
 تعریف:

 ۲۸روز اول عمر روی می دهد به علت اینكه كه در  یتشنج

تكامل عصبی نوزاد را به مخاطره می اندازد، یك فوریت 

پزشكی است كه به سرعت در جهت درمان آن باید اقدام 

شود.تشنج نوزاد، بر خالف تشنج كودكان و بزرگساالن، اغلب 

یك عالمت است و یك بیماری زیربنایی را مطرح می كند. به 

همین خاطر اختالل 'تشنج نوزاد' نیاز به ارزیابی برای شناخت 

علت بیماری و شروع اقدامات درمانی دارد. از نظر بالینی 

تشنج، اختالالت گذرا در فعالیت مغزی است كه بصورت 

حركتهای غیرطبیعی ، اختالل تنفسی، اختالالت رفتاری، یا 

اختالالت كاركرد سیستم عصبی خودكار بروز می كند. تشنج 

دو خصوصیت دارد یكی اینكه به صورت ناگهانی ایجاد می 

شود و دوم اینكه غیر ارادی و غیر قابل كنترل است. تشنج 

بصورت كانونی یا منتشر اغلب در نوزادان نارس بیشتر دیده 

می شود، همه حركات غیرطبیعی نوزاد تشنج نیست و ارزیابی 

نوزاد برای تشخیص قطعی تشنج ضروری است. تشنج 

مشخص ترین عالمت بیماری های عصبی در نوزادان است و 

نظر به تشخیص سریع و درمان مناسب تشنج و علت آن قادر 

 به جلوگیری از ضایعات غیر قابل برگشت عصبی است .

 :عالیم 

 نیازا كیممكن است شما هر كندیتشنج م نوزادی یوقت

 :دینیرابب میعال

 یاندام ها ، پرش ها یعیرطبیدر صورت وجود حركات غ

، لرزش پلك ها ، سفت شدن اندام ها ،  یتكرار یعضالن

 یعیرطبیدهان ، حركات غ در دنیجو ای دنیمك هیحركات شب

از  شیتوقف تنفس به مدت ب ایو انحراف چشمها و 

 ایو كبود شدن نوزاد حتما به پزشك  هیثان ۲0

 . دیمراجعه نما مارستانیب

و  ستید تشنج ننوزا یعیطب ریحركات غ همه

توسط  دیتشنج با یقطع صیتشخ ینوزاد برا یابیارز

 . پزشك انجام شود

اندامها متوقف شود  یعیطب ریبا گرفتن حركات غ اگر

 . ستیتشنج ن

 

 است؟ عیتشنج درنوزادان شا ایآ

است.  عتریعمر شا امیاز همه ا ینوزاد امیتشنج در ا 

مورد  90 درصد در هر یك هزار نوزاد نارس   حدود 

تشنج بروز می كند و بیش از  ۸-11 مورد علت 

 ارگانیك دارد. 

  علت

 به مغز یرسان ژنیكمبود اكس 

 كاهش قند خون 

 خون میكاهش كلس 

 عفونت ها 

 یاختالالت دستگاه عصب 

 مانیزا یصدمات حوال 

 یزیخونر 

 نوزادان یسكته مغز 

 یكیاختالالت متابول 

 مادر به مواد  ادیاعتدر ییدارو تیسندرم محروم

 گریمخدر و چند علت نادر د

 

 :تشخیص 

دارد و درمان  یفور یابیبه ارز ازیهر نوزاد مشكوك به تشنج ن

انجام  دیبا یمارستانیب طیتشنج نوزاد )ماه اول عمر( در مح

است.  یتشنج ضرور یقطع صیتشخ ینوزاد برا یابیارز شود.

كامل  نهیمعا ر،مایب قیشامل گرفتن شرح حال دق ماریب یابیارز

و نوار مغزو  یصیتشخت اشی)آزما یلیتكم شاتیو سپس آزما

 ( است.یام آر ا



 

 :درمان 

 دارد، یو درمان یصیتشخ یبه اقدامات فور ازیتشنج نوزاد ن

 : هیاول یشامل اقدامات ضرور یاقدامات درمان

 ییهوا یباز نگهداشتن راهها  

 ژنیدادن اكس 

 ترشحات هیتخل 

 مناسب  هیتهو 

 یدهان هیقطع تغذ  

 خون  میقند و كلس یریدر صورت امكان نمونه گ

   .است

 ازیاست و ن یا نهیزم یماریب كینوزاد معموال عالمت  تشنج

ضد  یبا دارو درمان .كند یرا مطرح م یفور یابیبه ارز

و نوار مغز  حال نوزاد ریشدن س یعیتشنج معموال با طب

 نهیبودن معا یعیرطبیصورت غ در.ودش یقطع م طبیعی

 یم هیتوص یریگی، مشاوره اعصاب و پ صیهنگام ترخ یعصب

( تالیمدت زمان استفاده از دارو )معموالً قرص فنوبارب شود.

و جواب  یعصب نهیبر اساس نظر پزشك معالج با توجه به معا

 ..شود یم نییتع شاتیآزما
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