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چکیده
زمینه و هدف :بر طبق مطالعات آماری حدود  1/1میلیون زن در سنین باروری مبتال به بیماری صرع می باشند و میزان شیوع
صرع در بارداری  3/3در هزار بارداری است که اغلب این بارداری ها بدون حادثه و مشکل خاصی به اتمام می رسند .با توجه به
اهمیت بارداری در زنان مصروع که در دوران بارداری دارو مصرف می کنند پژوهش حاضر در همین راستا صورت گرفته است.
روش کار :این پژوهش یک مطالعه توصیفی -مقطعی است که در عرض یکسال از مهرماه  1331لغایت مهرماه  1331بر روی زنان
باردار مبتال به صرع که داروهای ضد صرع در بارداری مصرف کرده اند انجام شده است .از بین  1221پرونده زایمانی  13مورد
پرونده زایمانی مربوط به صرع ثابت شده قبل از بارداری و تحت نظر پزشک مورد بررسی قرار گرفت و برگه ثبت اطالعات شامل
دو بخش مشخصات دموگرافیک و پیامدهای مد نظر در بارداری بود .داده های مد نظرپژوهشگران در برگه ثبت اطالعات جمع
آوری و توسط نرم افزار  SPSSو آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد که 11/11درصد زنان (11نفر) درفاصله سنی  11-23سال قرار داشتند و 12درصد (1نفر) شکم
اول بودند14/11.درصد (11نفر) خانه دار و 33/33درصد (1نفر) تحصیالت در حد خواندن و نوشتن داشتند33/33 .درصد (11نفر)
زایمان ترم و  1نفر سقط و  1نفر زایمان زودرس داشتند33/33 .درصد (1نفر) پره اکالمپسی داشته و 11/11درصد (12نفر) زایمان
واژینال کرده بودند 2 .نوزاد دچار شکاف لب و شکاف کام بودند.
نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشان داد که کنترل بیماری صرع و مصرف دارو در بارداری باعث بروز مشکالت عمده در مادر و
نوزاد نمی شود و بهتر است که صرع در دوران قبل از بارداری و زایمان توسط پزشک متخصص مغز و اعصاب و زنان و ماماها تحت
کنترل مرتب قرار گیرد تا مشکل جدی برای مادر و جنین ایجاد نشود.
واژه های ک لیدی :صرع ،بارداری ،پیامد بارداری
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پیامدهای بارداری در زنان مبتال به بیماری صرع مراجعه کننده به مرکز آموزشی

فریده مصطفی زاده و …

پیامدهای بارداری …

بوده است .این نتایج شامل زایمان زودرس،

مقدمه

2/1درصد کل جمعیت را در بر می گیرد که

مرگ و میرهای زایمانی بوده است و زنان باردار

21درصد از این جمعیت مبتال را زنان در سنین

مبتال به صرع که از داروهای ضد صرع در طی

باروری تشکیل می دهند و طبق مطالعات آماری

دوران بارداری استفاده می کنند  4- 3برابر

حدود  322/222تا  1/1میلیون زن در سنین

بیشتر از جمعیت عادی در معرض بروز

باروری مبتال به صرع هستند( .)1میزان شیوع

ناهنجاری های مادرزادی در جنین خود می

صرع  3/3در  1222بارداری می باشد که اغلب

باشند(.)1

این بارداری ها بدون حادثه و مشکل خاصی به

باتینو 1در سال  2221در یک مقاله مبتنی

اتمام می رسند( .)2در آمریکا تقریباً یک میلیون

بر جمعیت در تمام زنان مبتال به صرع که در

زن در سنین بارداری با تشخیص صرع وجود

یک دوره  1ساله وضع حمل کرده بودند

دارد که این زنان با مصرف داروهای ضد صرع

دریافت که احتمال زایمان سزارین  2برابر و

و کنترل تشنج قادر به بارداری و زایمان می

خطر ناهنجاریهای مادر زادی 2/1درصد افزایش

باشند( .)3اثر حاملگی روی تکرار حمالت می

می یابد( .)1در مطالعه ای توسط توماس 2و

تواند متغیر باشد .به موجب منابع مختلف در

همکاران در سال  2221نشان داده شد که با

11- 12درصد بیماران در طول حاملگی افزایش

مصرف داروی ضد صرع در بارداری احتمال

حمالت و 21درصد بیماران کاهش تکرار

سقط خودبخودی ،فشار خون دوران بارداری،

حمالت دیده می شود .در حالی که در درصد

جداشدگی زودرس جفت ،زایمان سزارین ،زجر

قابل توجهی از زنان تغییری در تکرار حمالت

جنین ،کاهش رشد جنین و آپگار کم موقع تولد،

در دوران بارداری ایجاد نمی شود .در مروری

شکاف کام و شکاف لب افزایش می یابد(.)3

بر  21مطالعه که روی  2111خانم باردار مبتال

مطالعات متعددی با هدف بررسی نتایج

به صرع انجام شد ،در 24درصد بیماران افزایش

حاملگی در زنان مبتال به صرع نشان داده اند

حمالت ،در 22درصد کاهش حمالت و در

که احتمال مشکالت بارداری و زایمان در زنان

13درصد بیماران تغییری در تعداد حمالت

مبتال به صرع افزایش آماری قابل مالحظه ای

مشاهده نشده است( .)4تهدیدهای اصلی

ندارند و با افزایش دوز مصرف داروهای ضد

بارداری در زنان مبتال به صرع شامل افزایش

صرع احتمال بروز مشکالت بارداری از جمله

فراوانی تشنجات و خطر ناهنجاری های

نقایص مادرزادی در جنین  2-4برابر افزایش

مادرزادی در جنین آنها می باشد( .)1در بعضی

می یابد( .)1-12- 11در مطالعه ای توسط

ازمطالعات نتایج بارداری در زنان باردار مبتال
به صرع در مقایسه با گروههای کنترل ضعیف

1

- Battino
- Thomas

2

3
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بیماری های همراه با حمله صرع تقریباً - 1

افزایش زایمان سزارین ،نقایص مادرزادی و
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تامسون و همکاران 1در سال  2221نشان داده

 13مورد صرع و زایمان ثبت شده بود که نتایج

شد که در 12درصد زنان باردار مبتال به صرع

بارداری این افراد از طریق موارد ثبت شده در

پیش آگهی و نتایج بارداری خوب است و در

پرونده آنها مورد بررسی قرار گرفت.

دوران بارداری ،زایمان زودرس ،کاهش رشد

شامل بررسی زایمان زودرس ،پره اکالمپسی،

جنین و نقایص تولد در نوزاد بصورت خیلی

خونریزی سه ماهه دوم و سوم ،نوع زایمان،

جزئی افزایش داشته که این افزایش از نظر

نقایص مادرزادی در نوزاد و خونریزی بعد از

آماری معنی دار نبوده است( .)12با توجه به

زایمان بود که تمام این موارد در پرونده زایمانی

اهمیت بارداری در زنان مصروع که در دوران

فرد مورد نظر ثبت شده بود و از آنها استفاده

بارداری دارو مصرف می کنند پژوهش فوق با

شد .برگه جمع آوری اطالعات مشتمل بر دو

هدف بررسی بعضی از نتایج بارداری در زنان

بخش مشخصات دموگرافیک و قسمت نتایج

مبتال به صرع در شهر اردبیل انجام شده است.

بارداری ساخته شد و موارد مورد نظر در آنها

روش کار

یادداشت شدند.پایایی و روایی برگه ثبت

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی  -مقطعی

اطالعات بر اساس مطالعه مقاالت معتبر علمی

است که از مهرماه  1331لغایت مهرماه 1331

مشابه و مشورت با صاحب نظران و اعتبار آن

انجام شده است .روش نمونه گیری بصورت

توسط ضریب کرونباخ  2/3تعیین گردید .بعد از

سرشماری بود .بدین معنی که تمام پرونده های

جمع آوری اطالعات نتایج توسط نرم افزار

زایمانی زنان مراجعه کننده به بیمارستان علوی

آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل آماری

شهر اردبیل جهت زایمان در عرض یکسال

توصیفی قرار گرفت.

مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بارداری زنان

یافته ها

با صرع شناخته شده و ثبت شده در پرونده (که

نتایج پژوهش نشان داد که میزان شیوع

قبل از بارداری داروی ضد صرع مصرف نموده

صرع در این مطالعه 2/21درصد می باشد11 .

بودند و در طی بارداری هم داروی ضد صرع

نفر ( )%11/11در بین فاصله سنی  11- 23سال

خود را دریافت کرده بودند) در برگه ثبت

و  2نفر در فاصله سنی  34-33سال بودند.

اطالعات که توسط پژوهشگران ساخته شده بود

 1نفر ( )%12شکم اول و  2نفر ()%11/11

ثبت شد .الزم به ذکر است پرونده هایی مورد

حاملگی دوم و باالتر داشتند 4 .نفر ()%22/22

بررسی قرار گرفتند که مشاوره متخصص مغز و

سابقه یکبار زایمان را داشتند و  2نفر بیش از 3

اعصاب و تأیید صرع در پرونده آنها موجود بود.

بار زایمان کرده بودند 11 .نفر ( )%14/44خانه

از بین  1221پرونده زایمانی مورد مطالعه تعداد

دار و  1نفر ( )%1/11شاغل بودند 1 .نفر
( )%33/33تحصیالت در حد خواندن و نوشتن و

1

- Tomson

1
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12درصد بقیه نتایجی مانند مرده زایی ،خونریزی

نتایج حاملگی مورد نظر در این پژوهش

فریده مصطفی زاده و …

پیامدهای بارداری …

نتایج بارداری ،یافته ها نشان داد که  2نفر

و  12نفر ( )%11/11زایمان واژینال داشتند .در

زایمان زودرس داشته و  11نفر ()%33/33

مورد خونریزی سه ماهه سوم و بعد از زایمان

زایمان ترم داشتند که درمان شده اند و  12نفر

موردی یافت نشد .در مورد نقایص مادرزادی2 ،

( )%11/11پره اکالمپسی تشخیص داده شده

مورد شکاف لب و شکاف کام در پرونده های

داشته اند که درمان شده اند و  12نفر

زایمانی ثبت شده بود و  11نوزاد ()%33/33

( )%11/11پرفشاری خون حاملگی نداشتند .در

نقایص مادرزادی موقع تولد نداشتند (جدول.)1

جدول  - 1توزیع فراوانی مطلق و نسبی نتایج حاملگی در زنان باردارمبتال به صرع مراجعه کننده به بیمارستان علوی
اردبیل سال 1331-31
پیامد

تعداد

درصد

زایمان زودرس

2

11/11

پره اکالمپسی

1

33/33

زایمان سزارین

3

44/44

نقایص مادرزادی

2

11/11

13

122

مطالعه زایمان زودرس مشاهده نشده بود(.)14

بحث

زنان مبتال به صرع با مصرف داروهای ضد

در مورد وضعیت نمونه ها از نظر ابتال به پره

صرع باید از نظر بررسی سالمت جنین و نتایج

اکالمپسی یافته ها نشان داد که  1نفر دچار پره

بارداری بطور مرتب توسط پزشک متخصص

اکالمپسی شده بودند و تحت درمان قرار گرفته

اعصاب و زنان تحت نظر و کنترل باشند.

بودند .در مطالعات متعددی نشان داده شد که

در مورد نتایج بارداری یافته های پژوهش

عوارضی مانند جفت سرراهی و کندگی پیش از

نشان داد که  2مورد زایمان زودرس ثبت شده

موعد جفت خونریزی قبل و بعد از زایمان ،پره

بود و در مطالعه سابرز و همکاران در سال

اکالمپسی ،سقط ،زجر جنین و مرگ جنین،

 2224از بین  133مورد صرع در بارداری 1

زایمان با اسباب و وزن موقع تولد در دو گروه

مورد از زنان دچار زایمان  23هفته شده

مورد و شاهد تفاوت آماری معنی دار نداشته

بود(.)13

است و این یافته بدین معنی می باشد که میزان

همچنین مطالعه کاتز و همکاران)2221( 1

بروز این عوارض در زنان مبتال به صرع چندان

نشان داد که سن حاملگی در دو گروه مورد و

باال نمی باشد( .)11- 11- 2در مورد نوع زایمان

شاهد (121نفر) به ترتیب برابر  232±14و

 3نفر زایمان سزارین و  12نفر زایمان واژینال

 232±13روز بوده است و در دو گروه مورد

داشتند این میزان سزارین بر اساس آمار

1

سازمان بهداشت جهانی نسبت به حد طبیعی دو

- Katzo
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 2نفر تحصیالت باالتر از دیپلم داشتند .در مورد

مورد نوع زایمان 3 ،نفر ( )%44/44سزارین شده
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نشان داد میزان زایمان سزارین در گروه زنان

سزارین در این بیماران مایه نگرانی است که

مبتال به صرع بصورت معنی داری باالست(.)14

باید در راستای کاهش تعداد سزارین اقدامات

همچنین در مطالعه اوالفسون )1113( 1یافته ها

الزم انجام گیرد.

نشان داد که با اینکه میزان عوارض بارداری در
صرع پایین است ولی میزان سزارین در جمعیت
زنان مبتال به صرع  2برابر بیشتر از جمعیت
عادی زنان باردار می باشد(.)2
در مورد ناهنجاری های مادرزادی در
نوزادان متولد شده از مادران مبتال به صرع،
یافته های پژوهش نشان داد که ناهنجاری
مادرزادی عمده در نوزادان دیده نشد ولی 2
مورد نوزاد مبتال به شکاف کام و لب متولد شده
بودند .بسیاری از مطالعات تحقیقی نشان داده
است که نوزادان مادران مبتال به صرع که در
بارداری داروهای ضد تشنج مصرف کرده اند 2
تا  3برابر بیشتر از افراد عادی (غیر صرعی) در
معرض ابتال به ناهنجاریهای خفیف و 4-3درصد
بیشتر در معرض ناهنجاری های عمده هستند و
علت این امر را تأثیر داروهای ضد صرع بر
جنین می دانند چرا که اغلب این داروها جزء
دسته داروهای پرخطر در بارداری هستند
(.)11،13،11
نتیجه گیری

این مطالعه نشان داد که بیشتر مادران مبتال
به صرع ،حاملگی را بدون هیچگونه عارضه ای
به پایان می رسانند بنابر این الزم است
آموزشهای الزم در زمینه کاهش ترس زنان از
حاملگی همراه با مصرف داروی ضدصرع به آنها
1

- Olafsson

11
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برابر است( .)1در مطالعه ای کاتز ()2221

داده شود .همچنین زیاد بودن تعداد زایمان

… فریده مصطفی زاده و

… پیامدهای بارداری
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