
هو الشافی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات اعصاب کودکان و مرکز تحقیقات بیهوشی

تعریف تشنج پایدار: تشنجی که بیش از 30 دقیقه طول کشیده است یا تشنج های مکرر بدون بهبود کامل در بین حمالت تشنج که 
بیش از 30 دقیقه طول کشیده باشد.

اگر تشنج کودکی بیش از 5 دقیقه طوالنی شود، باید به عنوان تشنج پایدار درمان گردد. 

1 ـ سطح سرمی داروهای ضد تشنج )فنوباربیتال، فنی توئین، والپروات و کاربامازپین(، ارسال گردد. در کودکان تب دار و شیرخواران زیر 1سال، درصورت عدم ممنوعیت؛ باید به سرعت LP انجام گردد.

 5mg 0.2 )حداکثر
mg/Kg 10( یا میدازوالم داخل بینیmg 0.5 )حداکثر

mg/Kg 10( یا میدازوالم بوکالmg 0.2 )حداکثر
mg/Kg می توان از میدازوالم عضالنی :IV Line 2 ـ  در صورت عدم اخذ سریع

0.5 )حداکثر 10mg( استفاده نمود.
mg/Kg در هر سوراخ بینی( یا دیازپام رکتال

 حداکثر 10g یا 10mL - به نسبت 1:1 
 
0.4

mL/Kg/dose( 400
mg/Kg 1( یا پارالدئید رکتالg 20 )حداکثر

mg/Kg تا این مرحله : می توان از فنی توئین داخل استخوانی IV Line 3 ـ  در صورت عدم اخذ

در روغن زیتون( استفاده نمود.

4 ـ قبل از شروع میدازوالم، کودک را حتمًا به PICU منتقل و درصورت لزوم؛ اینتوبه کنید. درصورت لزوم در این مرحله می توان از دریپ لیدوکائین یا دریپ پروپوفول؛ استفاده کرد.

5 ـ در صورت شروع دریپ پنتوباربیتال؛ فنوباربیتال و در صورت شروع دریپ تیوپنتال؛ میدازوالم و در صورت شروع دریپ لیدوکائین؛ فنی توئین، قطع گردد.

6 ـ در شیرخواران با شرح حال تشنج نوزادی، اسپاسم شیرخواران یا تشنج های زود هنگام؛ باید ویتامین B6 وریدی 100mg تجویز گردد.

دوز داروهای ضد تشنج تزریقی در کنترل تشنج های پایدار
Maximum DoseInterval DoseInfusion RateInitial Dose/ StatDrug Name

4mg/dose5 min(2 times only)1-2mg/min0.1mg/KgLorazepam

10mg/dose5 min(2 times only)0.1-0.4mg/Kg/hr0.3mg/KgDiazepam

1000mg /day IV3.5mg/Kg/q12hr1mg/Kg/min20-30mg/KgPhenytoin

1000mg/day IV2.5mg/Kg/q12hr2mg/Kg/min20mg/KgPhenobarbital

60mg/Kg/day10mg/Kg/q12hr3-6mg/Kg/min20-40mg/KgNa-Valproate

90mg/Kg/day15mg/Kg/q12hrover 15min30-60mg/KgLevetiracetam

10mg /day(24μg/Kg/min)-1-20μg/Kg/min0.15mg/KgMidazolam

50(μg/Kg/min)-20-50μg/Kg/min4.5mg/KgLidocaine

4mg/Kg/h-30-65μg/Kg/min1-2mg/KgPropofol

5mg/Kg/h-0.5-5mg/Kg/h5-15mg/KgPentobarbital

6mg/Kg/h-1mg/Kg/h5mg/KgThiopental

نکات مهم
1.  در حال حاضر فرم وریدی داروهای لورازپام و لوتیراستام در کشور موجود نیست که در آینده نزدیک در اختیار کلیه 

مراکز درمانی قرار خواهد گرفت.
2. می توان پس از اولین دوز بنزودیازپین ها ـ مشروط بر این که بیمار تب نداشته باشد و یا  تشنج تداوم داشته باشد ـ 

از باربیتورات ها استفاده نمود.
3. عارضه مهم اکسترا وازیشن فنی توئین؛ Purple Glove Syndrome است.

 Propofol شود؛  استفاده   4mg/Kg/hr از  بیش  دوز  با  و  ساعت    48 از  بیش  که  درصورتی  پروپوفول  مهم  4.  عارضه 
Infusion Syndrome است که بیمار دچار اسیدوز متابولیک، رابدومیولیز، هیپرلیپیدمی، هیپرکالمی و هپاتومگالی 

و در نهایت برادیکاردی و آسیستول می شود.
 5.  نحوه ساخت دریپ دیازپام : 4 میلیگرم دیازپام را در  20 سی سی سرم )D5W / RL / NS( حل کرده و با سرعت

0/4mg/Kg/hr -0/1  صرفًا از طریق پمپ سرنگ؛ اینفیوژن وریدی می کنیم.

6.   نحوه ساخت دریپ میدازوالم، پرپوفول و لیدوکائین : پس از تجویز وریدی دوز Stat دارو با هماهنگی فلوی اعصاب 
؛ معادل 6  برابر وزن کودک از دارو را در100 سی سی سرم D5W درون میکروست حل و صرفًا از طریق اینفیوژن 

پمپ تجویز می کنیم. هر یک قطره از این محلول دارای  1µg/Kg دارو می باشد.
7. در کودکان با مشکالت قلبی )شوک یا CHF(؛ حداکثر دوز لیدوکائین 20μg/Kg/min می باشد.
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زیر نظر اساتید فوق تخصص مغز و اعصاب و بیهوشی کودکان: دکتر محّمد غفرانی، دکتر پروانه کریم زاده، دکترسیدحسن تنکابنی، دکتر محّمد مهدی تقدیری، دکتر محسن جوادزاده،
دکتر سیدسجاد رضوی و دکتر سارا ساالریان  تهیه کننده: دکتر ساسان ساکت، فوق تخصص مغز و اعصاب بیمارستان کودکان مفید

دقیقه 0 تا 5
به محض تأیید تشخیص؛ درجه حرارت، فشارخون، ضربان قلب، تنفس، ECG و EEG را پایش کنید. راه هوایی دهانی برقرار و اگر الزم 
است اکسیژن تجویزکنید. کاتتر داخل وریدی تعبیه و نمونه خون وریدی برای سطح سرمی داروهای ضد تشنج1 ، قند، الکترولیت، کلسیم، 

منیزیم، BUN و CBC ارسال کنید. با گلوکومتر قند خون بیمار را چک کنید. مکررًا ساکشن کنید. بیمار را به PICU منتقل کنید.

10mL/Kg نرمال سالین وریدی و 5mL/Kg محلول قندی 10% )در صورت هیپوگلیسمی( تجویز کنید.دقیقه 6 تا 9

دقیقه 10 تا 40
لورازپام: 0.1mg/Kg با سرعت 2mg/min-1 تجویز کنید. قابل تکرار 1 نوبت دیگر؛ بعد از 5 دقیقه )حداکثر8mg(2  یا

دیازپام: 0.3mg/Kg ظرف 2 دقیقه تجویز کنید. قابل تکرار 1 نوبت دیگر؛ بعد از 5 دقیقه )حداکثر 5mg در شیرخواران و 10mg در کودکان(  
فنی توئین: 20mg/Kg با سرعت 1mg/Kg/min)حداکثر 1000mg(. ممکن است قبل از شروع مرحله بعدی؛ 10mg/Kg دیگر نیز نیاز باشد )حداکثر 500mg دیگر(3

دقیقه 41 تا 59
فنوباربیتال: 20mg/Kg با سرعت 50mg /min )حداکثر 1000mg( یا

سدیم والپروات: 40mg/Kg-20 با سرعت 6mg/Kg/min-3 یا

لوتیراستام: 60mg/Kg-30 ظرف 5 دقیقه

میدازوالم4: ابتدا 0.15mg/Kg و سپس با سرعت 20μg/Kg/min-1 اینفیوژن وریدی شروع شود. هر 15 دقیقه یکبار دوز را افزایش دهید تا تشنج دقیقه 60

بر اساس EEG کنترل گردد. طول دوره درمان حدود 12 تا 48 ساعت است و سپس هر 30 دقیقه، 1μg/Kg/min از دوز دارو Taper می شود.

دقیقه 61 تا 80

اگر تشنج ها هنوز ادامه دارند، از متخصصین بیهوشی بخواهید تا از پنتوباربیتال یا تیوپنتال استفاه نمایند و یا بیهوشی عمومی با هالوتان 
و بلوک نوروماسکوالر آغاز گردد.

پنتوباربیتال5: ابتدا 5mg/Kg و سپس با سرعت 5mg/Kg/hr-1 اینفیوژن وریدی تداوم یابد تا الگوی burst-suppression در EEG پدیدار 
گردد. درمان نگهدارنده تقریبًا 4 ساعت تداوم می یابد و با کاهش سرعت اینفیوژن، بیمار از نظر بروز فعالیت تشنجی بررسی می گردد. 
اگر بیمار مجددًا تشنج کرد و یا دیس شارژهای جنرالیزه در EEG پدیدار گردید؛ پروسیجر تکرار می گردد. در غیر این صورت ظرف 12 

تا 24 ساعت، دارو Taper می شود.
تیوپنتال5: ابتدا 5mg/Kg و سپس با سرعت 1mg/Kg/hr اینفیوژن وریدی تداوم یابد. هر 30 دقیقه یک بار دوز را 1mg/Kg/hr افزایش دهید 
تا به حداکثر دوز 6mg/Kg/h برسد و یا قبل از آن تشنج کنترل گردد. طول دوره درمان 48 ساعت است و سپس هر 12 ساعت، 25% از 

دوز دارو Taper می شود.


