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استادیار گروه نورولوژی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی کردستان ،سنندج ،ایران.
استادیار گروه اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت کردستان ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم
پزشكی کردستان ،سنندج ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی
کردستان ،سنندج ،ایران.
استادیار گروه نورولوژی ،بخش نورولوژی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی کردستان ،سنندج ،ایران.
پزشک عمومی ،بخش نورولوژی ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی کردستان ،سنندج ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1334/12/22 :تاریخ پذیرش1335/44/22 :

مقدمه :مصرف داروهای ضد تشنج در حاملگی بدون عارضه نیست .طی سالهای اخیر مطالعات اندکی خصوصاً در
ایران در این زمینه انجام شده است ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع ناهنجاریهای جنینی و عوامل مرتبط با
آن در نوزادان متولد شده از مادران باردار مصرف کننده داروهای ضد تشنج انجام شد.
روشکار :این مطالعه توصیفی -تحلیلی بر روی  53مادری که طی سالهای  1334-1333در بیمارستان بعثت
سنندج استان کردستان زایمان کرده و سابقه تشنج و مصرف داروهای ضد تشنج داشتند ،انجام شد .دادهها از طریق
بررسی پروندهها و تكمیل پرسشنامه و پیگیری تلفنی جمعآوری شد .تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار Stata
(نسخه  )12و آزمون های توصیفی ،کای دو و تی تست انجام شد .میزان  pکمتر از  4/45معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها 3 :مورد ( )%5/2از مادرانی که سابقه تشنج و مصرف داروی ضد تشنج در دوران بارداری را داشتند ،صاحب
فرزندانی با ناهنجاری شدند .در مادرانی که سابقه تولد نوزاد ناهنجار داشتند ،هیچ گونه ناهنجاری مشاهده نشد .بین
میانگین مدت زمان مصرف دارو ( ،)p=4/33میانگین سن ( )p=4/43و ناهنجاری نوزادان در مادران ارتباط معناداری
مشاهده نشد.
نتیجهگیری :شیوع ناهنجاریهای جنینی در مادران باردار مصرف کننده داروی ضدتشنج در کردستان کمتر از
مطالعات مشابه در برخی کشورها است ،هرچند قابل تعمیم به جامعه ایرانی نیست .مصرف برخی داروهای ضد صرع
در طول بارداری برای زنان مبتال به تشنج منعی ندارد .مدت زمان مصرف دارو ،سن ،سابقه سقط قبلی ،سابقه
ناهنجاری قبلی و نیز افزایش گراویدیتی نمیتوانند در ایجاد ناهنجاریهای جنینی نقشی داشته باشند.
کلمات کلیدی :بارداری ،تشنج ،داروی ضد تشنج ،ناهنجاری نوزادی
* نویسنده مسئول مكاتبات :دکتر قباد مرادی؛ مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشكده پزشكی ،دانشگاه علوم پزشكی کردستان ،سنندج ،ایران.
تلفن480-33131322 :؛ پست الكترونیكmoradi_gh@yahoo.com :
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مطالعه بر  2125زن باردار مبتال به صرع نشان داد در
 %24بیماران افزایش حمالت ،در  %22کاهش حمالت و
در  %53بیماران تغییری در تعداد حمالت مشاهده نشد
( .)8با توجه به مطالب پیش گفته نظرات مختلفی در
خصوص مصرف داروهای ضد تشنج وجود دارد .بر اساس
اطالعات پژوهشگران این مطالعه ،مطالعات محدودی طی
سالهای اخیر در کشور ما صورت گرفته است .بنابراین
مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع ناهنجاریهای
مادرزادی در نوزادان مادران مصرف کننده داروهای
ضدتشنجی در بین زنان باردار مراجعه کننده به
بیمارستان بعثت سنندج استان کردستان از سال -33
 1334انجام شد.

مقدمه
 پیام خماند و همكاران

برخی داروهای تراتوژن از سد جفتی عبور کرده و بـر
جنین تأثیر نامطلوب میگذارند و باعث ایجاد ناهنجاری
میشوند .این داروها ممكن اسـت باعـث بﻬبـود حـال
عمومی مادر شوند ،اما گاهی برای جنین سمی بـوده و
باعـث تـﺄثیرات نامطلوب متعددی میشوند ( .)1امكان
وقوع اختالل مادرزادی در نوزادان متولد شده از زنان
مبتال به صرع  2تا  3برابر بیشتر از مادران سالم برآورد
شده است .نوزادی که در دوران بارداری در معرض
داروهای ضد تشنج بوده در معرض خطر بیشتری برای
ناهنجاری قرار دارد ( .)2این ناهنجاریها شامل هرگونه
انحراف از سالمت جسمانی جنین و نوزاد از جمله
ناهنجاریهای قلبی عروقی ،اسكلتی عضالنی و سیستم
اعصاب مرکزی میباشد .بیماریهای همراه با حمله
صرع ،تقریباً  %4/5-1کل جمعیت عمومی را در بر می-
گیرد که  %25از این جمعیت مبتال را زنان در سنین
باروری تشكیل میدهند ( .)3میزان شیوع صرع  3/3در
هر  1444بارداری میباشد که اغلب این بارداریها بدون
حادثه و مشكل خاصی به اتمام میرسند ( .)4با وجود
احتیاطات الزم ،در آمریكا تقریباً یک میلیون زن در
سنین بارداری با تشخیص صرع وجود دارند که این زنان
با مصرف داروهای ضد صرع و کنترل تشنج قادر به
بارداری و زایمان میباشند ( .)5اگرچه درمان تشنج در
زنان باردار مبتال به صرع تجویز داروهای ضد تشنج است،
اما بسیاری از تغییرات فیزیولوژیک بارداری میتواند بر
روند درمان تﺄثیرگذار باشد .درمان باید با حداقل دوز دارو
باشد؛ به طوری که هم اثرات عوارض دارو و هم تشنج
کمتر رخ دهد ( .)2تشنج در طول حاملگی بیشتر در
زنان با سابقه صرع رخ میدهد .تنﻬا  %15-34افراد
ممكن است در حاملگی با افزایش تشنج مواجه شوند.
حدود  %54 -05زنانی که قبالً تشنج داشتهاند ،ممكن
است در دوران بارداری هم این حالت را تجربه کنند (.)0
اثر حاملگی بر تكرار حمالت میتواند متغیر باشد؛ در
 %15 -54بیماران در طول حاملگی افزایش حمالت و
 %25بیماران کاهش تكرار حمالت مشاهده میشود .در
حالی که در درصد قابل توجﻬی از زنان ،تغییری در تكرار
حمالت در دوران بارداری ایجاد نمیشود .بررسی 20

روشکار
این مطالعه توصیفی تحلیلی و مقطعی بر روی  53نفر
از مادران مبتال به تشنج و مصرف کننده داروی
ضدتشنج و نوزادان به دنیا آمده آنها از ابتدای سال
 1334تا پایان  1333در بیمارستان بعثت سنندج
انجام شد .افراد به روش سرشماری وارد مطالعه شدند.
معیار ورود به مطالعه شامل مادران بارداری بود که
مبتال به بیماری تشنج یا صرع ایدیوپاتیک از قبل از
حاملگی بودند و تحت درمان دارویی مناسب تحت نظر
همكار نورولوژیست ،به صورت تکدارویی یا چند
دارویی بودند .کسانی که به طور مرتب داروی خود را
استفاده نمیکردند و یا دچار حمله تشنج در بارداری
شده بودند و کنترل مناسبی نداشتند از مطالعه خارج
شدند .پروندههای ناقص نیز از مطالعه حذف شدند.
ابتدا با تﻬیه چک لیست متغیرهایی نظیر سن مادر،
مدت زمان مصرف دارو ،سابقه نوزاد ناهنجار در حاملگی
قبلی ،گراوید ،نوع دارو ،نوع ناهنجاری در نوزادان
مادران باردار و نوع درمان شامل :درمان تک دارویی یا
چند دارویی و متغیرهای دیگر از طریق بررسی پرونده و
در صورت لزوم تماس با فرد بررسی شد .ناهنجاریهای
نوزادان شامل :هرگونه انحراف از سالمت جسمانی
جنین و نوزاد از جمله ناهنجاریهای قلبی عروقی و
اسكلتی عضالنی و سیستم اعصاب مرکزی و سایر موارد
از طریق پرونده مادر و نوزاد مورد بررسی قرار گرفت.
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برای تجزیه و تحلیل اهداف توصیفی کمی از محاسبه
میانگین و انحراف معیار و نسبت به همراه فاصله
اطمینان و برای اهداف تحلیلی از آزمون تی و کای دو
استفاده شد .دادههای این مطالعه با استفاده از نرم افزار
( Stataنسخه  )12آنالیز شدند .میزان  pکمتر از 4/45
معنیدار در نظر گرفته شد .محققان این مطالعه تمام
اصول اخالقی پژوهشی را مانند محرمانه بودن اسرار و
اطالعات پروندهها را رعایت کردند.
با توجه به سابقه تشنج این بیماران و تحت درمان بودن
آنها ،در تمامی موارد ،حاملگی برنامهریزی شده و با
مصرف اسیدفولیک از سه ماه قبل از بارداری انجام شده
بود و در طی بارداری تستهای غربالگری سالمت جنین
شامل انجام سونوگرافی ،اندازهگیری ضخامت چین
گردنی جنین و تستهای دوگانه و چﻬارگانه خونی و

یافتهها
در مدت مطالعه  53نفر از مادرانی که در دوران بارداری
داروی ضد تشنج مصرف کردند ،مورد بررسی قرار گرفتند.
میانگین سن شرکت کنندگان در مطالعه 28/02±5/24
سال و مدت زمان مصرف  8/04±2/11سال بود.
 3نفر ( )%5/48از افراد مورد مطالعه نوزادانی دارای
ناهنجاری به دنیا آوردند 22 .نفر ( )%30از افراد مورد
مطالعه بیشتر از  14سال سابقه مصرف دارو داشتند .توزیع
وضعیت ناهنجاریهای مادرزادی در نوزادان مادران
مصرفکننده داروهای ضد تشنج بر حسب متغیرهای
مختلف در جداول  1تا  3نشان داده شده است.

جدول  -3توزیع وضعیت ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان مادران مصرف کننده داروهای ضد تشنج بر حسب سن
متغیر

ناهنجاری دارد
تعداد (درصد)

ناهنجاری ندارد
تعداد (درصد)

مجموع

سن مادر زیر  34سال
سن مادر باالی  34سال

(1 )2/34
(2 )8

(33)30/42
(23 )32

34
25

جدول  -2توزیع وضعیت ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان مادران مصرف کننده داروهای ضد تشنج بر حسب مدت زمان
مصرف دارو
متغیر

ناهنجاری دارد
تعداد (درصد)

ناهنجاری ندارد
تعداد (درصد)

مجموع

کمتر از  5سال سابقه مصرف دارو
بین  5تا  14سال سابقه مصرف دارو
بیشتر از  14سال سابقه مصرف دارو

(2 )11/11
(1 )5/88
(4 )4

(12 )88/83
(12 )34/12
(22 )144

18
10
22

جدول  -1توزیع وضعیت ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان مادران مصرف کننده داروهای ضد تشنج بر حسب سابقه تولد
نوزاد ناهنجار و بر حسب مصرف تك دارویی یا چند دارویی
ناهنجاری تعداد (درصد)

متغیر
سابقه قبلی تولد نوزاد ناهنجار
عدم سابقه تولد نوزاد ناهنجار
مصرف داروی ضدتشنجی تک دارویی
چند دارویی

دارد

ندارد

(4 )4
(3 )5/22
(1 )2/32
(2 )12/5

(2 )144
(54 )34/04
(42 )30/28
(14 )80/5

تعداد
2
50
43
12

معناداری وجود نداشت ( .)p=4/43همچنین بر اساس
آزمون تی مستقل ،بین مدت زمان مصرف داروهای ضد

بر اساس آزمون تی مستقل ،بین سن افراد دارای
ناهنجاری و افراد بدون سابقه ناهنجاری ارتباط
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همچنین سونوگرافی هدفمند بررسی ناهنجاریهای
جنین در  18هفتگی حاملگی انجام شده بود.

 پیام خماند و همكاران

بررسیهای انجام شده در این مطالعه نوع داروی
مصرفی بیشتر مادران ،کاربامازپین بود و همچنین %25
از مادرانی که الموتریژین مصرف میکردند ،دچار
ناهنجاری در  12هفتگی شده بودند ( .)p=4/521در
مطالعه تامسون و همكاران ( 334 )2444نفر ( )%2/2و
در مطالعه ارکیلو و همكاران ( 2 )2415نفر از  55نفر
( )%8/33از نوزادان مادرانی که مصرف الموتریژین
داشتند ،دچار ناهنجاری شده بودند ( .)13 ،12در
مطالعه حاضر  43نفر از مادران مصرف تک دارویی
داشتند ،این در حالی بود که بیشتر افرادی که سابقه
مصرف چند دارویی داشتند ،دچار ناهنجاری شدند .در
مطالعه حاضر  2نفر ( )%12/5از مادرانی که مصرف
چند دارویی داشتند و  1نفر ( )%2/33از مادرانی که
مصرف تک دارویی داشتند ،صاحب فرزندان ناهنجار
شدند .در واقع شیوع ناهنجاری جنینی در میان مادرانی
که تحت پلیتراپی بودند ،به نسبت مادرانی که تحت
مونوتراپی بودند ،بیشتر بود که نتایج به دست آمده با
مطالعه ارتاما و همكاران ( )2445و مطالعه کالن
( )1382همخوانی داشت (.)15 ،14
در مطالعه حاضر  1نفر ( )%33/32از مادرانی که G5
بودند 1 ،نفر ( )%5از مادرانی که  G1بودند و  1نفر
( )%3/43از مادرانی که  G3بودند ،دچار ناهنجاری
شدند .در مطالعه حاضر شیوع ناهنجاری در میان زنان با
گراوید باال افزایش پیدا میکرد؛ به گونهای که بین
افزایش گراویدیتی و شیوع ناهنجاریها ارتباط معنی-
داری وجود نداشت و با افزایش گراویدیتی ،شیوع
ناهنجاری افزایش نمییافت ( )p=4/123که این نتایج با
نتایج مطالعه سویینی ( )1383و اسمیت و همكار
( )2441همخوانی داشت ( .)10 ،12در مطالعه حاضر
 %15/38از مادرانی که سابقه یک بار سقط داشتند و
 %2/32مادرانی که سابقه سقط نداشتند ،دچار ناهنجاری
شدند .در نتیجه سابقه سقط قبلی ارتباطی با شیوع
ناهنجاری در فرزندان مادران باردار تشنجی ندارد که این
نتایج با نتایج به دست آمده از مطالعه نایو و همكار
( )1380همخوانی داشت ( .)18در مطالعه اننگرس و
همكاران ( )1388خطر سقط خودبهخودی برای زنان
باردار که دارو مصرف میکردند ،مشابه جمعیت معمول

تشنج در افراد دارای ناهنجاری و افراد بدون سابقه
ناهنجاری ارتباط معناداری وجود نداشت (.)p=4/33
 43نفر ( )%88/02از افراد مورد مطالعه تحت درمان
رژیم تک دارویی قرار داشتند 24 .نفر ( )%44/20از
جمعیت مورد مطالعه تحت درمان با کاربامازپین به
صورت مونوتراپی بودند .فراوانی ناهنجاری در بین افراد
تحت رژیم تک دارویی  %2/32بود و فراوانی ناهنجاری
در میان  12نفر ( )%20/11که مصرف چند دارویی
داشتند %12/5 ،بود .بین نوع رژیم درمانی و داشتن
نوزاد دارای ناهنجاری نیز ارتباط معناداری وجود
نداشت (.)p=4/33

بحث
در این مطالعه  3نفر ( )%5/2از  53مادر باردار تحت
مطالعه که دارای سابقه مصرف داروهای ضد تشنج در
دوران بارداری بودند ،صاحب نوزادانی ناهنجار شدند.
ناهنجاریها شامل هرگونه انحراف از سالمت جسمانی
جنین و نوزاد ،از جمله ناهنجاریهای قلبی عروقی و
اسكلتی عضالنی و سیستم اعصاب مرکزی بود.
نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که شیوع
ناهنجاری با افزایش سن افزایش نمییابد .این یافتهها
با مطالعه اسچیمل و همكاران ( )2415و مطالعه کلری
گلدمن ( )2445همخوانی داشت ( .)14 ،3در مطالعه
حاضر  2نفر ( )%11/11از مادرانی که کمتر از  5سال و
 1نفر ( )%5/55از مادرانی که بین  5-14سال دارو
مصرف میکردند ،دچار ناهنجاری جنینی شدند .نتایج
آنالیز آماری مطالعه نشان داد که با افزایش مدت زمان
مصرف داروها ،شیوع ناهنجاریها افزایش نمییابد
(.)p=4/5
در این مطالعه در میان مادرانی که سابقه نوزاد ناهنجار
داشتند ،هیچ ناهنجاری مشاهده نشد .نتایج آنالیز در
این مطالعه نشان داد که سابقه نوزاد ناهنجار قبلی،
ارتباطی با ناهنجاری در فرزند بعدی ندارد .در مطالعه
کامبل و همكاران ( )2413خطر ناهنجاری در حاملگی
در زنانی که فرزند اولشان بدون نقص بود  %3/8و در
زنانی که فرزند ناقص داشتند %12/5 ،گزارش شد که
با نتایج مطالعه حاضر همخوانی نداشت ( .)11در
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جامعه بود و همچنین تفاوتی در ایجاد ناهنجاری نوزادی
بین مادرانی که دارو مصرف می نمودند با مادرانی که
دارو مصرف نمی کردند از نظر خطر سقط خودبهخودی
وجود نداشت ،که تﺄیید کننده نتیجه به دست آمده از
مطالعه حاضر است (.)13
در مطالعه کناکو و همكاران ( ،)2448شیوع ناهنجاری-
های جنینی در مادران باردار مصرفکننده داروهای
ضدتشنجی در حدود  %14بود .این میزان در مطالعات
دیگر در کشورهای غربی و ژاپن بین  0تا  %14درصد
متفاوت بود ( .)24-23با مقایسه آمارهای فوق با شیوع
حدود  %5/2ناهنجاریهای جنینی در مادران باردار
مصرفکننده داروهای ضدتشنجی در مطالعه حاضر با
مطالعات فوق ،به نظر میرسد که شیوع این ناهنجاری
ها کمتر از مطالعات مشابه در کشورهای غربی و ژاپن
(بین  %0-14و ترکیه ( )%14باشد .هر چند انجام
طرحی مشابه با حجم نمونه بیشتر در سایر استانهای
ایران برای مقایسه بﻬتر در آینده الزم است.
از نكات قابل توجه در این طرح این بود که بر اساس
اطالعات موجود ،مطالعات مشابﻬی در استانهای کشور
در سالهای اخیر انجام نشده است .اما محدودیتهای
این مطالعه شامل ناقص بودن برخی پروندهها ،گذشته

نتیجهگیری
شیوع ناهنجاریهای جنینی در مادران باردار مصرف
کننده داروی ضدتشنج در کردستان کمتر از مطالعات
مشابه در برخی کشورها است ،هرچند قابل تعمیم به
جامعه ایرانی نیست .مصرف برخی داروهای ضد صرع
در طول بارداری برای زنان مبتال به تشنج منعی ندارد.
مدت زمان مصرف دارو ،سن ،سابقه سقط قبلی ،سابقه
ناهنجاری قبلی و نیز افزایش گراویدیتی نمیتوانند در
ایجاد ناهنجاریهای جنینی نقشی داشته باشند.

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل پایاننامه دوره دکترای پزشكی عمومی
خانم پریا کرم بیگی است که با حمایت دانشگاه علوم
پزشكی کردستان انجام شد .بدینوسیله از تمام افرادی
که ما در انجام این مطالعه یاری کردند ،تشكر و
قدردانی میشود.
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