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خالصه مقاالت دوازدهمين کنگره بين المللی صرع

۱۰۱

رفتار کليشه ای حرکتی در شيرخواران: معرفی مورد با 
نمايش فيلم

دکتر علی نيکخواه۱ 

١. فوق تخصص اعصاب کودکان- استاديار دانشگاه. 

مقدمه: رفتار کليشــه ای يا استريوتايپی حرکتی به حرکات ريتميک، تکراری و غيرارادی گفته 

می شــود که ممکن اســت در زمينه ی برخی اختالالت نوروسايکولوژيک ايجاد شوند. اين حرکات 

شــامل حرکات تکراری راجعه همراه با باال و پايين بردن اندامهای فوقانی و تحتانی و گاهی لگن و 

همچنين حرکات موجی يا چرخش دورانی سرمی باشند. سن شايع بروز اين حرکات در شيرخواران 

کمتر از دو سال بوده و اهميت آنها در اين است که با تشنج های صرعی قابل اشتباه هستند. 

معرفی مورد: يک شــيرخوار پســر ١٥ ماهه که به دليل حرکات کليشــه ای و تاخير خفيف 

تکاملی ارجاع شــد. در شرح حال پری ناتال و معاينات نورولوژيک و ارزيابی های متابوليک نکته ی 

غيرطبيعی يافت نشــد. همچنين در MRI و الکتروانسفالوگرافی مورد غيرطبيعی وجود نداشت. 

عليرغم اين يافته ها، شــيرخوار با شــک به اختالل تشــنجی از سه ماه قبل از ارجاع تحت درمان با 

فنوباربيتــال قرار گرفت. حــرکات وی به صورت باال و پايين رفتن کمر و لگن در وضعيت خوابيده 

به شــکم با حفظ هوشياری و احساس رضايت اجباری بوده است. بدين ترتيب فنوباربيتال بتدريج 

قطع شده و حرکات کليشه ای شيرخوار بعد از ٦ ماه برطرف گرديد. 

بحث و نتيجه گيری: حرکات شــيرخوار به صورت نوعی رفتارخود تحريکی شــيرخوارگی غير 

معمول بوده اســت. برخی از اين شــيرخواران به اشتباه تحت درمان های ضد تشنجی غير ضروری 

قرار می گيرند. لذا ارجاع شــيرخواران با اختالالت مشــابه و مقلد تشــنج به نورولوژيست کودکان 

منطقی بنظر می رسد. 

کلمات کليدی: حرکات کليشه ای، تشنج، شيرخوار، داروی ضد تشنج
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