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Convulsive status epilepticus and health-related quality of life in 
children with epilepsy 

 الصرعمرض المصابين بألطفال ل جية و نوعية الحياة الصحيةالحالة الصرعية التشن

الهدف من هذه الدراسة هو فحص العالقة بين الحالة الصرعية التشنجية ونوعية الحياة الصحية خالل  :الهدف
 لألطفال المصابين بالصرع. متعددة المواقعخالل دراسة أترابية شهر من المتابعة  42
 

عائلة  472األطفال المصابين بالصرع من تم جمع البيانات في دراسة نوعية الحياة الصحية لدى طرق البحث: 
يان "نوعية الحياة في صرع الطفولة" لتقييم نوعية الحياة . تم استخدام استبلديها طفل مشخص بالصرع حديثا  

الصحية بحسب األهل. وتم استخدام المنحدر الخطي الهرمي لفحص العالقة بين الحالة الصرعية التشنجية و 
 .ا  شهر 42عائلة التقييم الذي استمر  453أكملت  الصرع. شهر من حدوث 42نوعية الحياة الصحية بعد 

 
تشابه األطفال ة التشنجية خالل فترة المتابعة. ( من الحالة الصرعي%1.6إثنان وعشرون طفال  )عانى  النتائج:

ألطفال الذين الذين عانوا من حالة صرعية تشنجية مع األطفال الذين لم يعانوا منها، إال أن نسبة كبيرة من ا

ترافقت الحالة (. P< 0.001نوبات اختالجية جزئية )عانوا من الحالة الصرعية التشنجية قد عانوا أيضا  من 

و ذلك بعد  (β = -4.65, p= 0.031حياة صحية أقل بشكل ذو داللة إحصائية )الصرعية التشنجية بنوعية 

 %27اختالفا  مقداره النموذج النهائي  أوضح. رضىوغرافية و العائلية للممالتعديل للخواص السريرية و الدي

 في معدالت نوعية الحياة في صرع الطفولة.

الموجودات أن األطفال الذين عانوا من الحالة الصرعية التشنجية ليس فقط لديهم نوعية  تقترح  االستنتاجات :

إنما أن هذا العامل هو مستقل ية، حياة صحية أقل مقارنة مع أقرانهم ممن لم يعانوا من الحالة الصرعية التشنج

 عن التأثيرات الديموغرافية والخصائص السريرية التي من المعروف أنها تؤثر على نوعية الحياة الصحية.

 

Objective: The objective of this study was to examine the association between convulsive status epilepticus 

(CSE) and health-related quality of life (HRQL) during a 24-month follow-up in a multisite incident cohort of 

children with epilepsy. 

Methods: Data were collected in the Health-Related Quality of Life Study in Children with Epilepsy Study from 

374 families of children with newly diagnosed epilepsy. The Quality of Life in Childhood Epilepsy (QOLCE) 

Questionnaire was used to evaluate parent-reported child HRQL. Hierarchical linear regression was used to 

examine the relationship between CSE and HRQL at 24 months postepilepsy. A total of 359 families completed 

the 24-month assessment. 



Results: Twenty-two children (6.1%) had experienced CSE during the follow-up. Children with and without CSE 

were similar, except a larger proportion of children with CSE had partial seizures (p < 0.001). Controlling for 

clinical, demographic, and family characteristics, CSE was significantly associated with poorer HRQL (β = -

4.65, p = 0.031). The final model explained 47% of the variance in QOLCE scores.  

Conclusions: The findings suggested that not only do children with CSE have significantly poorer HRQL 

compared with their non-CSE counterparts, but that this factor is independent of the effects of demographic 

and clinical features known to affect HRQL. 
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