Guidelines 2017-2019
الىوب الاختالجية
الىىب الاخخالحُت كىد حدًث الىالدة هي حدزُت جدٌ كلى سىء وؿُفت كصبُت.
جحدر بيسبت  %3-1كً ولدان جمام الحمل وبيسبت أكلى في الخدج
 -كد جيىن حادة ,ملىٍت ,زملُت ,زملُت كظلُت

التعريف واملقاربة:
العالمات الفيزيائية:
باإلطافت إلى الحسواث الدضىجُت الىاضحت ابحث كً:
 العيون :الخحدًم  ,السمط  ,لاهحسا فألفل الفم :الخيلم  ,املظغ ,املص ,دفم اللسان للخازج ,اللع كلى الضفاه.-

ألاطراف :حسواث مالهمت ,دوزاهُت مثل زوىب الدزاحت  ,حسواث دواسُت.

 الالرادية :هىب جىكف الخىفس ,كدم اهخـام بدكاث الللب ,طغؽ دمىي غحر مسخلس. بؤزي أو مخلدد البؤز (كدة أحصاء مً الجسم) -أحس فحص فحزًائ مفصل و ملازبت كصبُت.

التشاخيص التفريقية:
 الىقرزة :الازحلاش ,الدضىج ,جخىكف الحسواث كىد مسً الؼس . هوبات الرمع العضلية الحميدة أثىاء الىوم :مىطلت أو ملممت ,حضىج الؼس السمعي اللظليوالري الًخظمً الىحه جحدر في الؼىز البدئ للىىم أو كىدما ًىصً الؼفل كلى الاسدُلاؾ (
EEGػبُعي – ًصوٌ بحن  6-4أصهس )

ميز بين الىقرزة والىوب الاختالجية:
حدوٌ()1
العالمة
كامل محسض
الحسهت املسُؼسة

الىوب الاختالجية
ال
ملىٍت -زملُت

الىقرزة
ولم
سسَلت -مربرة-
ازحلاصُت

اهلؼاق الحسهت كىد
مسً الؼس

ال

ولم

حغُم وعي

مسدُلف أو هائم

ولم

ال

حالت الىعي
اهحسا كُجي

الاستجواب والفحوصات:
الخط ألاول:
 -1سىس الدم
 -2صىازد املصل مخظمىت اليلس واملغجزًىم
 -3حلداد دم وامل  :FBCجخثري(بحاٌ سىخت دماغُت مخىكلت كم بمسح جخثري)
 -4غاشاث دم
 -5شزق دم
CRP -6
 LFf -7وؿائف هبد
الخط الثاوي:
 -1أمىهُا املصل – حمىض أمُيُت
 -2سمىم البىٌ – حمىض أمُيُت – حمىض كظىٍت
 -3بصٌ كؼجي  -دزاست مجهسٍت لل CSFوشزق (حسزىم وفحروس ي)
 -4إًيى كبر الُافىخ (السدبلاد الجز داخل البؼُىاث)

( EEG -5لخحدًد مىحاث الىىب الاخخالحُت وملساكبت الاسخجابت لللالج) خر بلحن الاكخباز مساكبت
الىؿُفت املخُتCFM-aEEG
 -6مسح إهخاو خلل ))TORCH
MRI -7
 -8جحسي كً حلاػ فألم للمخدزاث.
 -9مسخىي اسُل وازهخحن املصل  -بُىجِىداش –  -VLCFAحمع البىٌ – سلفاسِسدئحن –
الهىمىسِسدئحن الحس والىلي.
(CSF -11الهخاث ,سىس ,غالٌسحن (املسجبؽ مم الدم) جؤخر كبل البزٌ اللؼجي) كُىت إطافُت مجمدة.
 -11ملالجت ججسٍبُت بالبحرًدوهسحن هخجسبت إطافُت (مفظلت خالٌ مساكبت اٌ , EEGزبما حشخص
بىفس حىدة اللالج  ,بحاٌ احخجذ لىصُحت إطافُت اجصل بفسٍم الاسخلالب)

التدبير:
 -1جأهد مً اٌ ABC
 -2كالج السبب فألساس ي (هلص اليلس  ,اطؼساب الضىازد ,لاهخان)
 -3هلص سىس الدم :اكؽ سىسي  5-2,5( %11مل/هغ مضخت وزٍدًت مخبىكت بجسكت صُاهت).
بحاٌ لاميان ,أحس مسح هلص السىس ( اهـس املسصد اللالجي لىلص السىس) كبل وطم مضخت السىس
 -4هلص ولس الدم( :ولس هلي > 1,7ملمىٌ ٌ/أو صازدي >  1,64ممىٌ)ٌ/
اكؽ غلىوىهاث اليالسُىم  1,5( %11ملغ/هغ) وزٍدي خالٌ  11-5دكائم مم مساكبت جخؼُؽ الللب
(خؼس جأذي اليسُج بحاٌ حسسب خازج الىزٍد)
 -5هلص مغجزًىم الدم 1,68>Mg (:ممىٌ ) ٌ/أكؽ سلفاث املغجزًىم 111ملغ/هغ وزٍدي أو كظلي كمُم
ً
(أًظا اسخخدامه لىىبت هلص اليلس امللىدة)
 -6بحرًدوهسحن  111-51( B6ملغ وزٍدي) ًمىً أن ٌلؼى لألػفاٌ الرًً ال ٌسخجُبىن كلى مظاداث
الاخخالج الخللُدًت أو اسأٌ اخصائ اللصبُت.

طريقة إدخال مضادات الاختالج( :التدبير الفوري اثبع املخطط)
 ابدأ مظاداث الاخخالج بحاٌ: -1املدة <  3-2دكائم
 -2جىساز < 3-2مساث /الساكت
 -3اطؼساب تهىٍت مم أو بدون اطؼساب بظغؽ الدم
(أساسُاث)
 وزٍدي للحصىٌ كلى بدء سسَم بالفلالُت والخيبؤ باملسخىٍاث الدمىٍت الىصىٌ للجسكت اللـمى كبل الاهخلاٌ ملظاد اخخالج آخس.الصُاهت ومدة اللالج:
 احلل مدة اللالج أكصس ما ًمىً ,هرا سُلخمد كلى الدشخُص والخىاجس املسجح. كد ال ًخؼلب كالج صُاهت بلد حسكت الخحمُل بحاٌ وان كالج الصُاهت مؼلىب: -1زاكب املسخىٍاث الدمىٍت.
 -2طم خؼت جدبحر للىىباث الاخخالحُت لاسلافُت مخظمىت (بحاٌ جؼلب ذلً)
إًلا اللالج:
خر بلحن الاكخباز:
اهلؼاق الىىب لاخخالحُت والفحص اللصبي الؼبُعي أو فحص كصبي غحر ػبُعي مم  EEGػبُعي
حدوٌ فألدوٍت املسخخدمت للالج الاخخالحاث (مظاداث الاخخالج)
الدواء
فُىىبازبِخاٌ

حسكت الخحمُل
21ملغ/هغ وزٍدي (خالٌ 21
دكُلت حسسٍب)
حسكت اطافُت اخخُازٍت مً
11ملغ/هغ في ول مسة حتى جىكف
الىىب الاخخالحُت
أو الجسكت اليلُت التي مً املمىً
أن حلؼى هي  41ملغ/هغ

حسكت الصُاهت
 5-2,5ملغ/هغ وزٍدي أو فمىي
ً
مسة واحدة ًىمُا جبدأ بلد 24-12
ساكت مً حسكت الخحمُل

فُىىجئحن

مُداشوالم (بحاٌ كدم الاسخجابت
كلى أي مً فألدوٍت التي ذهسث
باألكلى)

ولىهاشٍبام(بحاٌ كدم جىفس
مُداشوالم)

لُدووائحن(بحاٌ ول مافىق غحر
فلاٌ)

21ملغ/هغ وزٍدي(حسسٍب أكـمي 5-2,5ملغ/هغ وزٍدي أو فمىي ول
12ساكت
بملداز 1ملغ/هغ/د)
(كاًس املسخىي املصلي بلد
مساكبت كدد دكاث الللبً
واهخـامها وطغؽ الدم خىفا مً 48ساكت مً حسكت الخحمُل
الىزٍدًت)
هبىغ الظغؽ
-1أكؽ 211مُىسوغسام/هغ
وزٍدي خالٌ 5دكائم مخبىكت
بدسسٍب مسخمس مللداز 311-61
مُىسوغسام/هغ/سا
-2لاكادة والخخفُف :خفف
ٌ15ملغ/هغ مُداشالم وهمدده ٌ
/
 51مل مً ولىز الصىدًىم %1,9
,سىسي ,%5أ ,سىسي 1,1(%11
مل/سا)= 31مُىسوغسام/هغ/سا
-3كد ٌسبب جثبُؽ جىفس ي هام
واهخفاض طغؽ بحاٌ أكؼ
بسسكت أو اسخخدامه مم
املخدزاث
 111-1مُىسوغسام/هغ دفط
وزٍدي خالٌ حىالي 2دكُلت
-2هسزها بلد 24ساكت بحاٌ
الظسوزة
-3امللالجت املتزامىت مم الفُيخىئحن
جىلص اللمس الىصف لليلىهاشٍبام
2ملغ/هغ وزٍدي خالٌ 11دكائم جىخ الحرز بحاٌ املصامىت مم
الفُيخىئحن هدسسٍب وزٍدي
زم ابدأ بالدسسٍب 6ملغ/هغ/سا
للدوائحن ألن هالهما له جأزحر كلبي
ٌ6ساكاث ,زم 4ملغ/هغ/سا ٌ
مثبؽ (اصس الى صُغت حدًثي
12ساكت  ,زم 2ملغ/هغ/سا ٌ
الىالدة مً أحل الجسكاث في
12ساكت
فألػفاٌ الخدج)

التخريج واملتابعة:
التخريج:
-

جأهد مً أن فألبىًٍ حصال كلى وزائم الترًج املىاسبت

 خؼت جدبحر الىىباث لاسلافُت -وسخت كً ملخص الخخسٍج جخظمً :أهماغ الىىباث ,اللالج(مظاداث لاخخالج املىصىفت)

املتابعة:
 املخابلت حلخمد كلى سبب الاخخالج والاسخجابت كلى الدواء. -خر بلحن الاكخباز:مخابلت فألخصائ الًلا فألدوٍت املظادة لإلخخالج كىد فألػفاٌ.

الخدبحر الفىزي
الىوبات املشتبهة

المراقبة
-1عدد دقات القلب-الجهاز
التنفسي –SPO2-BP

جلُُم ABC

-2ضبط الجهاز القلبي
الرئوي

زصد وجىزُم الىىباث

متابعة سريرية

بدء الخىاصل مم فألهل

-1قصة الحمل
-2الفحص الفيزيائي والعصبي

والعصبي
االستقصاءات

بحاٌ هىان سبب وامً ًمىً
كالحه (هلص سىس الدم ,اطؼساب
صىازد -اهخاهاث)
بحاٌ الاحابت ولم:كالجه

المسح االنتاني:
-FBC-CRPزرع دم-فحصوزرع  -CSFمتضمنة الحأل
والPCR
المسح االستقالبي:
سكر الدم -Mg-Ca -بولة-
شوارد-غازات دم-

التدبير:
-1حمل حسكت فُىىبازبِخاٌ
21ملغ/هغ وزٍدي
-2زاكب الجهاش الللبي السئىي
وطغؽ الدم
-3خر بلحن الاكخباز إًلا الخغرًت
الفمىٍت

المسح الهيكلي:
ايكو عبر اليافوخ-مع أو
بدون EEG-MRI

كالج السبب اليامً مؼلىب

هل جىكفذ الىىبت؟

ولم
 -1جابم املساكبت
 -2هاكط إًلا مظاداث الاخخالج بحاٌ
ً
ً
طبؽ الىىباث وكصبُا ػبُعي أو كصبُا
غحر ػبُعي ولىً EEGػبُعي

ال
اللالج
حسكاث إطافُت مً فُىىبازبِخاٌ 11ملغ/هغ (لحد
41ملغ/هغ) وزٍدي
بحاٌ اسخمساز الفلالُت الاخخالحُت فُيخىئحن
21ملغ/هغ وزٍدي
خر بلحن الاكخباز:
مُداشوالم 311مُىسوغسام/هغ وزٍدي خالٌ 5دكائم
أو ولىهاشٍبام  111مىغ/هغ وزٍدي أو لُدووائحن
2ملغ/هغ وزٍدي واجبله بدسسٍب وزٍدي
كالج الصُاهت:
كد ًيىن مؼلىب لألػفاٌ صلبي الظبؽ أو الىىباث
لفترة ػىٍلت أو  EEGغحر ػبُعي

 -1الىلل مؼلىب
 -2الاسخلصاءاث مؼلىبت
 -3جيسُم املخابلت

إكداد د.هاحس صسٍدة

Audit cycle
Guidelines 2017-2019
النوب الاختالجية عند الوليد
 -1ثأكد من الABC
 -2عالج السبب ألاساس ي(نقص الكلس  ,اططراب الشوارد ,إلانتان)

هل تم إجراء ؟
 -1الخط ألاول
سكر الدم
كلس الدم
مغنزيوم الدم
شوارد Na, K
CBC
CRP
غازات دم
زرع دم
وظائف كبد
بسل وزرع CSF
ايكو عبر اليافوخ

 -2الخط الثاني
مسح انتاني خلقي
TORCH
EEG
أمونيا املصل
حموض أمينية
حموض عظوية
MRI
اسيل كارنتين املصل
بيوثينداز
حمع البول
سلفاسيستئين
الهوموسيستئين الحر

نعم

ال

السبب

والكلي
بيريدوكسينB6

-3تدبير الاختالج بحال كل ما سبق طبيعي
هل تم اعطاء؟
فينوباربيتال
فينوثوئين
ميدازوالم
كلونازيبام
ليدوكائين

نعم

ال

السبب

