
يونيو 2013عدد 5 12

ملف العدد

الصرع عند الطفل

 :épidémiologie َوباِئيَّات

خمسة  حوالي  الغربية  أوروبا  في  الصرع  يصيب 

 7-10 الشمالية  أمريكا   ،1000 في  أشخاص 

في1000، و تسجل في إفريقيا أكبر نسبة، وتقدر ب 

15 في 1000.

:diagnostic positif ت�صخي�ض املر�ض

يعد تشخيص مرض الصرع تشخيصا سريريا يعتمد 

خالل   من  عليها  احلصول  يتم  التي  املعلومات  على 

املريض ومرافقيه، أثناء االستفسار و الفحص السريري 

.)l’examen clinique(

ذ،أمينة كريول

امللحق اللغوي :

 trouble  : االضطراب األيوني
ionique

النوبات اجلزئية أو البؤرية : 
 les crises partielles ou

focales
 les crises  :النوبات العامة

généralisées
 les : نَوبٌَة رََمِعيٌَّة َعَضِليَّة
crises myocloniques

 crises : نَوبٌَة رََمِعيٌَّة
cloniques

 crises :  َّة نَوبٌَة تََوتُِّري
toniques

 crises : ٌَّة-رََمِعيَّة نَوبٌَة تََوتُِّري
tonico-cloniques
 crises :ونوبة وَنائِيَّة

atoniques

أستاذة في طب األطفال، تخصص 
اجلهاز العصبي، املركز الصحي 

اجلامعي ابن سينا، الرباط

Epilepsie de L’Enfant

بنوبات صرعية متكررة بشكل  ويتميز  الطفولة.  يبدأ خالل مرحلة  ما  غالبا  الصرع هو مرض مزمن 
 )paroxystiques( مظاهر سريرية انتيابية )les crises d’epilepsie( تلقائي. تعتبر نوبات الصرع
أو بدون فقدان  )sensorielles( أو نفسية، مع  حركية حسية )sensitivo-motrices(، َمَحّسية 
)hypersynchrone( جملموعة  ِنيَّة  التَّزامحُ زائد وغير طبيعي مفرْطحُ  بتفريغ كهربائي  الوعي مرتبطة 
من اخلاليا العصبية أكثر أو أقل اتساعا من القشرة اخملية )cortex cérébral(. وبالتالي، ميكن تعريف 
الصرع كمرض مزمن يتميز "بوقوع على األقل نوبتني صرعيتني دون حتريض متباعدتني ب 24 ساعة على 

.)période néonatale( "األقل خارج املرحلة الوليدية
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ال ترتبط جميع النوبات الصرعية بالضرورة مبرض الصرع. وميكن أن تطلق 
 ،)intoxication( )التسمم  أمراض عامة  الناجمة عن  النوبات  على 
العصبية  اإلصابات  أو   ))...trouble ionique( األيوني  االضطراب 
 traumatisme( ... احلادة )ارجتاج املخ، والعدوى، والسكتة الدماغية
crânien, infection, accident vasculaire…(( نوبات عرضية 
)pathologie aigue( احلادة  األمراض  عن  مباشر  بشكل  تنتج 
 les( ِويّة  احلحُمَّ االْختاِلٌَجات  أال تتكرر بعد معاجلة السبب، وتعد  ويجب 
 les crises( العرضية  النوبات  هي   )convultions fébriles

occasionnelles( األكثر شيوعا عند األطفال.

ال ينبغي أن نتكلم عن الصرع عند وقوع أول نوبة صرعية غير محرضة 
)crise non provoquée( أو حتى عندما حتدث نوبات متعددة في 

نفس اليوم حيث أن هذه النوبات ممكن أن ال حتدث مرة أخرى.

:classification ت�صنيف املر�ض

إن عدم جتانس مختلف أشكال الصرع يجعل تصنيف هذا املرض أمرا 
أو  اجلزئية  النوبات  1970 بفصل  أول تصنيف عام  .وقد متيز  أساسيا 
البؤرية )les crises partielles ou focales( عن النوبات العامة 
متجاوزا  أصبح  التصنيف  هذا   .)les crises généralisées(
بتصنيف املتالزمات )classification syndromique( الذي يستند 
متالزمة  وكذلك سبب  عامة  أو  بؤرية  وخاصته  املرض،  بدء  عمر  على 
السيميولوجي  التصنيف  فإن  وهكذا،  معروف.  أو  مجهول  الصرع 

)sémiologique( مييز نوعني من النوبات الصرعية: 

�  crises َعَضِليَّة  رََمِعيٌَّة  نَوبٌَة   ،absences )غَْيَبٌة  عامة  نوبات 
َّة  تََوتُِّري نَوبٌَة   ،crises cloniques رََمِعيٌَّة  نَوبٌَة   ،myocloniques
 ،crises tonico-cloniques ٌَّة-رََمِعيَّة crises toniques، نَوبٌَة تََوتُِّري

 ،)crises atoniques ونوبة وَنائِيَّة

مع  �  )les crises partielles simples( نوبات جزئية بسيطة 
نفسية،  أو  ِإنْباتِّية  ،محسية،  َجَسِديّة  يٌّة  ِحسِّ حركية،  عالمات  وجود 
 troubles de( الوعي  بفقدان  مصحوبة  معقدة  جزئية  نوبات  و 

 .)conscience

ميكن أن منيز من خالل تصنيف متالزمة الصرع عند الطفل متالزمات 
الصرع منذ املرحلة الوليدية )la période néonatale( إلى مرحلة 

.)l’adolescence( املراهقة

 	:chez le nouveau-né عند املواليد

  ) les crises occasionnelles( العرضية  الصرعية  النوبات  إن 
االضطرابات  إلى  أساسا  راجع  وذلك  املواليد  لدى  شيوعا  األكثر  هي 
الدم   سكر  )نقص   les troubles métaboliques االْستِْقالبِّية 
hypoglycémie، نقص كالسيوِم الدم hypocalcémie...(، عدوى 
اجلهاز العصبي املركزي )التهاب السحايا méningite، التهاب الدماغ 
 traumatisme الوليدي  )الرَْضٌح  الِوالَدَة  ْسر  عحُ  ،)...encéphalite
 )….anoxo-ischémie اإلقفار  األكسجني  نقص   ،néonatal
واليرقان   ،)un sevrage médicamenteux( الدوائي  الِفطام 
متالزمات  هناك  ذلك،  ومع   ....)un ictère nucléaire( النووي 

عائلي  حميد  وليدي  بصرع  أحيانا  األمر  يتعلق  حيث  الوليدي  الصرع 
 l’épilepsie néonatale bénigne familiale ou( ال  أو 
 l’encéphalopathie( َبكِّر  محُ َعَضِليٌّ  رََمِعيٌّ  دِماِغيٌّ  اْعتاِلٌَل   ،)non
myoclonique précoce( )األمراض االستقالبية وراثية مثل فرط 
دماغي  تشوه  أو  البيريدوكسني...(  نقص  الالكيتوني،  الدم  غليسني 
)ohtahara ...( مع مظهر EEG مميز "قمع االنفجار" )الشكل 1(.

 	:chez le nourrisson عند الرضع

الشكل  - هذا   :)convulsions fébriles( احلموية  االْختاِلٌَجات 
هو سمة من سمات الرضع حيث تؤثر على األطفال من 4 أشهر إلى 5 
سنوات، وهي شائعة وعادة حميد، حتدث هذه االْختاِلٌَجات في الساعات 
"بسيطة" : تََوتُِّريٌّة  أن تكون  أكبر°38 درجة وميكن  األولى من احلمى 
 crises généralisées tonico-cloniques( رََمِعّية  أو  رََمِعّية 
 déficit( لبضع دقائق، دون عوز عصبي تال للنوبة )ou cloniques
الرضع  األطفال  عند  حتدث   )neurologique postcritique
البالغني أكثر من عام ويتمتعون بصحة جيدة من قبل، أو "معقدة": 
نوبات جزئية، لفترات طويلة أو متكررة خالل نفس النوبة احلموية وقد 
بعد  بالصرع  اإلصابة  خطر  يتجاوز  ال  للنوبة.  تال  عصبي  عوز  تترك 
هذه  االْختاِلٌَجات 2-5 %. ويستند العالج على مكافحة احلمى وحقن 
حُْسَتقيم خالل االْختاِلٌَجات كما ينصح بالعالج املضاد  الفاليوم داِخَل امل

للصرع الوقائي في حالة االْختاِلٌَجات احلموية املعقدة.

دماغي  - اعتالل  هي   )le syndrome de west( متالزمة ويست
من  كل  يجمع  األعراض  من  بثالوث  تتميز  الرضيع  عند  صرعي 
التشنجات الصرعية )des spasmes épileptiques(، التقهقراَت 
واضطراب   )régression psychomotrice( الَنْفِسّية  احلرَِكيٌّة 
تتمثل  التشنجات  هذه   ،)une hypsarythmie( املترافع  النظم 
والتي حتدث غالبا  احملورية  في تقلصات مفاجئة ومستمرة للعضالت 
ثالثة  منيز  أن  وميكن  عضلية.  باسترخاءات  متقطعة  رشقات  في 
أو  التمديد   ،)spasmes en flexion( الثَنْي  في  تشنجات  أنواع: 
 la régression( مختلطة. و ميكن تعريف التقهقر احلرَِكيٌّ الَنْفِسّي
السابق.  الَنْفِسّي  احلرَِكيٌّ  االكتساب  بفقدان   )psychomotrice
املترافع"  النظم  الكالسيكي"اضطراب  باالسم   EEG ويتميز مظهر 
البطيئة،  املوجات  من  مزيج  مع  عميق  اضطراب  عن   )2 )الشكل 

وموجات احلادة و ذِرْوَات من السعة الكبيرة.

السبب،  مجهول  مجموعات:  ثالث  إلى  ويست  متالزمة  تصنف 

الشكل 1: اْختِطاط قمع االنفجار
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احلََدبِّي  )الَتَصلٌُّب  معينة  ألمراض  ثانوي  وأعراضي  املنْشأ  َخِفيُّ 
)sclérose tubéreuse de bourneville(، بيلة الفينيل كيتون 
 ،)trisomie 21( بِْغيِّ  الصِّ تَثَلُّثحُ  َتالَزَِمةحُ  محُ  ،)phénylcétonurie(
التصنيف  هذا  ويعتمد   .)...)lissencéphalie( التالفيف  انعدام 
املكملة  االختبارات  ونتائج  السريري،  والفحص  املرضي،  التاريخ  على 
َعاجَلٌَة  خاصة التصوير العصبي. ويستند عالج متالزمة ويست  على محُ
َّةحُ الدَّوَاء مبضادات الصرع أو في تركيبة مع )vigabatrin( فضال  أحَُحادِي

.)corticothérapie( عن استعمال الستيروئيدات

وهناك أيضا متالزمات الصرع أخرى ميكن أن تصيب الرضع: متالزمة  -
 épilepsie( الصرع اجلزئي الهاجر ،)syndrome de dravet( درافت
 ،)syndrome de doose( دوز  متالزمة   ،)partielle migrante

... )syndrome de lennox gastaut( متالزمة لينوكس غاستو

عند األطفال األكبر سنا، جند الصرع الغيبي )انظر الشكل جانباه(، 	 
 landeau( مكتسبة  حبسة  املركزي،  دِْغّي  الصُّ اجلزئي  والصرع 

klefnner(، متالزمة بوكس، الصرع الفصي ...

الرََمِعيٌّ 	  الَصرٌْع  العام،  الرََمِعّي  الَتَوتُِّريٌّ  جندالصرع  املراهقني،  عند 
الَعَضِلّي الَيَفِعّي، والصرع الغيبي الرََمِعيٌّ الَعَضِلّي ...

:examens complémentaires اختبارات مكملة

ُط كَْهرَبِيَِّة الدِّماِغ EEG هو عنصر أساسي يجب إجنازه في  � ُمَخطَّ
أقرب وقت ممكن ولكنه غير استعجالي و يفضل  أثناء النوم قبل سن 
3 سنوات، و أثناء القيلولة بالنسبة لألطفال األكبر سنا. وهو جهاز 
يسجل بدقة النشاط الكهربائي املوضعي أو العام للمخ حيث تسجل 
كهربائية   موجات  هيئة  على  العصبية  للخاليا  الكهربية  اإلشارات 
طحُ كَْهرَبِيَِّة الدِّماِغ  َخطَّ صرعية محدبة أو موجات بطيئة. ال يستبعد محُ

EEG العادي وجود مرض الصرع.

فيديو كَْهرَبِيَِّة الدِّماغ هو تسجيل فيديو مطول سريري وكهربائي  �
)مكان  أفضل  وحتديد  الصرع  نوبات  طبيعة  نفي  أو  تأكيد  من  وميكن 
نقطة البداية(. وينصح به عندما تكون الطبيعة الصرعية للنوبات 
غير مؤكدة، وفي حالة ال توافق كهربائي -سريري، أو تطور غير عادي أو 

كجزء من ِإْجراءاتحُ سابٌِقة للِجراَحة الصرعية.

املفضل  � األسلوب  هو  املغناطيسي  بالرنني  الدماغي  التصوير 
الستكشاف دماغ الطفل املصاب بالصرع والبحث عن السبب احملتمل 
و الكامن وراء املرض. املفراس الدماغي  يحتل مكانة مهمة في احلاالت 

االستعجالية عندما  نخشى وجود ناتئ توسعي. 

متالزمة  بتصنيف  تسمح  الشعاعية  العصبية  االستكشافات  هذه 
الصرع. بالنسبة لبعض أشكال الصرع، تبقى احلاجة إلى االختبارات 

البيولوجية ضرورية خصوصا األبحاث اجلينية واالستقالبية.

:traitement العالج

:traitement médical العالج الطبي

طريق  عن  الصرعية  النوبات  على  السيطرة  إلى  العالج  هذا  يهدف 
َّةحُ الدَّوَاء  حَُعاجَلٌَة أحَُحادِي مضادات الصرع مع توفير سالمة جيدة. وتبقى امل
وهو  الصوديوم،  فالبروات  باستخدام  ذلك  يكون  وغالبا  القاعدة،  هي 
/ املنافع   دواء له طيف واسع للعمل مع امتالك أفضل نسبة اخملاطر 
املوصى بها. وفي الصف الثاني، إذا كانت االستجابة غير جيدة، حينئذ 
َّةحُ الدَّوَاء أو إضافة دواء ثان مع جتنب   حَُعاجَلٌَة أحَُحادِي ميكن إما تغيير دواء امل
الرمع  يفاقم  كاربامازيبني  )مثل  اخلطورة  كامنة  الصرع  مضادات 

العضلي والغيبة(.

:traitement chirurgical العالج اجلراحي

الصرع  ▪ حالة  في  العالج  هذا  يقترح   :curatif شافَِية  ُمعاجَلٌَة 
املستعصية على العالج الطبي. عمليات جراحية تروم االستئصال، 
رْع أو بضع القشرة اخملية حسب االقتضاء. حَُولَِّدةٌ للصَّ فصل البحُؤْرَةٌ امل

العصب  ▪ تنبيه  على  تعتمد   :palliatif َفة  ُمَلطِّ ُمعاجَلٌَة 
املبهم، وهي  آلية غير مفهومة جيدا، تقترح لعالج حاالت الصرع 

املستعصية عند األطفال.

غني  نظام   : régime cétogène الكيتون  الغذائي  النظام 
الصرع  حاالت  لعالج  والسكريات  البروتينات  ومنخفض  بالدهون 

املستعصية.

الشكل 2: اْختِطاط بنَيَ النَّوبات يبني اضطراب النظم املترافع النموذجي

الشكل 2: اْختِطاط بنَيَ النَّوبات يبني اضطراب النظم املترافع النموذجي

ملف العدد
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امللحق اللغوي

epilepsies de l’enfant :الصرع عند األطفال
maladie chronique :مرض مزمن

paroxystiques :انتيابية
hypersynchrone :ِنيَّة  مفرْطحُ التَّزامحُ

cortex cérébral :القشرة اخملية
période néonatale : املرحلة الوليدية

epidémiologie : وَبائِيَّات
diagnostic positif : تشخيص املرض
examen clinique :الفحص السريري

intoxication :التسمم
trouble ionique : االضطراب األيوني
traumatisme crânien :ارجتاج املخ

convulsions fébriles : ِويّة االْختاِلٌَجات احلحُمَّ
crises occasionnelles : النوبات العرضية

crise non provoquée : نوبة صرعية غير محرضة
classification : تصنيف املرض

crises partielles ou focales : النوبات اجلزئية أو البؤرية
crises généralisées :النوبات العامة

classification syndromique : بتصنيف املتالزمات
sémiologique :السيميولوجي

crise myoclonique : نَوبٌَة رََمِعيٌَّة َعَضِليَّة
crise clonique : نَوبٌَة رََمِعيٌَّة

crise tonique : َّة نَوبٌَة تََوتُِّري
crisestonico-clonique : ٌَّة-رََمِعيَّة نَوبٌَة تََوتُِّري

crise atonique :نوبة وَنائِيَّة
crises partielles simples : نوبات جزئية بسيطة

troubles de conscience :فقدان الوعي
période néonatale :املرحلة الوليدية

  adolescence : مرحلة املراهقة
troubles métaboliques : االضطرابات االْستِْقالبِّية

hypoglycémie :نقص سكر الدم 
hypocalcémie :نقص كالسيوِم الدم

méningite : التهاب السحايا
  encéphalite :التهاب الدماغ

traumatisme néonatal :الرَْضٌح الوليدي
anoxo-ischémie :نقص األكسجني اإلقفار

sevrage médicamenteux :الِفطام الدوائي
ictère nucléaire :اليرقان النووي

épilepsie néonatale :الصرع الوليدي
 encéphalopathie :َبكِّر اْعتاِلٌَل دِماِغيٌّ رََمِعيٌّ َعَضِليٌّ محُ

myoclonique précoce
tonico-cloniques ou cloniques :تََوتُِّريٌّة رََمِعّية أو رََمِعّية

déficit neurologique postcritique : عوز عصبي تال للنوبة
syndrome de west :متالزمة ويست

spasmes épileptiques :التشنجات الصرعية
régression psychomotrice : التقهقراَت احلرَِكيٌّة الَنْفِسّية

hypsarythmie : اضطراب النظم املترافع
spasmes en flexion :تشنجات في الثَنْي

sclérose tubéreuse de bourneville : الَتَصلٌُّب احلََدبِّي
phénylcétonurie : بيلة الفينيل كيتون

lissencéphalie : انعدام التالفيف
syndrome de dravet  :متالزمة درافت

épilepsie partielle migrante :الصرع اجلزئي الهاجر
syndrome de lennox gastaut :متالزمة لينوكس غاستو

examens complémentaires : اختبارات مكملة
traitement médical :العالج الطبي

traitement chirurgical : العالج اجلراحي 
traitement curatif : عاجَلٌَة شافَِية  محُ

régime cétogène :النظام الغذائي الكيتون

الصرع عند الطفل


