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 -1مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی،

چكيده

دریافز1400/05/06 :

ویرایش1400/05/13 :

پذیرش1400/12/23 :

آنالین1401/01/01 :

زمينه و هدف :تشنج نوزادان دالی ل مختلف ی دارد .تعی ین عل ز زمین های تش نج ن وزاد بس یار ما ت اس ز ،ه را ک ه
علزشناسی پیشآگای ،نتیجه و راهکارهای درم انی را تعی ین میکن د .در ای ن ملالع ه ب ه بررس ی فراوان ی یافت ههای
تصویربرداری تش دید منناطیس ی ( Magnetic resonance imaging )MRIدر ن وزادان زی ر ش ش م اه ک ه ب ا تش نج ب ه

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

بیمارستان نمازی شیراز آورده شدهاند میپردازیت.

 -2گروه رادیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه

روش بررسي :این پژوهش یک ملالعه گذشتهنگر بود ،که از فروردین  1397تا اسفند  1397بر روی  199نوزاد زیر

علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
 -3مرکز تحقیقات نوزادان ،دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.

شش ماه که بهعلز تشنج در بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی شیراز بستری شده بودند ،انجام گرفز .اطالعات
فردی بیماران از سیستت آمار و اطالعات سالمز و اطالعات تصاویر و گزارشهای مربوط به آن از سیستت آرشیو
تصویربرداری پزشکی استخراج گردید .اطالعات توسط

SPSS software, version 26 (IBM SPSS, Armonk, NY,

) USAتحز آنالیز آماری قرارگرفز.
يافتهها :در این ملالعه  199نوزاد زیر شش ماه شامل  124پسر و  75دختر مورد بررسی قرار گرفتن د %54/3 .بیم اران
یافتههای  MRIغیر نرمال و  MRI %45/7نرمال داشتند .شایعترین یافتههای غیر طبیعی بهترتیب انسفالوپاتی هیپوکسیک
ایسکمیک ( ،)%21/1عفونز ( )%12/5و خونریزی منزی ( )%11بودند .مامترین یافتههای غیر طبیع ی ب هترتیب ش یو
شامل هیدروسفالی ،اختالالت ساختاری ،ترومبوز سینوسی وریدی ،آتروفی منزی ،ناهنجاری رش د و غی ره بودن د .در
 %18/56از نوزادان ترکیبی از یافتههای رادیولوژیک وجود داشز.
نتيجهگيري :این ملالعه نشان داد که هیپوکسیک ایسکمیک انسفالوپاتی شایعترین علز تشنج نوزادان اسز .با توجه به
*نویسنده مسئول :شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
مرکز تحقیقات تصویربرداری پزشکی.

اینکه در این ملالعه درصد قابل توجای ( )%54/3از نوزادان MRI ،منزی غیر طبیعی داشتند این یافت ه بی انگر اهمی ز
انجام این اقدام رادیولوژی در تشخیص ،تعیین پیشآگای و طول مدت درمان در تشنج نوزادی میباشد.

تلفن071-36271464 :
E-mail: b.zeinali.r@gmail.com

كلمات كليدي :تصویربرداری تشدید منناطیسی ،نوزادان ،تشنج.

تشنج شامل تظاهرات بالینی ناشی از تحریک همزمان تعدادی از

عملکرد عصبی در دوره نوزادی ،بروز تشنج اسز 3.تخمین زده شده
4

اسز که تقریبا  %15از تشنج نوزادان نشاندهنده سندرم صر اسز.

نورونهای منزی و تخلیه همزمان ،غیر طبیعی و غیر قابل پی شبینی آنها

تشنج نوزادی یک فوریز پزشکی محسوب میشود که نیاز به

اسز که ع مدتا در ق شر منز ق رار دارند 1.این تحریک منزی ناگ اانی،

ارزیابی و درمان سریع دارد .اکثر تشنجهای نوزادی واکنشی و ثانویه به

بهص ورت متن اوب و معم وال کوتاه م دت و خود م حدود شونده اسز

یک بیماری زمینهای هستند و طیف متنوعی از اختالالت را باید در نظر
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گرفز ،جسزوجو و درمان کرد 5.نوزادان در معرض خلر ویژهای برای

بیمارستانهای آموزشی علوم پزشکی شیراز انجام گرف ز .معیاره ای

ایجاد تشنج هستند ،زیرا در این مدت بیماریهای متابولیک ،توکسیک،

ورود شامل کلیه نوزادان زیر شش ماه بود که ب ا تش خیص تش نج در

بیماریهای ساختاری و عفونی بیشتر آشکار میشوند .تشنج ممکن اسز

بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بستری ش دند و

در شناسایی یک اختالل قابل درمان کمک کند که اگر تشخیص داده

تحز  MRIمنزی قرار گرفتند .تصویربرداریها با استفاده از دس تگاه

6

 1/5 Tفیلی پس ( Inginia )Ingenia 1.5T MR system, Philipsانج ام

نشود ،میتواند باعث آسیب دایمی منز شود.

تشنج نوزادان دالیل مختلفی دارد .تعیین علز زمینهای تشنج
نوزاد بسیار مات اسز ،هرا که علزشناسی پیشآگای ،نتیجه و

شده بود.
در این ملالعه تصاویر  T2 ،T1و  Flairبررسی شدند .در مرک ز

راهکارهای درمانی را تعیین میکند 3.بنابراین ،ردیابی تشنج نوزادان در

آمار و اطالعات بیمارستانها ،لیسز کلیه نوزادان زیر شش ماه ک ه در

جمعیز عمومی بهمنظور شناسایی عوامل خلر ،اطال از عملکرد

طول یک سال بستری گردیدهاند ،بهدسز آمد .سپس ب ا مراجع ه ب ه

بالینی ،نظارت بر روند اپیدمیولوژیک با گذشز زمان و اولویزبندی

مرکز بایگانی بیمارستان اطالعاتی شامل س ن ،ج نس ،معاین ه ،عل ز

یافتههای تحقیق مات اسز ،هرا که درمان و پیشآگای براساس علز

مراجعه و تشخیص حین بستری جمعآوری شد و در مرحله آخ ر ب ا

6

استفاده از سیستت آرشیو تصویربرداری ،یافتههای  MRIکلیه نوزادان و

زمینهای متفاوت میباشد.

در بیشتر موارد تشخیص تشنج نوزادی براساس شرح حال،
مشاهده مستقیت و یافتههای پاراکلینیک میباشد .حرکات تشنجی
ممکن اسز جزیی باشد و تعیین این مسئله که کدام پدیده بالینی باید
تشنج در نظر گرفته شود گاهی مشکل اسز.

7

تشنجها ارتباط بالینی ندارند .تنییر سلح آگاهی اغلب تناا سرنخ
اسز

و

ارزیابی

دقیق

آن

تصویربرداری ذخیره و توسط رادیولوژیسز مجددا بررسی شدند.
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهه ا از روشه ای آم اری توص یفی
مانند فراوانی و درصد فراوانی و روشهای آماری استنباطی از جمل ه

تشخیص فعالیز تشنج در نوزاد دشوار اسز ،زیرا بسیاری از
در

اطفال زیر شش ماه که وارد ملالعه شدند به تفکیک در سیستت آرشیو

نوزاد

دشوار

اسز.

 Chi-square testو  Independent T testاست فاده گ ردید .آن الیز
دادهه ا ب ا اس تفاده از نرماف زار

SPSS software, version 26 (IBM

) SPSS, Armonk, NY, USAانجام شد.

الکتروانسفالوگرافی )) ،(Electroencephalography (EEGاسکن
سونوگرافی جمجمه و تصویربرداریهای عصبی همچون سیتی

يافتهها

اسکن منز و تصویربرداری تشدید منناطیسی ) (MRIماتترین
متدهای تشخیصی تشنج و صر میباشند.

8

با توجه به شیو تشنج در نوزادان و عوارض زیاد ناشی از آن و با
توجه به اینکه ملالعات اندکی بهصورت سیستماتیک در جاز بررسی

در این ملالعه  199نوزاد زیر شش ماه مورد بررسی قرار گرفتند که
 124نفر( )%62/3پسر و  75نفر ( )%37/7دختر بودند 97 .نفر ()48%/7
کمتر از یک ماه و  102نفر ( )%81/3در گروه سنی  1-6ماه قرار داشتند.

گرفته اسز ،هدف این ملالعه بررسی یافتههای  MRIدر نوزادان زیر

از یافتههای  MRIنوزادان نرمال بود .الزم به ذکر اسز که از لحاظ

شش ماه که با تشنج به بیمارستان نمازی مراجعه کردند بهمنظور تعیین

جنسیز 71( %57/3 ،نفر) از نوزادان پسر و  37( %49/3نفر) از

شیو علل مختلف تشنج و پیشگیری از علل قابل درمان بود.

نوزادان دختر یافتههای  MRIغیر نرمال داشتند .این تفاوت مشاهده
شده از نظر آماری معنادار نبود ( .)P=0/27جدول  1توزیع فراوانی

روش بررسي
این پژوهش یک ملالعه گذشتهنگر بود ،که از فروردین  1397تا
اس فند  1397ب ر روی  199ن وزاد زی ر ش ش م اه بس تری در
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یافتههای  MRIنوزادان براساس سن نوزادان را نشان میدهد که
براساس آن تفاوت مشاهده شده از نظر آماری معنادار نبود
( .)P=0/33همچنین در جدول  1آمار برخی از بیماریها براساس
سن بیماران نشان داده شده اسز.
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انسفالوپاتی ایسکمیک هیپوکسیک ) (HIEدر  42نفر ( )%21/1از

خونریزی خارج محوری شده بودند و بین نوزادان دختر  %8دهار خونریزی

نوزادان مشاهده شد (توزیع براساس سن در جدول  %21 .)1از

داخل محوری و  %1/3دهار خونریزی خارج محوری شده بودند .این از

نوزادان پسر و  %21/3از نوزادان دختر دهار انسفالوپاتی ایسکمیک

نظر آماری معنادار نبود ( 25 .)P=0/42نفر ( )12%/5دهار عفونز شده بودند

هیپوکسیک شدند ،این تفاوت نظر آماری معنادار نبود (.)P=0/95

ولی در  %87/5از نوزادان هیچگونه عفونتی مشاهده نشد.

ترومبوز سینوس وریدی منزی در  10نفر ( )%5از نوزادان مشاهده

از بین  25نفر که دهار عفونز شده بودند  %4مننژیز %2/5 ،التااب

شد %5/6 .از نوزادان پسر و  %4از نوزادان دختر دهار این بیماری

بلنی %1 ،عفونز زیر سخز شامه %3/5 ،عفونز ماستویید و گوش

شدند (.)P=0/60

میانی %0/5 ،انسفالیز و  %1آبسه منزی داشتند .بیشترین عف ون ز

خونریزی منزی در  22نفر ( )%11از نوزادان مشاهده شد .در این بین

م شاهده شده در نوزادان پسر مننژیز و در نوزادان دخ ت ر مننژیز و

 15نفر خونریزی داخل محوری و هفز نفر خونریزی خارج محوری

عفونز ماستویید و گوش میانی بود ولی این از نظر آماری معنادار

داشتند در نوزادان پسر  %7/3خونریزی داخل محوری و  %4/8دهار

نبود (( )P=0/78جدول ( )2توزیع براساس سن در جدول .)1

جدول  :1توزيع فراواني يافتههاي  MRIنوزادان و بيماريهاي مختلف براساس سن
پارامتر
امآرآي
انسفالوپاتي هيپوكسيک ايسكميک
ترومبوز سينوس وريدي مغزي

خونريزي مغزي

عفونت

يافتههاي تركيبي

زير يک ماه (درصد)

يک تا شش ماه (درصد)

غیر طبیعی

(56)57/7

(52)51/0

نرمال

(41)42/3

(50)49/0

ندارد

(71)73/2

(86)84/3

دارد

(26)26/8

(16)15/7

ندارد

(92)94/8

(97)95/1

دارد

(5)5/2

(5)4/9

ندارد

(86)85/6

(94)92/2

خونریزی داخل محوری

(8)8/2

(7)6/9

خونریزی خارج محوری

(6)6/2

(1)1/0

ندارد

(86)88/7

(88)86/3

مننژیز

(2)2/1

(6)5/9

التااب بلنی

(2)2/1

(3)2/9

عفونز زیر سخز شامه

0

(2)2/0

عفونز گوش و ماستویید

(6)6/2

(1)1/0

انسفالیز

(1)1/0

0

آبسه منزی

0

(2)2/0

ندارد

(91)93/8

(89)87/3

دارد

(6)6/2

(13)12/7

ندارد

(80)82/5

(82)80/4

دارد

(17)17/5

(20)19/6

0/33
0/055
0/93

0/12

0/099

0/11
0/7

آزمون آماری  Chi-squareبرای تعیین تفاوت فراوانی یافتهها در تقسیتبندی سنی استفاده شد P<0/05 .بهعنوان تفاوت آماری هشمگیر در نظر گرفته شد.
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در سه نفر( )%1/5نوزان توده تشخیص داده شده بود .از این سه

ماهه بودند .دو نفر ( ) %1از نوزادان دهار ایسکمی موضعی شدند.

نفر دو نفر توده خوشخیت و یک نفر توده بدخیت داشتند .هر دو توده

هر دو نفر  1-6ماهه و پسر بودند .سه نوزاد ناهنجاری عروقی

خوشخیت در گروه سنی زیر یک م اه و توده بدخیت در گروه سنی

داشتند .از این سه نوزاد یک نفر (  )%0/5آنژیوم وریدی و دو نفر

 1-6ماه مشاهده شد .با این وجود سن تاثیر معنادار بر وجود توده در

( )%1ناهنجاری وریدی داشتند.
پنج نوزاد (  )%2 /5هت دهارآتروفی منز بودند .هاار نفر

نوزادان نداشز.
از نظر جنسیتی هر سه توده مشاهده شده در نوزادان پسر بود.

(  )%3 /2از نوزادان پسر و یک نفر (  ) %1/3از نوزادان دختر دهار

در هاار نفر ( )%2ناهنجاری رشد مشاهده شد .سه نفر ( )%4از

آتروفی منز شده بودند که این تفاوت از نظر آماری معنا دار نبود

نوزادان دختر و یک نفر ( )%0/8از نوزادان پسر ناهنجاری رشد

(  .)P=0 /40نوزادان دهار این مشکل  1-6ماهه بودند و در بین

داشتند که این تفاوت از نظرآماری معنادار نبود( .)P=0/12همچنین

نوزادان با سن کمتر از یک ماه آتروفی دیده نشد که مورد از لحاظ

سه نفر ( )%3/1از نوزادان زیر یک ماه و یک نفر ( )%1از نوزادان 1-6

آماری معنادار بود (  .)P =0 /027در ادامه نتایج ملالعه نشان داد 19

ماهه ناهنجاری رشد داشتند که این تفاوت از نظرآماری معنادار نبود

نفر (  ) %9 /5از نوزادان هیدروسفالی داشتند %8/9 .از نوزادان پسر

(.)P=0/28

و  %10/7از نوزادان دختر دهار هیدروسفالی بودند ( .)P =0 /67

 16نفر( )%8از نوزادان ناهنجاری ساختاری داشتند .بیشترین

ترکیبی از یافته های رادیولوژیک در  37نفر (  )%18/56از نوزادان

ناهنجاری ساختاری مشاهده شده در نوزادان هیپوپالزی کورپوس کلوزوم

مشاهده شد %16 /9 .از نوزادان پسر و  %21 /3از نوزادان دختر

( )Corpus callosum hypoplasiaبود (نه نفر  .)%4/5همچنین مشخص

دارای ترکیبی از یافته های رادیولوژیک بودند ( ( )P =0 /44توزیع

شد جنسیز و سن تاثیر معناداری بر ناهنجاری ساختاری ندارد.

براساس سن در جدول .)1

دو نفر ( ) %1از نوزادان بیماری مادرزادی داشتند ،که هر دو

در ناایز برای مقایسه نتایج بهدسز آمده با نتایج ملالعات

پسر بودند .یکی سن کمتر از یک ماه و دیگری سن  1-6ماه

پیشین ،مقاالت گذشته از لحاظ متداولترین بیماری منجر به تشنج،

داشز .هاار نوزاد ( ) %2بیماری متابولیک داشتند شامل دو نوزاد

جمعیز و سن نوزادان تحز ملالعه و ابزار بکار گرفته شده برای

دختر و دو پسر .دو نفر سن زیر یک ماه و دو نفر در سن 1-6

تشخیص بررسی شدند (جدول .)3

جدول  :2توزيع فراواني عفونت در نوزادان براساس جنسيت
عفونت

جنسيت
(107)86/3

(67)89/3

التهاب بطني

(5)4/0

(3)4/0

عفونت زير سخت شامه

(3)2/4

(2)2/7

ندارد

عفونت گوش و ماستوييد

(2)1/6

0

انسفاليت

(4)3/2

(3)4/0

آبسه مغزي

(1)0/8

0

التهاب بطني

(2)1/6

0

آزمون آماری  Chi-square testبرای تعیین تفاوت فراوانی یافتهها در تقسیتبندی جنس استفاده شد P<0/05 .بهعنوان تفاوت آماری هشمگیر در نظر گرفته شد.
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پسر (درصد)

دختر (درصد)

P
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جدول  :1مطالعات گذشته از لحاظ متداولترين بيماري منجر به تشنج ،جمعيت و سن نوزادان تحت مطالعه و ابزار بهكار گرفته شده بررراي تشررخيص .همچنررين دادههرراي
مطالعه حاضر براي مقايسه آورده شده است.
متداولترين بيماري هاي نوزادان مبتال به تشنج

مطالعه

جمعيت مورد مطالعه

كشور

انسفالوپاتی ایسکمیک هیپوکسیک ()%21/1
عفونز ()%12/5

مطالعه حاضر

ایران-شیراز

سن نوزادان
زیر یک ماه تا شش

199

ماه

خونریزی منزی ()%11

روش تشخيص
امآرآی

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ( )%35
9

 Fallah Rو همكاران

سپسیس و مننژیز ()%26

ایران-یزد

زیر یک ماه

63

امآرآی

اختالالت متابولیک ()%14
انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ()%36/4
6

 Moayedi Aو همكاران

عفونز ()%19

ایران-

اختالالت متابولیک و اختالل متابولیست مادرزادی

بندرعباس

4541

----

الکتروانسفالوگرافی و
یافتههای پاراکلینیک

()%7/3
انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ()%36
10

 Talebian Aو همكاران

هیپوناترمی ()%12
هیپوگلیسمی و خونریزی داخل جمجمهای

انوا تصویربرداری
ایران-کاشان

زیر یک ماه

100

سونوگرافی و امآرآی

()%11
انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ()%24
11

 Nemati Hو همكاران

هیپوگلیسمی ()%10/22

نورو شامل سیتی،

ایران-تاران

زیر یک ماه

88

اختالل متابولیست مادرزادی ()%8

الکتروانسفالوگرافی و
یافتههای پاراکلینیک

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ()%46
12

 Weeke LCو همكاران

خونریزی داخل جمجمهای ()%12

هلند

----

378

الکتروانسفالوگرافی

سکته ()%10/6
13

 Osmond Eو همكاران

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ()%65
سکته ()%12

انگلستان

کودکان بین 18-24

77

ماه

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ( )%53/7
14

 Malik Aو همكاران

اختالالت متابولیک ()%17/5

پاکستان

285

----

مننژیز ()%10
 Yıldız EPو همكاران

15

انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک ()%28/6
خونریزی داخل جمجمهای ()%17

112

الکتروانسفالوگرافی و
یافتههای پاراکلینیک
الکتروانسفالوگرافی

گرفته دیگر ،یافتههای  MRIدر تعیین پیشآگا ی و س رانجام عص بی
نوزاد کمککننده خواهد بود.

12و13و18و19

اهمیز تصویربرداریهای عصبی در تشنج نوزادی و اس تفاده از

در ملالعات پیشین نیز ذکر شده اسز که با اقدامات تشخیص ی

تکنیکهای جدید  MRIبرای یافتن اتیولوژی تشنج و پیشگویی کردن

روتین و اولیه میتوان علز تشنج نوزادی را در  88-%95پیدا ک رد و

پیشآگای نوزاد تاکید شده اسز و  MRIبهعنوان تصویربرداری ارجح

در سایر ملالعات نیز انسیدانس تشنج ب ا عل ز ناش ناخته 4/2-%3/5

و با حساسیز بیشتر ذکر شده اسز16.و 17طبق هن د ملالع ات انج ام

گزارش شده اسز.

13و20
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بحث

ترکیه

 23-44ماه

امآرآی

Yarmahmoodi
F., etفاطمه
al.
همكاران
یارمحمودی و
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 دق ز بی شتری ب ه ع مل آی د و،ن اشی از هی پوکسی ن وزادی

، با ب ه تص ویر کش یدن کام ل س اختمان و آن اتومی من زMRI

22

. حتم ا درخواس ز ش ودMRI س کانس تصویربرداری دیفیوژن در

میتواند در جاز پیدا کردن ض ایعه و پ اتولوژی موج ود درسیس تت

بیماریه ای م ادرزادی ش امل اخ تالالت کورتیک ال من زی مانن د

 مفید باشد که،عصبی مرکزی که منجر به تشنج در نوزادان شده اسز

شیزنسفالی و هتروتوپی در ای ن ملالع ه یافت ه ش ایعی نب ود ول ی در

MRI

24و23

 روز اول پس از تش نج ص ورت گی رد و3-5 باتر اسز ظرف
21

.ملالعات گذشته بهعنوان علل بروز تشنج در نوزادان یاد شدهاند

.منز باید در تمام نوزادان با تشنج انجام شود

 جنس یز و س ن ت اثیر معن ادار ب ر هیچی ک از،براساس نت ایج

 در ن وزادان ت رم ش ایعترین عل ز تش نج،3 با توجه ب ه ج دول

 نداشز بهجز آتروفی منز ک ه درص د فراوان ی آن درMRI یافتههای

 اخ تالل، ایسکمی موض عی،بهترتیب انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک

. ماه بهطور معناداری بیشتر از نوزادان زیر یک ماه بود1-6 نوزادان

ساختمانی منز و اختالالت متابولیک و در نوزادان نارس شایعترین علز
2

.تشنج خونریزی داخل بلنی و پس از آن عفونزها ذکر شده اسز

 نت ایج ای ن ملالع ه تایی د و تاکی د میکن د ک ه:نتیج هگیری
هیپوکسیک ایسکمیک انس فالوپاتی ش ایعترین عل ز تش نج ن وزادان

نتایج ملالعه حاضر نشان دهنده وق و هیپوکس یک ایس کمیک

، با توجه به اینکه در این ملالعه درصد قابل توجای از ن وزادان.اسز

 نف ر25  عفون ز در،) از ن وزادان%21/1(  نف ر42انس فالوپاتی در

 منزی غیر طبیعی داشتند این یافته بیانگر اهمیز انجام این اقدامMRI

) درSchizencephaly and heterotopia(  بیماری م ادرزادی،)%12/5(

 تعیین پیشآگای و ط ول م دت درم ان در،رادیولوژی در تشخیص

) و ایس کمی%2( بیماری متابولیک در ها ار نف ر ن وزاد،)%1( دو نفر

.تشنج نوزادی میباشد

.) بود%1( موضعی در دو نفر از نوزادان

 این مقاله حاصل از پایاننامه تحز عنوان "بررسی:سپاسگزاری

 ش ایعترین عل ز،3 در تمامی ملالعات ارای ه ش ده در ج دول

 در نوزادان زی ر ش ش م اه ک ه ب ا تش نج ب هMRI فراوانی یافتههای

 انسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک و آسفیکسی،تشنج در نوزادان ترم

بیمارستانهای آموزش ی دانش گاه عل وم پزش کی ش یراز ارج ا داده

موقع تولد بوده اسز و دلیل اختالف در فراوانی و درصد آن میتواند

" در مقلع دکترای تخصصی1398-1397 شدهاند در فاصله سالهای

ب هدلیل تف اوت در روشه ای تشخیص ی بکاررفت ه ب رای شناس ایی

 میباش د ک ه ب ا حمای ز16618  و ک د1399 رادیول وژی در س ال

.هیپوکسی و یا تفاوت در سن نوزادان تحز ملالعه باشد

.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شیراز اجرا شده اسز

با توجه به نتای ج توصیه میش ود برای بررسی نوزادان با تش نج
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Assessment of the frequency of MRI findings in neonates under 6 months

who referred to Shiraz hospitals with seizures
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Background: Neonatal seizures can have many causes. Determining the underlying cause
of neonatal seizures is very important in determining the prognosis, outcome, and treatment
strategies. In this study, we have evaluated the frequency of Magnetic resonance imaging
(MRI) findings in neonates younger than 6 months who had been referred to Shiraz Namazi
hospital with seizures to determine the prevalence of various causes of seizures.
Methods: This was a retrospective study, that was performed on 199 neonates younger
than 6 months of age who were hospitalized due to seizures in hospitals affiliated with
Shiraz medical sciences from 21st March 2018 to 20 March 2019. Patient data were
extracted by statistics and health information system and imaging data and its reports
were extracted from picture archiving and communication system. The data were
statistically analyzed by SPSS V26.
Results: In this study, 199 infants under the age of 6 months were examined, of which
124 (62.3%) were boys and 75 (37.7%) were girls. 97 infants (48.7%) were less than
one month old and 102 ones (81.3%) were in the age group of 1-6 months. It should be
noted that in terms of gender, 57.3% (71) of male infants and 49.3% (37) of female
infants had abnormal MRI findings. 54.3% of patients had abnormal MRI findings and
45.7% had normal MRI. The most common abnormal finding was hypoxic-ischemic
encephalopathy (HIE), which was the most common cause of seizures in 21.1% of
neonates, followed by infection with 12.5% and cerebral hemorrhage with 11% of
prevalence. Other important abnormal findings included hydrocephalus, structural
abnormalities, venous sinus thrombosis, brain atrophy, developmental abnormality, etc.
There was a combination of radiological findings in 18.56% of neonates.
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Conclusion: This study showed that hypoxic-ischemic encephalopathy is the most
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common cause of neonatal seizures. Considering that in this study, a significant
percentage (54.3%) of the neonates had abnormal brain MRI, this finding indicates the
*

Corresponding author: Medical Imaging
Research Center, Shiraz University of
Medical Sciences, Shiraz, Iran.
Tel: +98-71-36271464
E-mail: b.zeinali.r@gmail.com

importance of performing this radiological procedure in the diagnosis, prognosis, and
duration of treatment in neonatal seizures.
Keywords: magnetic resonance imaging (MRI), neonate, seizure.
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