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چکیده
درعیسراختاللهمراهبهباالتبباياروده-يامعدهاییتنفسعفونتباکهاست نادريماریبکی(ANEC)نکروزانحادیانسفالوپات

بـه یکودکدوراننکروزانحادیالوپاتانسفصیتشخبات ترکمن یاز قومماهه6ک دختریمقالهنیادرشود.یممشخصتشنجوياریهوش
گونه سابقه بیماري و بسـتري قبلـی بـا واکسیناسـیون کامـل طبـق برنامـه روتـین         بدون هیچماریب.گرددیمیمعرفیعفونپروسهکیدنبال

شد و از گنبد به مرکز دقیقه و کاهش سطح هوشیاري10الی 5واکسیناسیون ایران به دنبال تب دچار تشنج تونیک کلونیک ژنرالیزه به مدت 
بـود.  =110PR= ،30RR= ،9-8GCS= ،80/90BPد. در بدو مراجعه عالیم حیاتی یارجاع گرد1393طالقانی گرگان در سال یدرمانیآموزش

یت غذایی، مسمومیت احتمالی دارویی و سـابقه بسـتري قبلـی وجـود نداشـت و عالیـم کـاهش        مدر شرح حال بیمار، سابقه تروما، مسمو
ASTهاي تکمیلـی  بود. ولی در بررسییعیهاي طببیوشیمی سرم بیانگر الکترولیتري به دنبال تشنج شروع شده و پیشرفت نموده بود.هوشیا

U/L330سطح پروتئین بهCSFدر نمونه داشت.يش مختصریافزاg/dl215زانیاك به میو آمونU/L58انزیبه مU/L98،ALTزانیبه م
اسکن بدون کنتراست شـواهد  یتیدر سده شود.ی؛ بدون این که شواهدي از پلئوسیتوز یا وجود خون و افت گلوکز سرم دافزایش یافته بود

در و شواهدي از خونریزي و اثر فشاري دیده نشـد.  یعیها طبدو طرف مشهود بود. بطنcaudateيهاهیپودانسیته قرینه در تاالموس و هسته
MRI(magnetic resonance imaging)هـاي خـون،   . کشت نمونهدیسیگنال غیرطبیعی دوطرفه و قرینه در تاالموس رویت گرديمغزCSF و

بـا اسـتفاده از   یـی دارودرمـان  ص داده شـد و یانسـفالوپاتی حـاد نکـروزان تشـخ    يماریبادرار از نظر عفونت معمول باکتریال منفی بود.
در سیر بستري سطح هوشیاري بیمار به تدریج افزایش یافت و تـب  . دیگردانجام روز 5به مدتروزانه گرم میلی20ز با دوزولونیپردنلیمت

مار مشکالتی باقی ماند.یبيها و تکلم و ارتباط براد. تشنج تکرار نشد؛ ولی از نظر حرکات اندامیقطع گرد
کودك،یلپسیاپ،تیانسفال،یانسفالوپات:هاواژهکلید
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مقدمه
(acute necrotizing encephalopathy: ANEC)ننکـروزا حادیپاتانسفالو

هیـ اراهمکـاران وMizuguchiتوسـط 1995سـال دربارنیاوليبرا
ایاز منـاطق شــرق آســ گــریبــه نـدرت از د يمـار ین بیــا).1(دیـ گرد

از شیحـال بـ  نیبا ابوده و ناشناختهز آن برو).2(گزارش شده است
از اروپـا مـورد  10و کایاز شمال امرمورد 5ا،یآسهمورد از قار240

).3(گزارش شده است
ANECايروده-ايمعـده یـا تنفسیعفونتباکهاست بیماري

مشـخص تشـنج وهوشـیاري درسـریع اخـتالل همـراه بـه باالتببا
حـال ایـن بااست.عودبدونوپراکندهANECموارداغلب. شودمی

وبالینیسیراست.شدهدیدهوادگیخانحمالتباوعودموردچند
مغـزي ضـایعات وجـود ایـن بـا اسـت. متنوعANECدرآگهیپیش

یـا اسـکن تـی سیتوسطسفیدمادهومغزساقه،تاالموسدرمتقارن
MRI4(استشدهدادهنشانيمغز(.
هـرپس جملـه ازیروسـ یوعفونـت علـت بـه عمـدتاً يماریبنیا

ــوالنزا،7و6یانســان ــاراانفوالنزا،BوAانف ــانتروووپ جــادیاروسی
یروسـ یوعفونـت وANECقیـ دقپـاتوژنز ورابطـه اگرچهشود.یم

).5(ستینمشخصهنوز
وبـدن سـاز وسـوخت بـه هیشـب ANECکـه اسـت نیابرعتقادا

ودهـد یمـ رخهـا نیتوکیسـ واسـطه بـا بـدن یدفـاع سـتم یسواکنش
بـا یروسـ یويهـا ونـت عفبهيزیمآاغراقیمنیاپاسخاغلبمارانیب

ییداروهـا ازدرمـان دررونیااز).6(دهندیمنشاننیتوکیسدیتول
داخـل يدهایـ کوئیگلوکوکورترینظنیتوکیسدیتولکنندهسرکوب

یگهـ آشیپـ .شـود یماستفادهزپالسمافرونیمونوگلوبولیا،يدیور
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).7(استمتفاوتمرگتاکامليبهبودازيماریبنیا
اخـتالل ونقصحادتظاهرباغالباًکودکانردANECصیتشخ

یولـ ؛بـوده یراختصاصـ یغغالبـاً میـ عالنیـ ا.شـود یممطرحیعصب
دییـ تابـاً یتقرراصیتشـخ يمغزيربرداریتصووکینیپاراکلشواهد

).8(کندیم
ماریبیمعرف

يماریبسابقهگونهچیهبدونترکمنتیقومازماهه6دخترکی
ونیناسـ یواکسنیروتبرنامهطبقکاملونیناسیکسوابایقبليبسترو
مـدت بـه زهیـ ژنرالکیـ کلونکیـ تونتشـنج دچارتبدنبالبهرانیا

یطالقـان مارسـتان یبازوشـد ياریهوشـ سطحکاهشوقهیدق10-5
رجاعا1393سالدرگرگانیطالقانیدرمانیآموزشمرکزبهد گنب

د.یگرد

اسکنیتیدر ستاالموسدو طرف نهیقرتهیسیپودانیه: 1شکل 

اتومیاسترکورپوستاالموس،درگنالیسشیافزا:2شکل
MRIدر مخچهو

، =110PR= ،30RR= ،9-8GCSی اتیـ حمیـ عالمراجعـه بدودر
80/90BP= .ییغـذا تیمسموتروما،سابقهمار،یبحالشرحدربود،

ونداشـت وجـود ی قبلـ ي بسـتر سـابقه ویـی  داروی احتمالتیمسموم
یشرفت نمـوده  پوشده شروعتشنجدنبالبهي اریهوشکاهشمیعال

ــ. بــودیعــیي طبهــاتیــالکترولانگریــبســرمی میوشــیببــود.  دری ول
U/L58رانیـ به مU/L98 ،ALTزانیبه مASTی لیتکمي هایبررس

داشت.يش مختصریافزاg/dl215زانیاك به میو آمون

؛ بــودافتــهیشیافــزاU/L330بـه نئیپــروتســطحCSFنمونـه در
گلـوکز  افـت وخـون وجـود ایـ توزیپلئوسازي شواهدکهنیابدون

ده شود.یسرم د
درنـه یقرتهیپودانسـ یهشـواهد کنتراسـت دوناسکن بـ یتیدر س
ویعیطبهابطن. بودمشهودطرفدوcaudateيهاهستهوتاالموس
MRIدر .نشـــددهیـــدي فشـــاراثـــروي زیخـــونرازي شـــواهد

(magnetic resonance imaging)دوطرفـه ی عیرطبیغگنالیسيمغز
ــهیقرو ــاالموسدرن ــروت ــگردتی ــکلی ــاد (ش ــت).2و 1يه کش

یمنفـ الیـ باکترمعمولعفونتنظرازادراروCSFخون،يهانمونه
درمـان  ص داده شـد و یانسفالوپاتی حـاد نکـروزان تشـخ   يماریببود.
بـه مـدت   mg/kg/bw20با دوز زولونیپردنلیتبا استفاده از مییدارو

جیتـدر بـه ماریبياریهوشسطحيبسترریسدرد.یانجام گردروز5
نظـر ازیولـ ؛نشـد تکـرار تشـنج د.یـ گردقطـع تـب وافتیشیافزا

مانـد. یبـاق یمشـکالت مـار یبيبـرا ارتباطوتکلموهااندامحرکات
مـاه 6ص بـه مـدت   یبـود و پـس از تـرخ   يبسترروز8مار به مدت یب
شد.يریگیپ

بحث
بـا کودکاندرکهاستينادريماریبی حاد نکروزان انسفالوپات

شـتر یبیشـرق يایسـ آدرنآوعیشـ وشـود یممشاهدهیقبلسالمت
نیا.شودیمافتیایدنسراسردرنآکیاسپورادمواردگرچه. است

ــرازيمــاریب ــالنظ ــاینیب ــبب ــاال،ت ــنج،ب ــتتش ــراف ــرعیس دعملک
).1(استهمراهباالریمومرگوکینورولوژ

ــوژیات ــوزANECيول ــخصهن ــدهمش ــ؛ نش ــیول ــونلعل ،یعف
ــمتابول ــهوابســتهوکی ــیاب ــارزاســت.شــدهشــنهادیپیمن يهــایابی

شیافزاشاملوبودهیراختصاصیغییتنهابهاغلبهمیشگاهیزماآ
واكیــامون،يکبــديهــاتســتشیافــزا،CSFنییپــروتزولــهیا
).9(استیتوپنیرومبوست

کـه اسـت یصـ یتشخویاختصاصـ ANECکیـ ولوژیرادمیعال
مـاده مغـز، سـاقه تـاالموس، درنهیقروفوکالیمولتيریدرگشامل

درهـا تـاالموس گنالیسـ شیافزااست.مخچهوالیسوپراتنتوردیسف
بـــایگـــاهوشـــودیمـــمشـــاهدهغالبـــاT2ًوT1شـــهیکلدوهـــر

یتـ یسـ شـواهد ماماریبدر).10(استهمراهالیپتشيهايزیخونر
ياافتـه ییول؛بودمذکورمواردبریمبتنکینیپاراکلوMRIاسکن،

افت نشد.ییپتشنفعبه
طـور بـه راحـاد یعصبيکمبودهاغالباANECًبهمبتالکودکان

دريمغـز درازمـدت عـوارض ازیعیوسـ فیـ طودادهنشانواضح
بوده وفیضعANECیگهآشیپیکلورطبهشود.یممشاهدهآنان

تـه، یکاوجـاد یاال،یپتشـ يزیخـونر شـدت ،يمغـز يریدرگزانیمبه
).11(داردیبستگیتروفآکالیکورتوکیستیکونیدژنراس
نآدرکه نام بردراADEMتوان تشخیص افتراقی بیماري میدر
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دهیـ دCSFتوزیپلئوسـ ویعصـب طرفـه کیـ يریـ درگترعیشاطوربه
ــ ــودیم ــندرم؛ش ــاریب،Reyس ــت Leishيم ــهاس ــاک ،یپرامونمیه
نی. همچنـ دکنـ یمـ مشخصرانآکیمتابولدوزیاسویسمیپوگلیها

اهیسـ مـاده وکـورتکس در عیشـا يریدرگکهاست یژاپنتینسفالا
).12و1(است

يریگجهینت
درامـا ؛اسـت نادريماریبکیی حاد نکروزان انسفالوپاتاگرچه

دسـت راآندینباتشنجوياریهوشسطحکاهشبارداتبکودکان
.گرفتکم

قدردانیوتشکر
کارشـناس  يدیـ مهنـدس احمـد مز  يآقـا جنـاب له ازین وسـ یبد

گردد.یميوتر سپاسگزاریکامپافزارنرم
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Case Report

Acute necrotizing encephalopathy childhood: a case report
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________________________________________________________________________________________________________________________________

Abstract
Acute necrotizing encephalopathy (ANEC) is a rare illness with high incidence in East Asia. It is
accompanied with respiratory infection, gastrointestinal infections, and high fever with quick impaired
consciousness, and convulsion. In this case report, Turkmen 6 month's girl that was introduced after an
infection with no disease or clinical abnormalities. She was vaccinated accordingly; initially she had fever
with generalized tonic-clonic convulsion (seizures) for 5 to 10 minutes level of consciousness decreased
later on. She was transferred to Talghani Medicat Education center in nortern Iran. At the time of
admition her vital signs were as below: RR: 30, GCS: 8-9, RP: 110, BP: 90/80. In the patient's history,
there was neither Trauma history, nor food or drug poisoning, also no clinical history. After convulsion,
the level of consciousness decreased and serum biochemistry showed normal electrolytes concentration.
In further follow - up, AST increased to 98 units, ALT to 58 units, and ammonium to 215 units. In CSF
Sample, protein level increased to 330 units, without any avidences of pleocytosis, blood, or Serum
glucose drop. In CT without contract, hypodensity the cornea in thalamus and caudate cores were seen in
2 sides. The ventricles were normal and there were no signs of bleeding and pressure. In brain M.R.I,
abnormal signal in 2 sides, blood samples cultivation, CSF, and testing urine for bacterial infection were
negative. The patient was diagnosed with necrotizing encephalopathy and subsequently was treated with
metyle prednisolone (20 mg daily). During hospitalization, level of consciousness increased and fever
stopped. There was not recurrence of convulsion, but the patients still had some problems in moving,
verbal and communication.
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