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االستاذ مصطفى حيدة،  د. سهام اليعوتي
املركز االستشفائي اجلامعي - قسم طب االطفال - فاس

ما هو االختالج الحموي عند األطفال ؟
هي تشنجات قصيرة املدة تتراوح ما بني ثوان قليلة إلى 15 
دقيقة مصاحبة للحرارة، وهي عبارة عن اختالجات عامة 
أو جزئية في عضالت اجلسم، ناجمة عن ازدياد الشحنات 
وقد  املرتفعة،  احلرارة  درجة  تثيرها  للدماغ  الكهربائية 

يرافقها غياب الوعي.

ما هي نسبة حدوثها؟
األطفال  بني   % 5  -  2 بنسبة  احلموية  االختالجات  حتدث 
من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات، و تصيب الذكور أكثر من 
اإلناث، و هناك عالقة وراثية بني االختالجات و حدوثها بني 

األطفال.

ما هي أسباب االختالج الحموي ؟
يحدث االختالج احلموي نتيجة ألي التهاب مصحوب بحرارة 
األذن  والتهاب   ،)laryngtie( احللق  التهاب  مثل  مرتفعة 
البول  مجاري  والتهاب   ،)Otite moyenne( الوسطى 

اجلهاز  والتهاب   ،)Infection des voies urinaires(
 ،)Infection des voies respiratoires( التنفسي 

.)Les gastro-entérites( والنزالت املعوية

ومن أسبابه أيضاً الوراثة، فالوراثة تلعب دورًا في هذا املرض 
فإن كان في العائلة طفل قد تشنج سابًقا فهذا يعني أن 
وإن   ،% 20 بنسبة  لالختالج  قابلية  عنده  الثاني  الطفل 
كان هناك حاالت اختالج  في األسرة الواحدة فإن النسبة 
ترتفع إلى24 %، ويحدث االختالج في األطفال عادة ما بني 

عمر ستة أشهر وست سنوات.

كيف تظهر نوبة االختالج الحموي على الطفل 
ميكن أن تكون النوبة )la crise( بسيطة و متر دون مالحظة 
األهل، وقد تكون شديدة و تسبب الفزع ملن حول الطفل. 
)املصاب  احملموم  الطفل  يصاب  اخلفيفة  احلاالت  ففي 
بارتفاع احلرارة( باختالج مفاجئ في جسمه و تصبح عينا 
العني(،  )تغريب  األعلى  نحو  متجهتني  و  ثابتتني  الطفل 
رجفانية  بحركات  لالختالج  باإلضافة  الطفل  يصاب  وقد 

د. سهام اليعوتي

االختالجات احلموية عند الطفل
Les convulsions fébriles chez l'enfant
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)Trémulations( خشنة في جزء واحد من اجلسم أو في كامل اجلسم، 
وتستمر النوبة عادة ما بني 2 إلى 5 دقائق و تُرافق االختالجات دوماً تغير في 

وعي الطفل وميله للنوم بعد النوبة.

ما هي أنواع االختالج أو التشجنج الحموي عند الطفل ؟
انظر جدول 1.

كيف يتم التشخيص ؟
الوالدان  يقوله  ما  وهو  املرضية  القصة  على  غالبا  التشخيص  يعتمد 

للطبيب عن كيفية حدوث احلالة، واإلجابة على األسئلة : 
ما هي الظروف احمليطة ؟   

كيفية حدوث االختالج ومدته ؟   
وجود حرارة من عدمه ؟   

هل هناك أحد أفراد األسرة مصاب باالختالج على أنواعه ؟   
أسئلة يتبعها الفحص الطبي الكامل لتقييم احلالة.

ما هي الفحوصات التكميلية التي يجب أن تجرى للطفل بعد حدوث 
النوبة ؟

إجراء البزل القطني )Ponction lombaire( ضروري في احلاالت التالية: 
التهيج، واخلمول، والنعاس.   
التشنجات احلموية املعقدة.  

.)La méningite( وجود عالمات التهاب السحايا  

الفحوصات اخملبرية األخرى :

 Examen   cytobactériologique( : التحليل اخللوي البكثيري للبول
des urines :ECBU( لبحث عن عدوى املسالك البولية. 

البحث عن نقص السكر في الدم أو نقص الكالسيوم في الدم. 
عن  للبحث   )C-reactive protein CRP( التفاعلي  سي  بروتني 

عالمات وجود االلتهاب.  

)EEG : L’éléctro-encéphalogramme( تخطيط الدماغ

ال يعد إجراء روتينيا و لكن يصبح ضروريا في احلالتني التاليتني :
إذا كان االختالج من النوع املعقد.  

إذا كان الطفل أصيب بأول اختالج في سن 4 أو 5 سنوات.  
يتم إجراءه بعد ثالثة أسابيع على األقل من آخر تشنج.  

يتم   :  )Les examens radiologiques( الشعاعية  الفحوصات 
إجراءها في حالة االختالج املعقد.

هل تؤدي هذه االختالجات الحموية إلى تأذي دماغ الطفل ؟
 ،)lésion cérébrale( من النادر أن تترافق االختالجات احلموية بآفة دماغية
وقد بينت االختبارات التي أجريت في املشروع العاملي املشترك لفترة ما حول 
الوالدة NCPP عدم وجود أي دليل ألي تعوق تال حلدوث االختالجات احلموية. 
الدماغ  تأذي قشر  إلى  تؤدي  أن  التي ميكن  أما االختالجات احلموية املطولة 
الـ  فهي حتدث عادة كنوبة أولى ضمن هذه االختالجات. وقد بينت دراسة 
NCPP أن خطورة تكرر لنوبة االختالج احلموي املطولة الحقا هي 1.4 % 
فان  وبالتالي  مطولة.  ليست  األولى  احلموية  النوبة  كانت  إذا  فيما  فقط 

خطورة حدوث تأذ دماغي بسبب تكرر االختالجات احلموية ضعيفة.

العالج
1. التدابير الالزمة إلسعاف املصاب أثناء نوبة الصرع: 

وضع الطفل في موقف األمن.   
وضع رأسه على سطح مستو ولني مع إمالة رأسه ورقبته إلى اخللف.   

فك املالبس الضاغطة على عنقه، مع االنتباه إلى لسانه أال يعضه بقوة.  
بتحرير  )قم  القيء  حالة  في  و  املصاب،  فم  في  شيئا  تضع  أن  حتاول  ال   

الشعب الهوائية للطفل(.

2. عالج النوبة الدوائي :
احلقنة األولى: إذا كانت األزمة تستمر لفترة أطول من 5 دقائق أو متكررة، حقن 
الفاليوم عن طريق احلقن الشرجية )injections intra-réctales( )ديازيبام(  

0.5 ملغ/كغ.
ملغ/كغ   0.5 جرعة  إعطاء  نعيد  األزمة،  استمرت  إذا  الثانية:  احلقنة 
بعد  دقيقة   15 إلى   5 غضون  في   )rectum( املستقيم  داخل  الفاليوم 

احلقنة األولى.

املستقيم من  داخل  ملغ/كغ   1 رغم  األزمة  استمرار  إزاء  احلقنة الثالثة: 

جدول 1 : أنواع االختالج أو التشجنج  احلموي عند الطفل

االختالجات احلموية املعقدة أو اخلطيرة
La crise convulsive complexe ou grave

)األقل مشاهدةً عند األطفال(

االختالج أو االختالج احلموي البسيط
La crise convulsive simple

)النوع األكثر مشاهدةً عند األطفال (
أكثر احلاالت حتتاج إلجراء التحاليل أو الصور أو تخطيط الدماغ عند الطفل 

لكشف أسباب احلالة ، و تتميز مبا يلي :
أكثر احلاالت ال حتتاج ألي حتاليل أو صور او تخطيط الدماغ عند الطفل ، 

ومميزاته هي التالية :
تصيب أطفاال يقل سنهم عن السنة واحدة. يحدث عند أطفال يتجاوز سنهم السنة واحدة.

تستمر النوبة ألكثر من 15 دقيقة. تستمر النوبة لفترة أقل من 15 دقيقة.
ميكن أن يصاب الطفل بأكثر من نوبة في اليوم. ال يحدث عند الطفل أكثر من نوبة واحدة في اليوم.

تكون  النوبة مركزة في جزء ما من جسم الطفل. ال تكون  النوبة مركزة في جزء معني من اجلسم.
يبدي الفحص العصبي للطفل عالماٍت عصبية. يكون الفحص العصبي )L’examen neurologique(  للطفل طبيعياً.

توجد حاالت من الصرع عند أقارب الطفل. ال يكون في عائلة الطفل سوابق أو إصابات بحالة الصرع.
ليس دائما هنالك توقف تلقائي. توقف تلقائي.
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الفاليوم، يتم تنفيذه عن طريق الوريد بإعطاء جرعة من 0.5 ملغ/كغ.

رغم أن احتمال توقف اجلهاز التنفسي غير موجود جلرعة تراكمية أقل من 
مع  الضرورة،  عند  الثالثة،  احلقنة  إعطاء  املستحسن  فمن  ملغ/كغ،   0.5

تواجد قناع التهوية في مكان قريب.

 Etat صرعية  بحالة  )وتعرف  دقيقة   30 من  أكثر  األزمة  استمرت  إذا 

الفاليوم،  من  الثالثة  احلقنة  من  الرغم  على   ،)de mal épileptique
يتطلب نقل الطفل لإلنعاش )األوكسجني والتهوية( واستخدام مضادات 

)الفينوباربيتال  الوريد  طريق  عن  األخرى   )antiépiléptiques( االختالج 

Gardénal، rivotril كلونازيبام(

3. عالج سبب النوبة : 

مع إعطاء مخفضات احلرارة، واملضاد احليوي إذا لزم األمر.

خاتمة

إن االختاِلَجات احلموية تؤثر على األطفال من 6 شهور إلى 5 سنوات وتكون 

شأئعة وعادة حميدة، حتدث في الساعات األولى من احلمى )أكثر من °38 

درجة(، وميكن أن تكون بسيطة أو معقدة وال يتجاوز خطر اإلصابة بالصرع 

بعد هذه االْختاِلَجات2 - 5 %.

يستند العالج على مكافحة احلمى وحقن الفاليوم داِخل املَُستقيم خالل 

االختاِلَجات. كما ينصح بالعالج املضاد للصرع الوقائي في حالة االْختاِلَجات 

احلموية املعقدة .

أوال علينا تقييم شدة و خطورة النوبة.
إقصاء التهاب السحايا ، نقص السكر في الدم ، ارتفاع ضغط الدماغ.

التشخيص و معاينة الحالة

استجواب :

- دراسة السوابق المرضية للطفل
- البحث عن سبب النوبة 

- خصائص النوبة

فحص سريري:

- معاينة درجة الحرارة 
- األعراض المرافقة للنوبة

- التفريق بين النوبة البسيطة والمعقدة

التشخيص التفريقي:

- رجفان الطفل 
- إغماء 

- حالة تسمم
- التهاب السحايا

crise tonico-( نوبة بسيطة : توترية رمعية
clonique( أو رمعية )clonique( )لبضع دقائق، 

دون عوز عصبي تال للنوبة(

نوبة معقدة : نوبات جزئية، لفترات طويلة أو متكررة 
خالل نفس النوبة الحموية وقد تترك عوزا عصبيا بعد 

النوبة

شجرة تقريرية لكيفية تشخيص نوبة االختالج احلموي عند الطفل

أطوار النوبة االختالجية

الطور التوتري

الطور الرمعي
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التدابير الالزمة إلسعاف المصاب أثناء 
نوبة الصرع :

- وضع الطفل على جنبه 
- فك مالبس الطفل الموجودة حول 

منطقة الرأس و الرقبة
- تحرير الشعب الهوائية

خفض درجة الحرارة باألدوية :
- باراسيتامول 

- أسبرين

مضادات الصرع
ديازيبام 0.5 ملغرام /كغ 

Diazepam عن طرق الحقن 
الشرجية

بعد 5 دقائق

إذا استمر التشنج

0.5 ملغرام /كغ ديازيبام 
Diazepam عن طريق 

الحقن الشرجية
توقف التشنج

إذا استمر كل شيء على ما يرامإذا استمر التشنج )حالة صرعية(

Gardenal كاردنال -
15 ملغرام /كغ عبر الوريد 

- إنعاش الطفل

الوقاية من االختالجات الحموية عند األطفال : 
- البحث عن سبب ارتفاع الحرارة 

- السيطرة على ارتفاع الحرارة 
- تعليم اآلباء و األمهات

بعد 20 إلى 30 دقيقة

شجرة تقريرية لكيفية التصرف أمام نوبة التشنج الحراري عند الطفل

 convulsions fébriles chez :االختالجات  احلموية عند الطفل
l'enfant

la crise  :النوبة
convulsions  :االختالجات

fébrile  :حموية
crise généralisée tonico-  :النوبة العامة التوترية الرمعية

 clonique
otite moyenne  :األذن الوسطى

la ryngtie  :التهاب احللق
infection des voies urinaires  :االلتهاب مجاري البول

infection des voies respiratoires  :التهاب اجلهاز التنفسي
les gastro- entérties  :النزالت املعوية

tonique  :توترية
clonique  :رمعية

trémulations  :حركات رجفانية

 la crise convulsive simple  :التشنج أو االختالج احلراري البسيط
 la crise convulsive  :االختالجات احلرارية املعقدة أو اخلطيرة

complexe ou grave
l’examen neurologique  :الفحص العصبي

la ponction lombaire البزل القطني
la  méningite  :التهاب السحايا

 examen cytobactériologique( : التحليل اخللوي البكتيري للبول
)des urines :ecbu

l’électro-encéphalogramme  :التخطيط  الكهربائي
les examens radiologiques  :الفحوصات الشعاعية

lésion cérébrale  :آفة دماغية
les injections intra-réctales  :احلقن الشرجية

etat de mal épileptique  :حالة صرعية
rectum : املستقيم

anti-épiléptiques  :مضادات االختالج

الملحق اللغوي


