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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۹۷

گزارش يک مورد کنترل ميوکلونوس های مقاوم به 
درمان بدنبال آنسفالوپاتی هيپوکسيک-ايسکميک  با 

لوتيراستام

سورنا نظرباغی۱، نوشين سلمانی آذر۲

١. نورولوژيست، مرکز آموزشی درمانی امام خمينی اروميه. 

٢. کارشناس ارشد پرستاری، مرکز آموزشی درمانی امام خمينی اروميه. (نويسنده مسئول)

مقدمه: آنسفالوپاتی هيپوکسيک ايسکميک که بطور شايع در زمينه مشکالت قلبی- متابوليک- 

عفونی، جراحی. . . رخ می دهد می تواند ســبب بروز عوارض نورولوژيک جدی و مختلفی گردد که 

يکی از آنها تشــنج های ميوکلونيک مقاوم به درمان اســت. جهت کنترل تشنج های ميوکلونيک از 

فنی توئين- والپروات سديم و کلونازپام استفاده می شود که البته فنی توئين می تواند سبب تشديد 

ميوکلونوس گردد. 

کلونازپام نيز بدليل بروزاختالل درســطح هوشــياری واشــکال در ارزيابی های مورد نياز بعدی 

نورلوژيــک چنــدان توصيه نمی گردد، لذا اســتفاده از داروهايی که کمترين تاثير را روی ســطح 

هوشياری دارند دراين رابطه ارجح می باشد. 

گزارش مورد: بيمار آقايی ٤٥ ساله که با تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد دربخش قلب بستری 

بوده که بطور ناگهانی دچار ايســت قلبی تنفســی شــده و پس از عمليات احياء (CPR) هر چند 

وضعيت قلبی عروقی پايدار گشــته ولی بيمار دچار اغماء و آنســفالوپاتی هيپوکسيک – ايسکميک 

شــده و ســپس تشــنج های ميوکلونيک مولتی فوکال رخ داده که جهت کنترل آن آمپول دپاکين 

(والپروات سديم) ٤٠٠ ميلی گرم هر ٨ ساعت شروع شد ولی ميوکلونوس ادامه يافت که با افزودن 

قــرص levetiracetam ٥٠٠ ميلی گرم هر ١٢ ســاعت بعد از ٢٤ ســاعت حرکات ميوکلونيک 

متوقف گرديد. 

نتيجه: می توان از داروی لوتيراســتام بصورت کمکی برای کنترل تشنج های ميوکلونيک مقاوم 

به درمان در بيماران دچار آنسفالوپاتی هيپوکسيک- ايسکميک استفاده کرد. 

واژگان کليدی: تشنج ميوکلونيک- آنسفالوپاتی هيپوکسيک ايسکميک – لوتيراستام. 
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