نحوه برخورد با بيماريهاي شايع در اورژانس اطفال

کروپکروپ بيماري است با التهاب درگير کننده طنابهاي صوتي و ساختارهاي زيرين آن.
کروپ،گروهي از فرايندهاي عفوني و حاد است که با سرفه هاي پارس مانند بروز مي کند و ممکن است با خشونت صدا
استريدوردمي وديسترس تنفسي همراه بشود.
استريدور:
صداي خشن دمي بوده که ميتواند در بازدم هم شنيده شود .کروپ ،حنجره ،تراشه و برونشها را درگير مي کند.
ويروس پارا آنفلوالنزا مسئول  %57عفونتهاي حاد مجاري هوايي فوقاني هستتند و ويروستها از شتاييترين علتو کتروپ
هستند ويروسهاي پارا آنفوالنزا  ، A,Bآدنوويروس  RSV ،و سرخک با کروپ مرتبط هستند.
متوسط سن ابتال به کروپ  3ماهگي تا  7سالگي با پيک در  2سالگي است و در پسترها بتيا از دخترهتا و در اواختر
پائيز و زمستان بيشتر ديده ميشود.
بسياري از بيماران مبتال به کروپ  1-3 ،روز قبو از بروز عالئم  ،نشانه هايي مانند رينيت  ،فارنژيت ،تب و سرفه خفيف
دارند .سپس کودک دچار سرفه هاي پارس مانند  ،خشونت صدا و استريدوردمي مي شود کته بتا گريته و بتي قتراري
تشديد مي شود.

ساير اعضاي خانواده ممکن است تظاهرات خفيف از بيماريهاي تنفسي و الرنژيت داشته باشند.
تشخيص کروپ:
باليني است و نياز به گرافي از گردن ندارد .راديوگرافي گردن درنماي خلقي– قدامي عالمت بتر کليستا را در بيضتي
مبتاليان ،کروپ نشان مي دهد.
درمان:
نکته اصلي در درمان کروپ کودکان  ،کنترل راه هوايي و درمان هيپوکسمي است.
در مواد متوسط تا شديد  ،استفاده از بخور راسميک اپي نفرين بکار مي رود که چتون در ايتران نتداريم ،از اپتي نفترين
 )7 cc ( 1/1000استفاده مي کنيم .ساير انديکاسيون هاي استفاده از نبواليز اپي نفرين استريدور متوسط تتا شتديد
حين استراحت ،احتمال نياز به انتوباسيون ،ديسترس تنفسي و هيپوکسي مي باشند .نکته قابو ذکر اين است که متدت
فياليت اپي نفرين کمتر از  2ساعت مي باشد و عالئم ممکن است مجدد ظاهر بشود و در نتيجه کودک بايد تحت نظر
بماند.
داروي مورد استفاده بيدي در درمان کروپ ،کورتيکواستروئيد ها هستند چون بتا خاصتيت تد التهتابي ختود مو تب
کاها طول مدت بستري و نياز به ساير مداخالت مي شود .دگزامتازون خوراکي  0.6mg/kgتک دوز مي تواند متورر
واقع بشود .دگزامتازون عضالني تارير باليني ميادل دارد0.6 mg/kg.

در موارد شديد و احتمال انتوباسيون  ،مخلوط هليوم – اکسيژن مي تواند مورر واقع بشود.
انديکاسيون هاي بستري در کروپ:
استريدور پيشرونده -استريدور شديد حين استراحت ،ديسترس تنفستي هيپوکستمي ،ستيانوز ،افتت هوشتياري  ،عتدم
توانايي خوردن و نياز به مراقبت.
معيارهاي ترخيص:
اگر بيماران طي  2-3ساعت دچار استريدور حين استراحت نشوند ،هوا به راحتي وارد ريه بشود پالس اکسيمتري باشد،
سطح هوشياري نرمال باشد و استروئيد دريافت کرده باشند ،قابو ترخيص مي باشند.
برونشيوليت:
عفونتها مي توانند به دنبال تنگي راههاي هوايي داخو قفسه سينه منجر به انسداد شوند .در برونشتوليت حتاد RSVدر
بيشتر از  %75موارد به عنوان پاتوژن شناخته مي شود از ساير عوامو ويروسهاي پاراآنفوالنزا ،آرنوويروس و مايکوپالسما
هستند.
برونشيوليت در پسرها خصوصا آنها که تغذيه با شير مادر نداشته و در محيط هاي شلوغ زندگي ميکنند بيشتر استت ،
يا مادر در طي حاملگي سيگار مصرف مي کرده است.

منبع شايع اين عفونت ساير اعضاي خانواده مي باشد .که ممکن است تنها عاليم خفيف عفونت تنفسي فوقاني داشتته
باشند.
برونشيوليت حاد به صورت انسداد برونشيول به دليو ادم ،موکوس و ذرات سلولي ايجاد مي شود در نتيجته انستداد راه
هوايي به صورت حبس شدن هوا به طور زودرس و افزايا هواي وارد شده به ريه تظاهر پيدا ميکند .اگر انستداد کامتو
باشد هواي حبس شده در نواحي ديستال تر ذب شده و سبب ايجاد آتلکتتازي در ريته کتودک متي شتود .از عواقتب
بيماري مي تواند اختالل تهويه و پرفيوژن باشد که منجر به هيپوکسي و هيپرکاپني مي شود .در مياينه باليني ويزينگ
پلي فونيک يا مونوفونيک در بازدم شنيده مي شود و طول دوره بازدم طوالني تر مي شود .در متوارد شتديدتر ويزينتگ
مي تواند دمي و بازدمي باشند.
ساير عاليم باليني احتمالي:
تاکي پنه ،لرزش پره هاي بيني ،و رتراکسيون عضالت زير دنده اي و بين دنده اي مي باشند.
شير خوار در ابتدا عاليم خفيف  URIرا نشان مي دهد که با عطسته و رينيتت شتفاف همتراه استت بته تتدريم عاليتم
ديسترس تنفسي به همراه سرفه هاي خس خس دار حمله اي ،تنگي نفس و تحريک پذيري پديدار مي شوند.
بايد تو ه داشت که در شير خواران کمتر از  2ماه يا شيرخواران خيلي نارس در مراحتو ابتتدايي ممکتن استت آپنته
تظاهر اوليه برونشيوليت باشد.

ارزيابي تشخيصي:
براي هر شير خوار مبتال به ديسترس تنفسي حاد انجام مي شود-1 Lateral, PA C-X-R.
 -2استفاده از داروهاي برونکوديالتور هم کاربرد تشخيص و هم درماني دارند.
 -3استفاده از تست عرق در شک به  CFدر موارد ويز مکرر يا بيماري عار ه دار يتا پرهتوايي بيشتتر از يتک هفتته در
گرافي قفسه سينه
 -4در بيماران با بيماري عار ه دار ،گرافي دستگاه گوارش  PH ،متري CT ،اسکن قفسه سينه و برونکوسکوپي ستاير
اقدامات تشخيصي مورد استفاده مي باشند.
درمان:
درمان اصلي در اين بيماران حمايتي است.
 -1بخور سرد و اکسيژن (در صورت هيپوکسيک بودن)
 -1تجويز اسپري سالبوتامول در مواردي که تارير درماني دارو ديده مي شود.
 -3ساکشن مکرر ترشحات
 -4سر و سينه بيمار در زاويه  35در ه قرار گيرد تا بيمار به راحتي بتواند بنشيند

 -7استفاده از کورتيکواستوئيد در درمان برونشيوليت کنتراورسي است اما در شيرخواران بدون سابقه بيماري ختا

و

با سابقه قبلي نرمال توصيه نمي شود.
-6ريباورين را به عنوان داروي د ويروس به شکو استنشاقي در بيماران مبتال به بيماري قلبي مادرزادي و يا بيمتاري
مزمن ريوي مي تواند استفاده کرد.
 -5بخور سالين هيپرتونيک بر اساس نلسون  2511در بهبود عاليم مفيد بوده است.
انديکاسيون هاي بستري:
شير خواران مبتال به برونشيوليت حاد که همزمان عاليم ديسترس تنفسي مثو هيپوکسي ،عدم توانايي خوردن و تتاکي
پنه شديد دارند مي بايست بستري بشوند ،ساير انديکاسيونهاي بستتري عبارتنتد از ستن زيتر  12هفتته ،تولتد نتارس،
بيمارهاي زمينه اي قلبي-عروقي ،بيماري مزمن و زمينه اي ريوي و ايمونولوژيک
حمله آسم و مديريت آن:
Asthma exacerbation
حمالت حاد يا تحت حاد بدتر شدن رو به پيشرفت عاليم و انسداد ريان هوا مي باشد .انسداد ريان هوا طتي فتوران
ها و حمالت آسم مي تواند وسيع باشد که مو ب نارسايي تنفسي تهديد کننده حيات بشود .اغلب حمالت آستم ،طتي

خواب ( بين نيمه شب و  8صبح) رخ مي دهد که در آن زمان ،التهاب راههاي هتوايي و پاستد دهتي بتيا از حتد ،در
پيک خود هستند.
فوران شديد آسمي که با درمان استاندارد بهبود يابد آسم پايدار ناميده ميشود .مديريت فتوري فورانهتاي آستم شتامو
ارزيابي سريع شدت انسداد و ارزيابي خطر مشکالت باليني بيشتر مي باشد.
عاليم باليني:
شامو تنگي نفس و ديسترس تنفسي ،تاکي پنه ،لرزش پره هاي بيني -رتراکسيون زير دنده اي و بين دنده اي ويزينگ
دمي و بازدمي ،تاکيکاردي ،و در موارد بستيار شتديد حرکتات پتارادوکس شتکم و قفسته ستينه ،نبتود ختس ختس و
براديکاردي مي باشد.
درمان:
اولين قدم درماني در حمله آسم ،تجويز اکسيژن مي باشد .اکسيژن با ماسک يا کانوالي بيني با هدف نگه داشتن اشباع
اکسيژن <  %22تجويز مي شود.
دومين قدم درمان در حمله حا د تنفسي ،استفاده از برونکوديالتورها SABAمي باشد.
نکته قابو تو ه اينکه در طول تشديد ها ،دوزها ي مکرر يا مداوم مي تواند سبب اختالل در تهويه ريوي و عدم تطتاب
 V/Qو هيپوکسي شود.

نبواليز آلبوترول با دوز  0/17mg/kgهر  25دقيقه براي  3دوز و سپس  0/5 mg/kgتا  10mgهر  1-4ساعت يا
اسپري آلبوترول 2-8، MDIپاف هر  25دقيقه براي  3دوز و سپس هر  1-4ساعت.
سومين قدم در درمان حمله آسم :کورتيکو استروئيد سيستميک مثو پردنيزولون هر نيم ستاعت  0/5-1mg/kgو
هر  12تا  6ساعت براي  48ساعت.
قدم چهارم:انتي کولينرژيک ها:آتروونت 2 :پاف هر 6ساعت يا نبواليز  0/5mgهر 6-8ساعت.
قدم پنجم :اپي نفرين -از آدرنالين( IM& SC 0.01mg/kg )1/155حداکثر  0/5mgکته در متوارد بستيار شتديد
تجويز مي شود.
آنافيالکسي:
يک واکنا آلرژيک شديداست و ممکن است منجر به مرگ بشود.
در ارر آزاد شدن مدياتور التهابي منجر به نشانه هاي پوستي (کهير ،آنژيوادم ،گرگرفتگتي) تنفستي(برونکواسپاستم ،ادم
الرنژيال) قلبي عروقي (هيپوتنشن ،ديس ريتمي  ،ايسکمي ميوکارد) و گوارشي (تهوع ،دردکتوليکي شتکم و استتفراغ و
اسهال) مي شود.

شايع ترين علت آنافيالکسي در کودکان در بيمارستان:
آلرژي به داروها و التکس و در خار از بيمارستان آلرژي غذايي است بيشتر موارد آنافيالکسي نتيجه اي از فيال شدن
ماست سو ها و بازوفيو ها توسط مولکولهاي IGEاختصاصي آلرژن متصو به سلول اند.
واکنا هاي آلرژي ناشي از آلرژن خورده شده (غذاها – داروها) در مقايسه با واکنا هاي ناشي از آلرژن هاي تزريقتي
(گزش حشرات ،داروها) ،شروع تاخيري ( در عرض دقاي تا  2ساعت) دارند و عاليم آنها بيشتر گوارشي است.
درمان :آنافيالکسي يک اورژانس پزشکي است که نياز به درمان فوري دارد.
خط اول Manage :راه هوايي و اکسيژن مکمو
- 1آدرنالين  O.O1mg/kgتا  IM O.3mgتکرار در صورت رورت هر  15-17دقيقه از محلول 1/1555
-2نرمان سالين يارينگرالکتات 30cc/kgدر ساعت اول
 -3کلوئيدها  ( 10mg/kgبر اساس نلسون )2511
 -7آنتي هيستامين(  )Anti-H1ديفن هيدرامين (  1/25mg/kgتا ) )IM 50mgايگزين ستيتريزين (5mg/5cc
0/25mg/kg
 -6متيو پردنيزولون S0L-Medro IV 1-2 mg/kg
Depo-MedroL IM 1mg/kg
 -5رانيتيدين  1mg/kgتا Po mg75

 1mg/kgتا -IV mg 50يا سايمتيدين  4mg/kgتا IV 200mg
دستورات هنگام ترخيص از اورژانس:
 -1سيتريزين براي  3روز
-2پردنيزولون خوراکي  1mg/kgروزانه براي  3روز
-3نسخه کردن  Epipenو انتي هيستامين ها هت درمان پيشگيرانه
-4يک برنامه نوشته شده براي مديريت بيمار در خار از بيمارستان
درمان تشنج نوزادان:
انواع تشنم هاي نوزادي شامو:
تونيک-کلونيک-ميوکلونيک-اسپاسم Subtle،مي باشد.
علل تشنج هاي نوزادي :
-

HIEشاييترين علت تشنم در نوزادن است و  %75-65موارد را تشکيو متي دهتد وظترف  12ستاعت اول تولتد

ايجاد مي شود.
 حوادث عروق مثو ، ICHهموراژي ساب دورال و SAH -عفونتهاي داخو مجمه :باکتريايي ،غير باکتريايي TORCH ،و انسفاليتHSV

 مالفورماسيون هاي مغزي :آژنزي کورپوس کالوزوم (سندرم آيکاردي) اختتالالت متابوليتک :هيپوکلستمي ،هيپوگليستمي ،هيپونتاترمي و هيپتومنيزيمي و قطتع ناگهتاني دارو (بيماريهتايمتابوليکي ارري)
اقدامات الزم تشخيصي در تشنج نوزادي:
بررسي اختالالت متابوليک ( Na,Mg,Glu,Caو آمونياک و BUN
 انجام LPو بررسي عفونت CNS انجام  (MRI)imagingهت رد خونريزي و مالفورماسيون ساختمان  Test MSMSو بررسي اختالالت متابوليک ارري.درمان تشنج نوزادي بر اساس کتاب نلسون :2511
نکته مهم  :يک پايته اصتلي در درمتان تشتنم هتاي نتوزادي در صتورت امکتان ،تشتخيص و درمتان علتت زمينته اي
(هيپوگليسمي– هيپوکلسمي– محروميت دارويي و ...است).
 اولين داروي انتخابي در تشنم نوزادي :فنوباربيتال مي باشد که دوز Loadingآن  20mg/kgاست .اگر ايتن مقتدارمورر نباشد سپس دوزهاي ا افي تتر  5-10mg/kgتتا رستيدن بته حتداکثر دوز  40mg/kgو دوز نگهدارنتده 24
ساعت بيد دوز  Loadingشروع مي شود و مقدار آن  3 -6mg/kg/dayکه در  2دوز داگانه داده مي شود.

 -اگر دوز لودينگ  40mg/kgفنوباربيتال مورر نبود

فني توئين  15-20mg/kgبه صورت وريدي تجويز متي

شود و سرعت تزري آن  0/5-1mg/kg/minاست( .در سرم قندي ريخته نشود) دوز نگهدارنده .4-8mg/kg/day
 لورازپام:مي تواند هم به عنوان داروي اوليه بکار رود و هم خط بيدي در درمان نوزادي باشد که به فنوبارب و فني توئين پاستد
نداده اند (15-40%) .دوز لورازپام  0.02-0/1 mg/kgهر  4تا  8ساعت است.
داروي ديگر در کنترل تشنم نوزادي  ،ميدازوالم است که به صورت( 0/05-0/1 mg/kgپنم صدم) وريدي داده شده
و به صورت انفوزيون مداوم وريدي 0/5-1ميکروگرم به ازاي هر کيلو گرم در دقيقه تجويز مي شود.
 ساير داروهاي بکار رفته در درمان تشنم نوزادي :توپيرامات  20mg/kgو لوتيراستام10-30mg/kgدر صورتي که علت تشنم نوزاد هيپوگليسمي باشد 4cc/kgاز سرم  DW10%تجويز مي شود. در صورتي که علت تشنم نوزاد هيپوکلسمي باشد  1cc/kgگلوکونات کلسيم باهم حجم آب رقي شده و به صتورت IVو آهسته با کنترل  HRتجويز مي شود.
 -طول مدت درمان د تشنم در نوزادان بستگي به  EEGبيمار ،اتيولوژي تشنم و مياينه نورولوژيک بيمار دارد.

SVT
سوپراونتريکوالرتاکيکاردي(:)Re-entrant
با شروع ناگهاني تاکيکاردي وقتي بيمار در حال استراحت است مشتخص متي شتود ايتن نتوع  SVTشتروع و خاتمته
ناگهاني دارد .از چند رانيه تا ساعتها ممکن است طول بکشد .ربان قلب اغلب بيا از 180/minاست گاهي حتي بته
 300/minنيز مي رسد .تنها شکايت بيمار مي تواند فقط آگاهي از ربان سريع قلب باشد.
در بچه هاي کوچکتر به علت عدم توانايي در بيان عالئمشان ممکن است تشخيص به تيوي افتد .در شير ختوارانSVT
ممکن است با نارسايي قلب تظاهر يابد .در نين مي تواند با هيدروپس فتاليس تظاهر يابد.
عالئم در : EKG
 HRبين ،245-355کمپلکس ، 0.08> narrow QRSمو  Pدر EKG
استاندارد آنها در  %50-60قابو رويت است.در اينها بر خالف تاکيکتاردي سينوستي متو  Pغيتر طبييتي دارنتد و
ميموال  230/min < HRدارند.

درمان:
 تحريک واگ با قرار دادن کيسه يد روي صورت شير خواران يا قرار دادن صورت در اب يد در کودکان بزرگتر مانوروالسالوا در کودکان بزرگتر ،نگه داشتن نفس در صورت عدم موفقيت با اقدامات فوق ،درمان فارماکولوژيک استفاده مي شود .در بيماران  Stableکه در نارساييقلبي و شوک نيستند ،آدنوزين وريدي با  Pushسريع داخو وريدي درمان انتخابي است .از آنجايي که آدنوزين بلقوه
مي تواند باعث (atria fibrillation) AFشود بايد کناردستمان دستگاه  DC cardio versionباشد .دوز آدنوزين
 50ميکروگرم به ازاي هر کيلوگرم است و اگر با دوز اول واب نتداد متي تتوانيم  50-100ميکروگترم بته ازاي هتر
کيلوگرم مجدد امتحان کنيم.
 در موارد اورژانسي به علت نارسايي شديد قلبي از  Synchronized DC cardio versionبا ميتزان  5/7-2ژولبه ازاي هر کيلوگرم استفاده مي شود.
 يک درمان نگهدارنده در صورتي که  wpwو ود نداشته باشد بتابالکرهاست.درمان هيپرآمونمي حاد:
(بيماران مبتال به اختالل سيکل اوره) نلسون2511

کاتابوليسم اسيدهاي آمينه باعث توليد آمونياک مي شود که در غلظت باال براي سيستم عصتبي مرکتزي بستيار ستمي
است .در پستانداران آمونياک از طري سيکو اوره به اوره تبديو شده و سم زدايي مي شود در سير سيکو اوره  7آنزيم
دخيو هستند  ،کمبود اين آنزيم با شيوع يک در 3555تولد زنده ديده شده و شتاييترين علتت ژنتيکتي هيپرآمتونمي
هستند.
تظاهرات باليني هيپرآمونمي:
نوزادان مبتال در هنگام تولد طبييي هستند اما در طي چند روز بيد از تغذيه با پروتئين عالمتدار متي شتوند .امتنتاع از
خوردن شير ،استفراغ ،تاکي پنه ،لتارژي ،تشنم از عاليم هيپرآمونمي هستند .در مياينه باليني ممکن است هپاتومگالي
و ود داشته باشد .هپرآمونمي باعث افزايا فشار داخو مغز شده که با فونتانو بر سته مردمک ديالتته ختود را نشتان
مي دهد .در شير خواران و کودکان بزرگتر هيپرآمونمي حاد با استتفراغ – اختتالالت نورولوژيتک مثتو آتاکستي ،عتدم
هوشياري آژيتاسيون ،بيقراري ،پرخاشگري که به طور متناوب با دوره اي لتارژي و خواب آلودگي ايگزين مي شتوند و
نهايتا به سمت کوما پيشرفت مي کند.

LAB TEST
ميموال BUNپايين PH،سرم طبييي يا کمي افزايا يافته .افزايا احتمالي ترانس آمينازهاي سرم
نکته  :1در شير خواران مبتال به ارگانيک اسيدمي ،هيپرآمونمي با اسيدوز شديد مشاهده مي شود.
نکته  :2خيلي مواقع نوزادان مبتال به هيپرآمونمي به طور اشتباه سپسيس تشخيص داده مي شود.
درمان هيپرآمونمي حاد:
سکو هاي دي عصبي در شير خواراني که افزايا شديد آمونياک خون (<  355ميکرومتول در ليتتر) بتراي بتيا از
 12ساعت دارند خيلي زياد است بنابراين هيپر آمونمي بايد به سرعت و شدت درمان شود.
هدف درمان:
کاها غلظت آمونياک در بدن
 دادن مايع و کالري کافي که ميموال به صورت Dw10%و به ميزان  1/7برابر  mainداده مي شود. دادن الکتروليتها اينتراليپيد  1-2g/kg/24hبه صورت داخو وريدي با بهبود شرايط باليني بايد تغذيه دهاني با فرموالي کم پروتئين از NG-Tubeانجام شود. -بنزوات سديم  250mg/kgبا  20cc/kgاز گلوکز %15در طي  1-2ساعت انفوزيون شود.

 انفوزيون مداوم سديم بنزوات 250-500mg/kg/24h در صورت و ود عفونت آنتي بيوتيک مناسب تجويزي شود. در صورت عدم کاها آمونياک با اقدامات فوق ،دياليز صفاقي يا همودياليز تجويز نئوماسين خوراکي و الکتولوز خوراکي نيز انجام مي شود.کارنيتين 100mg/kg/24hدر بيماران مبتال به اختالل سيکو اوره بايد از (عفونت ها،گرسنگي) که و ييت هاي کاتابوليک هستند لوگيري شود.
در سندرم هاي هيپرآمونمي از تجويز والپروئيک اسيد بايد خودداري شود.

