریکی غیرطبیعی همراه است

تالالت چندانی براي بیماران نمی شود؛ اما در کل کودکانی که دچار تشنج هاي عودکننده می شوند، معموال در معرض خطر ابتال به اخ

لذا با این پیش .از پروفیالکسی هاي درمانی و داروهاي ضدتشنج نیز استفاده می شوددر درمان این بیمار معموال.رفتاري نیز می باشند

.در قیاس با دارونما بپردازیمتشنج ناشی از تبپیشگیري زا عودسولفات روي در زمینه بر آن شدیم تا به بررسی اثربخشی 

در این مطالعه کودکان پس از بررسی و وجود معیارهاي ورود و .مطالعه حاضر از کارآزمایی بالینی می باشد:مواد و روش ها

بیماران بعد از ورود به مطالعه بطور تصادفی با استفاده از بلوك هاي تصادفی به دو گروه دارو و دارو سپس .وارد مطالعه شدندخروج 

در ادامه از افراد هر دو گروه نمونه خونی تهیه شد و به آزمایشگاه جهت .سی نیز همسان شدندنما تقسیم شدند و نیز از نظر سنی و جن

گروه مورد شربت زینک سولفات و براي گروه کنترل پالسبو تجویز در پس از ترخیص بیماران .اندازه گیري روي خون فرستاده شد

در انتها اطالعات حاصل از بیماران وارد برنامه آنالیز .زه گیري گردیددر پایان یکسال بررسی بیماران سطح زینک در آنها اندا.گردید

.آماري گردید

5/67(نفر27در گروه مورد .بودند)کودك گروه کنترل40کودك گروه مورد و 40(کودك شرکت کردند80در این مطالعه :نتایج

±47/13ماه و در گروه کنترل 90/28±19/16گروه مورد میانگین سنی در .پسر بودند)درصد60(نفر24و در گروه کنترل )درصد

7در گروه مورد .بود21/73±32/7و در گروه کنترل 36/75±12/8میانگین روي در افراد گروه مورد ).P=0.709(ماه بود65/27

هده شد که هیچ ارتباط معنی همچنین مشا).P=0.412(بیمار دچار عود مجدد تشنج طی یکسال بررسی شدند10بیمار و در گروه کنترل 

داري میان سن و جنسیت با عود تنشج وجود ندارد ولی مشاهده گردید که سطح اولیه و انتهایی روي و همچنین افزایش سطح روي در 

.کودکان با عود تشنج به صورت معنی داري کمتر از کودکان بدون عود تشنج بود

ي نتوانست از میزان عود تشنج ها بکاهد که این اتفاق به دلیل سطح ناکافی سرمی که شربت رومطالعه حاضر نشان داد :گیرينتیجه

.روي احتماال به دلیل عدم مصرف مناسب دارو و یا کاهش ثانویه سطح سرمی این میکروالمان در کودکان با عود تشنج می باشد
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مقدمه و بیان مسئله1-1

نورون هاي اختالل کارکردياز جمله اختالالت نورولوژیک پیچیده اي است که با (Seizure)تشنج 

وجود یک اختالل تشنج گاه علت ).1(هاي الکتریکی غیرطبیعی همراه استسیستم عصبی و جریان 

در برخی از .)2(شودر است اما در اغلب موارد هیچ علت خاصی یافت نمیمانند تومومغزساختمانی در

کنند و گاه هیچ عامل شروع ، حمالت تشنج به دنبال یک محرك حسی مثل نورهاي شدید بروز میموارد

مغزي تومورهاي مغزي، بیماریهاي تشنج می توان به از علل شناخته شده .)2و1(اي وجود نداردکننده

براي تشنج وجود دارد که یکی از بعالوه گاهی علل مشخص تري.)2(اشاره نمود اع سمومو انوعروقی

).3(است آنها تشنج ناشی از تب

خیم بوده و سبب مشکالت نورولوژیک چندانی براي بیماران نمی خوشهرچند تشنج ناشی از تب عمدتاً

ند، معموال در معرض خطر ابتال به ؛ اما در کل کودکانی که دچار تشنج هاي عودکننده می شو)4(شود 

بعالوه خانواده هاي این کودکان معموال دچار استرس و مشکالت .)2(اختالالت رفتاري نیز می باشند

و لذا درمان به موقع تشنج ناشی از تب در کودکان حائز اهمیت به سزایی می )5(روانشناختی می شوند

شامل پایین آوردن تب کودك و یافتن علت تب در وي می در این زمینه عالوه بر اقدامات رایج که.باشد

در این زمینه یکی از ).8-6(باشد، از پروفیالکسی هاي درمانی و داروهاي ضدتشنج نیز استفاده می شود

تئوري هاي مطرح شده مربوط به نقش اسمواللیته و سطح الکترولیت ها در سرم و مایع مغزي نخاعی این 

سولفات روي در لذا با این پیش زمینه بر آن شدیم تا به بررسی اثربخشی .)10و9(کودکان می باشد 

.در قیاس با دارونما بپردازیمتشنج ناشی از تبپیشگیري از عود


