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Abstract 

 
Miller Fisher Syndrome is an uncommon variant of Guillain-Barre syndrome of then presents with 

clinical triad of ataxia, areflexia, and ophthalmoplegia. In this report, a 3 year old girl with acute ataxia and 

areflexia without physical sign of external ophtalmoplegia with sensory axonal neuropathy on 

electrophysiologic study is presented. Based on clinical and electrophysiologic findings, the diagnosis of 

Miller Fisher syndrome was made and the patient underwent treatment with intravenous immunoglobulin for 

five days. With relative resolution of ataxia.  
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 كیدهچ
ت ّبی ًبؽبیغ عٌذرم  ی آتبکغیگیلي ثبرُ هیعٌذرم هیلزفیؾز یکی اس ٍاریًب  در ایيؽَد. لضی ٍ آرفلکغی هؾخص هیافتبلوَپ ، ثبؽذ کِ ثب تزیبد ثبلٌی

ِ  افتبلوَپلضی فلکغی ثذٍى اکغتزًبل ثب ػالئن آتبکغی حبد ٍ آر عبِل 3یک دختز  گشارػ، رٍپبتیٍ ٍاضح در هؼبٌی ًَبل حغی ٍجَد ًَ در ثزرعی  اکغ
َلَصیک هؼزفی هی صیک، عٌذرم هیلزفیؾز تثزاعبط یبفتِ ؽَد.الکتزٍفیشی ََل لیي ّبی ثبلیٌی ٍ الکتزٍفیشی ََث ؾخیص دادُ ؽذُ ٍ ثیوبر تحت درهبى ثب ایوٌَگل

غجی آتبکغی ثؼذ اس یک ّفتِ، ثیوبر هزخص گزدیذ.  5داخل ٍریذی ثوذت  ْجَدً   رٍس قزار گزفت. ثب ث
 

رٍپبتی حغیهیلزفیؾز عٌذرم، آتبکغی، ها4 کلید واضه ًَ 
 

  toopchi@tbzmed.ac.ir : * ایمیل نویسنذه رابط

 
 مقدمه

ٍاریبًت ّبی ًبؽبیغ عٌذرم گیلي ثبرُ عٌذرم هیلزفیؾز یکی اس 
تظبّز  رفلکغی آافتبلوَپلضی ٍ  ،ثبؽذ کِ ثب تزیبد ثبلیٌی آتبکغیهی
گشارػ  ،( تبثلَّبی غیزهؼوَلی ًیش اس ایي عٌذرم2، 1کٌذ. )هی

 ًٍَث ؽیَع آى در جٌظ هذکز دٍ ثزاثز جٌظ ه .(3) ؽذُ اعت
ػالهت  ؽبیؼتزیي .عبثقِ ػفًَت قجلی در اغلت ثیوبراى ٍجَد دارد

صیک ثصَرت  َل دُ ٍ تغییزات الکتزٍفیشَی دیپلَپی ٍ آتبکغی َث
 .(2ٍ1ؽَد )عٌغَری اکغًَبل ًَرٍپبتی ًیش در ایي افزاد یبفت هی

 
 گصازش موزد

ثبؽذ کِ هی عبِل اّل ٍ عبکي تجزیش 3ثیوبر هَرد هؼزفی دختز 
یک رٍس قجل ثطَر ًبگْبًی  اسافتبدى  ت اختالل رُا رفتي ٍثب ؽکبی

ثِ هزکش آهَسؽی درهبًی کَدکبى هزاجؼِ کزدُ ٍ ثغتزی ؽذُ 
َلذ، آپگبر حیي یعبثقِ پشؽک اعت. َلذ کَدک اس ًظز ٍسى ت عیز ، ت

ى دُ اعت. عبثقِ ػفًَت  تکبهلی ًزهبل ٍ ٍاکغیٌبعَی کبهل َث
فغی  خفیف س ًظز ؽکبیت ثبلیٌی ّفتِ قجل داؽتِ اعت. ا 2-3ٌت

ٍجَد  اس ًظز. ؽتٍ تؼبدل هؾکلی ًذا در راُ رفتي غیز اس اختالل
یب ػذم ٍجَد دٍ ثیٌی ِث ػلت عي کن کَدک اطویٌبى حبصل ًؾذ. 

ریب دُ، تت ًذاؽت ٍ ػالئن حیبتی ًزهبل ًدر هؼبیٌِ َّؽیبر ٍ ٍا تِ َث
یبل خصَصبً حزکبت چؾن در توبم  ِ اػصبة کزًا د. هؼبٌی جْبت َث

د. راُ رفتي ثصَرت آتبکغیک ٍ ر ر هزدهک ًزهبل َث فلکظ ِث ًَ
د. ثِ ػلت ػذم ّوکبری تغت جبم  َث رٍهجزگ ٍ هؼبیٌِ حغی ًا

ٍ رفلکغْبی ٍتزی ػوقی اس  لقذرت ػضالت تقزیجبً ًزهبًؾذ. 
د. در ثزرعی -، تغترٍتیيّبی اًجبم ؽذُ آسهبیؾبت ثیي رفتِ َث

دًّبی ثیَؽیویبیی ٍ الکتزٍلیت هغش  درآًبلیش هبیغذ. ّب ًزهبل َث
ثذٍى علَل ٍ کؾت   mg/dl 42، قٌذ mg/dl 45پزٍتئیي  ًخبػی،

د. صیک ًَرٍپبتی عٌغَری اکغًَبل  هٌفی َث در تغت الکتزٍفیشیََل
د اػصبة  ذاهْبی تحتبًی ٍ  غی درحثصَرت کبّؼ آهپیلیَت ًا

 ّذایت اػصبة حزکتی ٍثزرعی  فَقبًی هؾبّذُ گزدیذ.

د.الکتزٍهیَگزافی عَسًی ػض ذاهْب ًزهبل َث ثزاعبط تظبّز  الت ًا
ًَبل ًَرٍپبتثبلیٌی آتبکغی ٍ آرفلکغ ی ٍ ی ٍ ٍجَد عٌغَری اکغ
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ثب تؾخیص عٌذرم ثیوبر ػذم ٍجَد افتبلوَپلضی اکغتزًبل  ػلیزغن
لیيهیلز  ل  فجؾز تحت درهبى ثب ایوٌَگلََث ٍ  10ٍریذی رٍس ٍا

ّفتن ثب ثیوبر رٍس  رٍس قزار گزفت. 4ثوذت  گزم 5عپظ رٍساًِ 
جَد ًغجی آتبکغی هزخص گزدیذ.  طی هذت ثغتزی ًیش ِث ْث

 ثبلیٌی ثیوبری ػالئوی اضبفِ ًؾذ.تبثلَی 
 

 بحث 
ى عٌذرم گیلي رٍپبتی التْبثی اتَایوَی ًَ ثبرُ یک پلی رادیکََل
ٍاریبًت صیک دارد )اعت کِ  َل  .(4ّبی هتؼذدی اس ًظز الکتزٍفیشَی
ٍاریبًت عٌذرم هیلزفیؾز دُ ٍ ثب غ عٌذرم گیليّبی ًبؽبیاس  ثبرُ َث

لیي  .کٌذآتبکغی ٍ دٍثیٌی تظبّز هی تزیبد کالعیک ایي ثیوبری ٍا
افتبلوَپلضی  ،هطزح ؽذ. ػالٍُ ثز آتبکغی 1932در عبل  ثبر تَعط

فبعیبل پبلغی ٍ  ،ٍ آرفلکغی عبیز ػالئن ایي عٌذرم ؽبهل پتَس
ر هزدهک  ایي  ّبیٍاریبًت .(2ٍ  1ثبؽذ )هیکبّؼ رفلکظ ثِ ًَ

در ایي  .(5عٌذرم ثصَرت افتبلوَپبرسی ًیش دیذُ ؽذُ اعت )
ؽَد ّز چٌذ در عٌذرم ػوذتبً اکغتزًبل افتبلوَپلضی دیذُ هی

َارد ایٌتزًبل افتبلوَپلضی  ثصَرت کبّؼ رفلکظ ِث ًَر ثؼضی ه
عٌذرم ًیش هوکي اعت دیذُ ؽَد. جْت تؾخیص  هزدهک

رٍپبتیًیبس ِث ٍجَد توبم ػالئن تزیبد ث هیلزفیؾز  بلیٌی ًیغت. ًَ

 ثصَرت ًَرٍپبتی اػصبة هحیطی یک ثیوبری عٌذرم هیلزفیؾز
َایویَى التْبثی  لیِثبؽذ. در ایي عٌذرم درگیزی حبد هیات در  ٍا

عیغتن ػصجی  ثبؽذ ٍ در هَرد درگیزیهحیطی هیاػصبة 
رعی ٍجَد دارد. هزکشی اًغیذاًظ ایي عٌذرم ثزاعبط  کٌتزٍا

ا هٌطقِ جغزافیبیی ظ عبالًِ هی َت در  9/0ًذ هتفبٍت ثبؽذ. اًغیذًا
ى ًفز جوؼیت گشارػ ؽذُ  در آعیب  ؽیَع ایي عٌذرم ٍیک هیلَی

َارؽی در  .(1) ثیؾتز اعت فغی یب گ % هَارد 70عبثقِ ػفًَت ٌت
دُ  ًٍیهثجت َث  ّوَفیلَط  ،ٍ ػبهل ػفًَی هؼوَالً کبهپیلَثبکتز صص

ًَشا ٍیزٍط ه ،آًفل ٍیزٍط ٍ اثؾتیي ثبر  هگبَل حتی  ،ثبؽذیعیَت
ى  ( 7ٍ 6ًیش دیذُ ؽذُ اعت )هَاردی اس آى ثذًجبل ٍاکغیٌبعَی

َلیذ  آًتیًػَاهل ػفَ % 90در ثیؼ اس  ؽذُ ٍثبدی ی هٌجز ِث ت
آًتی ثبدی عزم ٍ گبًگلیَسیذ افشایؼ ثیوبراى ثب عٌذرم هیلزفیؾز 

ٍاریبًتثبدی ایي آًتی .پیذا هی کٌذ ًیش  ثبرُ ّبی گیليدر عبیز 

اػصبة  سیذ در اطزافلَیکٌذ. تجوغ گبًگپیذا هیافشایؼ 
-در ثیوبراى دیذُ ؽذُ اعت کِ هی ظاثذٍعٌ ب ٍ، تزٍکلئاکلَهَتَر

ذ دلیل افتبلوَپلضی ثبؽذ ) ًَا لیي اس ًظز ػالئن ثبلیٌی  .(8،9ت ٍا
م در ایي عٌذرم دٍ ثیٌی  رُا رفتي ٍ اختالل (%6/38) عوپَت

دُ ٍ (6/20%) ؽَد. یوبراى دیذُ هی% ث80آرفلکغی در ثیؼ اس  َث
َثی اس عبیز پتَس ٍ فتَ ،دیغفبصی ،عزدرد ،فبعیبل درگیزی ػصت  ف

ذرت درگیز هی .(10، 1ثبؽذ ) ػالئن هی ؽَد ػصت اپتیک ٌث
ذ هٌؾبء هحیطی یب هزکشی داؽتِ ثبؽذ. هی آتبکغی .(11) ًَا ت

دٍرعبل رٍت ایوٌَّیغتَکویکبل هطزح کٌٌذُ درگیزی  هطبلؼبت
رٍى گبًگیلَى اػصبة ثبدی  ای تَعط آًتیّبی هخچِحغی ٍ ًَ

ذ هطزح طی ٍ هزکشی هییهحدٍ هکبًیغن  ثبؽذ. ثٌبثزایيهی ًا َت
تظبّز ثبلیٌی، آًبلیش ٍ  تؾخیص ایي عٌذرم ثزاعبط   .(11، 5ثبؽذ )

ثبدی ثِ رٍػ ٍ آًتی ،ثذٍى افشایؼ علَل، افشایؼافشایؼ پزٍتئیي 
رٍپبتی ٍجَد صیک  بل در ثزرعیًاکغَ عٌغَری ًَ َل الکتزٍفیشَی

یبل دیذُ هیهغش  ثبؽذ. در ثزرعیهی ٍلی اػصبة کزًا ؽَد 
ؽبهل اقذاهبت درهبى ایي عٌذرم  .(12، 2، 1اختصبصی ًیغت )

َلیي ٍریذی  کٌتزل ػالئن حیبتی، حوبیتی ٍ ًیش اعتفبدُ اس ایوٌَگلَث
ذ ثبػث تغزیغ هیٍ پالعوبفزس هی ثبؽذ. درهبى ّبی فَق  ًَا ت

ؽَد هَارد دیذُ هیکبهل در اغلت ریکبٍری . (13ریکبٍری ؽَد )
ذ هتفبٍت ثبؽذ )هبُ هی 2ّفتِ تب  2دٍرُ ریکبٍری اس  ًَا   .(14ت

 
 نتیجه گیسی

دّذ کِ تظبّز ایي ًؾبى هی در ایي هقبلِ ؽذُ هَرد هؼزفی
ذ ثبؽذ. هیثیوبری ثذٍى اکغتزًبل افتبلوَپلضی ٍاضح ًیش  ًا َت

ًیش تَعط کَدک  رػ دٍ ثیٌیکِ در هَرد گشاخصَصبً در کَدکبى 
در صَرت ّبی افتزاقی یکی اس تؾخیص ثٌبثزایي اطویٌبى ًذارین.

ذدر کَدک هیٍجَد آتبکغی حبد ٍ آرفلکغی  ًا  زهیلعٌذرم  َت
صیک ثبؽذ ٍفیؾز  َل یک رٍػ عبدُ ٍ در ِ ک ثزرعی الکتزٍفیشَی

ذ ثبؽذ هیهی ثذٍى ػبرضِ ٍ دعتزط ًَا جْت رعیذى ثِ ت
در ایي هطبلؼِ تغت آًتی ثبدی ثِ  ثبؽذ. کوک کٌٌذُتؾخیص 

جبم ًؾذ.   ػلت ػذم اهکبى آى در هزاکش هَرد هطبلؼِ ًا
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