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 یک نوونه بالینی از سنذروم نورپتیک بذخین

ساله مبتال یه اسکیزوفرنی و مدتها تحت درمان  27آقای ق  

دارویی بوده است که از شش ماه قبل داروها را قطع کرده است 

. سابقه بیماری دیگری ندارد  

با بروز مجدد توهم و هذیان و بی قراری یک هفته قبل به 

میلی گرم  5اورژانس آورده شد و پزشک قرص هالوپریدول 

.روزی دو تا  تجویز کرد 2روزی سه تا و بی پریدین   



و به خانواده توصیه شد در صورت عدم تاثیر دارو دوز دارو را 

.افزایش دهند  

چند روز بعد بی قراری بیمار افزایش یافت و دوز هالوپریدول به 

.بیست میلی افزایش یافت و بی قراری بیمار تشدید یافت  

 

 



امروز آقای ق در حالیکه بسیار در حالیکه بسیار آژیته و تحریک پذیر 
. رده شدوبود به اورژانس آ  

در حال حاضر فشارسیستولی اش . در دوشب اخیر شب ادراری داشته
در معاینه توهم ، اختالل تمرکز،تعریق . درجه است 39و دما  15

. شدید و ریجیدیتی عضالنی یافت شد  

 پزشک اورژانس در خواست آزمایش کرد

– CBC . CPK 



 با افزایش دوز دارو چه اتفاقی برای بیمار افتاد؟

 

 



 آکاتژی

 

 درمان آکاتِژی



 اما ظاهرا آقای ق در ادامه دچار عارضه جدی تری شده است

  _  NMS   



 عارضه ای نادر و تهدید کننده حیات

المو تریژین. متوکلوپرامید . در مصرف داروهای ضد جنون   

باکلوفن. آمانتادین .قطع مصرف داروهای ال دوپا   



 سندروم نورولپتیک بدخیم

اغلب ظرف یک هفته و همه موارد ظرف یک ماه از شروع داروی 

.آنتی سایکوتیک شروع می شود  

اغلب ظرف یک هفته و همه موارد ظرف یک ماه از قطع داروی آنتی 

.سایکوتیک بر طرف می شود   

. درصد فوت می کنند 20تا  10در صورت عدم تشخیص و درمان   

 



 ریسک فاکتور ها

 آنتی سایوتیک های نسل قدیم و قوی

 آنتی سایکوتیک های دپو

 تجویز عضالنی یا افزایش سریع دوز آنتی سایکوتیک

 اوایل درمان

 مذکر بودن

 جوان بودن

 بی قراری آشکار 



 کم آبی

 اختالل آب و الکترولیت

 قطع ناگهانی داروهای آنتی کولینرژیک

 سو تغذیه

 فقر آهن

 اختالل مغزی زمینه ای



 عالین

ریجیدیتی فراگیراز نوع لوله سربی و اغلب مقاوم به داروهای 

 آنتی کولینرژیک

 تب

 تغییر وضعیت هوشیاری و روانی

 علل اصلی عوارض خطرناک  تب و ناپایداری همودینامیک

 



 عالین حیاتی

 تاکی کاردی

 افزایش یا نوسان فشار خون

 تاکی پنه

 



 آزهایشات

 اسیدوز متابولیک

 میوگلوبینوری

 لکوسیتوز

AST 

CPK 



 عواقب

 رابدومیولیز

 نارسایی حاد کلیه

 آمبولی ریه

 پنومونی آسپیراسیون

 تشنج

MI 

DIC 



 تشخیص افتراقی

اختالالت مغزی مثل عفونت ها ی مغز، ضایعات ، تومور، 

 تروما،سکته مغز، کاتاتونیا

پرکاری . کزاز. سپسیس. اختالالت سیستمیک مثل گرما زدگی

بیماریهای التهابی و اتو ایمیون. تیرویید  

 دارو ها و مواد

 



 هذیریت

 قطع دارو مسبب احتمال مثل آنتی سایکوتیک

 بستری در آی سی یو

 



 درهاى های حوایتی

 جبران کمبود آب

 تنظیم الکترولیت

 پایین آوردن دمای بدن با پتو خنک کننده یا کیسه اب سرد

.درمان فشار خون با کلونیدین و نیترو پروساید  

 هپارین برای یپیشگیری از ترومپوز وریدی عمقی

 درمان بی قراری با کلونازپام و لورازپام

.امانتادین. بروموکربپتین. دانترولن   

ECT 



 دیستونی

 انقباضات گذرا یا طوالنی عضالت

منجر به حرکات غیر طبیعی یا وضعیت گیری های نابهنجار می 

 شود

بهبود با اطمینان بخشی و شک . نوسان دار. ترس آور. دردناک 

 به تمارض 

 منجر به عدم پذیرش درمان دارویی

 



 دیستونی انذام ها

 



 تورتیکولی



 بلفارو اسپاسن



حلق. دیستونی زباى  

سیانوز. اشکال تنفس. دیس فاژی. سبب دیس آرتری  



Oculogyric crises 



 در کودکاى 

 

حرکات پیچ و تابی. لوردوز. اسکولیوز. اپیستوتونوس  



 در ابتدای درمان با داروهای آنتی سایکوتیک

داروهای پر قدرت. دوزهای باالتر. جوان تراز سی سال. مردان   



 اغلب با شکل تزریقی داروهای نسل قدیم مثل هالوپریدول

 اما با هر دوزی از هر دو دسته داروهای آنتی سایکوتیک

 افزایش فعالیت دوپامین در عقده های قاعده ای

 تشخیص افتراقی

 تشنج و دیسکنزی تاخیری

 



 درهاى

 درمان پیشگیرانه با آنتی کولینرژیک ها

تری هگزی فنیدیل. بی پریدین  

 ارزیابی خطر و سود این داروها برای پیشگیری

 درمان عارضه با این داروها تزریقی و خوراکی

...تغییر داروی ضد جنون به نسل جدید مثل ریسپریدون االنزاپین  

 



 از توجه شوا سپاسگسارم


