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 تشنج نوزادی
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 ییللبببییییییی

 :درمان 

    نوزاد باید در بخش مراقبتهای ویژه نووزادا

 . بستری شود 

     اقدامات درمانی اولیه مانند باز نگهداشوتو

راههای هوایی ، داد  اکسیژ  ، توخوهویوه       

ترشحات ، تهویه  مناسب و قطع تغذیه دهانی 

 . و نمونه گیری خو  انجام می شود 

           برای نوزاد داروهای ضود تنونور شورو

 . شود  می

 آیا تشنج نوزادی عوارض بعدی دارد ؟  

 MRIبستگی به عهت تننر ، جواب سیتی اسک  و 

اگر نوزاد .  وز  هنگام تولد و س  حامهگی نوزاد دارد 

نارس بوده و وز  تولد او کم باشد یا جواب سیوتوی   

اسک  غیر طبیعی باشد نوزاد ممک  است در آینوده  

 . منکل داشته باشد
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همه حرکات غیر طبیعی نوزاد تننر نیوسوت و     

ارزیابی نوزاد برای تنخیص قطعی تننر بوایود     

الزم به ذکور اسوت       .  توسط پزشک انجام شود 

که شامل نووزادا     ماهگی  ۶کودکا  قبل از س  

نیز می شوند به عهت تب بواال داوار تنونور                

 . نمی شوند

 :ارزیابی بیمار شامل 

 گرفت  شرح حال دقیق -6

 معاینه کامل -۲

انجام آزمایش خو  مانند قند ، کهوسویوم ،        -9

 منیزیم ، و سدیم

 گرفت  مایع کمر -۴

انجام آزماینات تکمیهی مانند سونوگرافوی ،      -۵

 MRIنوار مغز ، سی تی اسک  مغز و یا 
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 :شایعترین علل تشنج نوزادی 

شایعتری  عهل تننر در دورا  نوزادی ، نرسید  

اکسیژ  به مغز آنهاست که ممک  است در اثور    

حوادث زایمانی برای کودک همچو  پیچید  بند 

ناف به دور گرد  آنها و یا نارس بود  کودک بوه  

 .وجود آید 

 والدین چگونه بفهمند که نوزاد تشنج دارد ؟

در صورت وجود حرکات غیرطبیعی اندام هوا ،      

پرش های عضالنی تکراری ، لرزش پهوک هوا ،       

سفت شد  اندام ها ، حرکات شبیه مکیود  یوا     

جوید  در دها  ، حرکات غیرطبیعی و انوحوراف   

ثانیه  ۲2انمها و یا توقف تنفس به مدت بیش از 

و کبود شد  نوزاد حتما به پزشک یا بیمارستوا   

 .مراجعه نماید 

 علت تشنج در نوزادان چیست ؟

کمبود اکسیژ  رسانی به مغز مانند مسمومیوت    -6

 حامهگی جدا شد  جفت ، صدمات حوالی زایما 

اختالالت مانند کاهش قند خوو  ، کواهوش          -۲

 کهسیم و منیزیم ، کاهش یا افزایش سدیم خو 

خونریزی داخل مغزی که بینتر در نووزادا         -9

 .نارس شایع است 

 عفونت ها مانند مننژیت -۴

 اختالالت دستگاه عصبی -۵

 اعتیاد مادر به مواد مخدر -1

 سکته مغزی نوزادا  -۷

 سندرم محرومیت دارویی یا مواد مخدر -۸

 

تننر نوزادی منخص تری  عالمت بیماری هوای  

عصبی در ای  دوره سنی است و نظر به تنخیوص  

سریع و درما  مناسب تننر و عهت آ  قادر بوه    

جهوگیری از ضایعات غیر قابل برگنت عصوبوی     

روز اول عومور روی           ۲۸   تننجی که در .   است  

می دهد به عهت اینکه تکامل عصبی نوزاد را بوه    

مخاطره می اندازد، یک فوریت پزشکی است که به 

 . سرعت در جهت درما  آ  بایود اقودام شوود       

تننر نوزاد ، بر خالف تننر کودکا  و بزرگساال  

، اغهب یک عالمت است و یک بیماری زیربنایی را 

 .  مطرح می کند 


