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مقایسه فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتال و
غیر مبتال به صرع
4

دکتر لیال امینی ،1مرجان همتیان ،*2دکتر علی منتظری ،3دکتر کوروش قره گوزلی
 .1استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 .2کارشناس ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
 .3استاد گروه پژوهشی سالمت روان ،مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشکده علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران.
 .4استاد گروه نورولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1332/33/22 :تاریخ پذیرش1332/31/11 :

مقدمه :هیرسوتیسم یکی از شایعترین اختالالت غدد درونریز است و با توجه به تأثیر بیماری صرع بر عملکرد غدد
درونریز و هورمونهای تولید مثل ،مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتال
و غیر مبتال به صرع انجام شد.
روش کار :این مطالعه مقطعی -مقایسهای در سال  1332بر روی  333زن  13-32سال مبتال و غیر مبتال به صرع انجام
شد .جهت نمرهدهی هیرسوتیسم از مقیاس امتیازدهی تعدیل شده فریمن -گالوی در سه منطقه باالی لب ،پایین شکم و
رانها استفاده شد .مبنای تشخیص هیرسوتیسم ،نمره  4و باالتر بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و آزمون کای دو انجام شد .میزان  pکمتر از  3/32معنیدار در نظر گرفته شد.
یافته ها :بین دو گروه مبتال و غیر مبتال به صرع از نظر فراوانی و شدت هیرسوتیسم اختالف معنیداری وجود داشت
( .)p<3/332همچنین ارتباط معنیداری بین هیرسوتیسم ،قاعدگی نامنظم از جمله منوراژی ،متروراژی و یا منو
متروراژی و نیز اختالالت هیجانی شامل اضطراب و استرس مشاهده شد (.)p<3/331
نتیجهگیری :فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتال به صرع نسبت به زنان غیر مبتال باالتر است .همچنین در
زنان مبتال به صرع و نیز در زنان مبتال به هیرسوتیسم ،قاعدگی نامنظم و اختالالت هیجانی از فراوانی باالتری
برخوردار است .جوان بودن افراد مورد مطالعه لزوم توجه بیشتر به این یافته را در این بیماران که در سنین باروری
میباشند ،ضروری می نماید.
کلمات کلیدی :اختالالت هیجانی ،صرع ،فریمن -گالوی ،قاعدگی نامنظم ،هیرسوتیسم
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باروری و هیرسوتیسم مدنظر قرار گیرد ( .)12با توجه به
شیوع باالی بیماری صرع و اختالالت غدد درونریز در
سنین باروری و از آنجایی که فراوانی مشخصی از
هیرسوتیسم و شدت آن در زنان مبتال به صرع در ایران
وجود ندارد تا بتوان در صورت تشخیص به موقع ،امکان
پیشگیری ،مراقبت و گزینه درمانی مناسب را برای این
بیماران فراهم کرد ،مطالعه حاضر با هدف مقایسه فراوانی
و شدت هیرسوتیسم در زنان  13-32سال مبتال و غیر
مبتال به صرع انجام شد.

مقدمه
 دکتر لیال امینی و همكاران

هیرسوتیسم به صورت رشد بیش از حد موهای پایانه با
الگوی مشابه الگوی مردانه تعریف میشود .در اغلب موارد
هایپرآندروژنیسم به صورت هیرسوتیسم ظاهر میشود.
شیوع هیرسوتیسم در جوامع مختلف  %2-12و حتی در
برخی مطالعات شیوع آن  %33گزارش شده است (.)2 ،1
هیرسوتیسم علل متعددی دارد و علل مطرح شده شامل
هیرسوتیسم ایدیوپاتیک ،هایپرپالزی آدرنال ،تومور
مترشحه آندروژن ،آکرومگالی ،سندرم تخمدان پلی
کیستیک ،سندرم کوشینگ ،هایپرپروالکتینمی ،اختالل
عملکرد تیروئید و مصرف برخی داروها میباشد (.)1-3
هیرسوتیسم یکی از اختالالت شایع اندوکرین محسوب
میشود ( .)1از طرفی ،توجه به عملکردهای اندوکرین و
تولیدمثل ،یکی از مالحظات اصلی در زنان مبتال به صرع
است .صرع نیز یکی از بیماریهای مزمن و شایع عصبی
است که نزدیک به  12میلیون نفر را در سراسر جهان
مبتال ساخته است .بر اساس آمارهای گزارش شده در
سالهای  1333و  ،1333شیوع صرع در ایران به ترتیب
 %1/3و  %3/2-1برآورد شده است ( .)13-7مطالعات
متعدد نشان دادهاند که بیماری صرع و داروهای ضد
صرع با تغییر در عملکرد محور هیپوفیز -هیپوتاالموس،
سیستم اندوکرین و هورمونی تولید مثل در زنان مبتال به
صرع ،عاملی برای افزایش فراوانی عالئمی از قبیل
اختالالت قاعدگی و هیرسوتیسم است که ناشی از
اختالل در هورمونهایی نظیر آندروژنها ،گنادوتروپینها،
استرادیول و پروالکتین میباشد ( .)12 ،11محققان
معتقدند که شیوع اختالالتی همچون هایپرپروالکتینمی،
هایپرآندروژنیسمی ،سندرم تخمدان پلیکیستیک و
اختالالت تیروئید در زنان مبتال به صرع باالتر است که
میتواند منجر به افزایش فراوانی هیرسوتیسم در این
افراد شود ( .)11-12همچنین به نظر میرسد باالتر بودن
استرس و فشارهای اجتماعی در زنان مبتال به صرع نیز
منجر به افزایش فراوانی هیرسوتیسم در این افراد شده
است ( .)17 ،11بایر و همکار ( )2333معتقدند که در
مبتالیان به صرع به دلیل تغییر در عملکرد غدد درونریز
باروری ،بایستی زنان مصروع مورد ارزیابی منظم قرار
گیرند و در هر ویزیت پرسش در مورد اختالالت قاعدگی،

روشکار
این مطالعه مقطعی -مقایسهای در سال  1332بر روی
 333زن در دو گروه مبتال و غیر مبتال به صرع ( 113نفر
در هر گروه)  13-32ساله در شهر تهران انجام شد .حجم
نمونه از طریق نرم افزار  Open Epiبر اساس فراوانی
هیرسوتیسم در جامعه محاسبه شد .واحدهای پژوهش از
نظر شاخص توده بدنی ،نژاد ،جنسیت ،سابقه خانوادگی
مثبت و اختالالت تیروئید که از متغیرهای تأثیرگذار بر
هیرسوتیسم میباشند ،همگون بودند ( .)p<3/32زنان
مبتال به صرع از بین زنان تحت پوشش انجمن صرع ایران
و مراجعهکنندگان به درمانگاههای منتخب نورولوژی شهر
تهران و زنان غیر مبتال به صرع از بین مراجعهکنندگان به
مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
ایران و همراهان مراجعین به این مراکز به روش
نمونهگیری مستمر انتخاب شدند .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :گذشت  2سال از منارک افراد ،عدم ابتالء به
هرگونه بیماری ناتوانکننده مزمن روانی جسمی دیگر به
غیر از بیماری صرع ،عدم اعتیاد به مواد مخدر ،سیگار،
الکل ،عدم مصرف داروهای هورمونی و یا سایر آرامبخشها
و داروهای اعصاب و روان ،ابتالء به صرع ژنرالیزه
ایدیوپاتیک ،تحت درمان بودن با رژیمهای درمانی ضد
صرع ،عدم ابتالء به دیسمنوره ثانویه و آندومتریوز و عدم
مصرف داروی والپروات سدیم بود .افراد مورد پژوهش
رضایتنامه کتبی جهت شرکت در مطالعه را تکمیل
کردند .سپس پرسشنامه مشخصات فردی شامل سن،
وضعیت اقتصادی ،وضعیت تأهل ،فرزند ،میزان تحصیالت،
وضعیت اشتغال و وضعیت سیکلهای قاعدگی تکمیل شد.
وضعیت سیکلهای قاعدگی از طریق پرسش سؤاالتی در
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خصوص طول مدت ،میزان خونریزی و فواصل بین
قاعدگیها مشخص شد .قاعدگی منظم به صورت فواصل
سیکلها بین  24-33روز ،مدت خونریزی  4-3روز و
حجم خونریزی  4-33میلیلیتر تعریف شده بود .در این
مطالعه منظور از قاعدگی نامنظم منوراژی (افزایش میزان
و طول مدت خونریزی ،فواصل منظم سیکلها) ،متروراژی
(میزان خونریزی نرمال ،افزایش طول مدت و فواصل
نامنظم سیکلها) و منو متروراژی (افزایش میزان و طول
مدت خونریزی و فواصل نامنظم سیکلها) بود .معیارهای
تشخیصی هیرسوتیسم در این مطالعه منطبق بر مقیاس
تعدیل شده فریمن -گالوی در سه منطقه باالی لب ،پایین
شکم و رانها بود .امتیاز فریمن -گالوی برای افراد مورد
پژوهش محاسبه و ثبت گردید .در صورتی که امتیاز افراد
مورد پژوهش  4و بیشتر بود ،هیرسوتیسم در این افراد
تشخیص داده میشد .معیارهای خروج از مطالعه شامل:
عدم پاسخگویی به حداکثر  %22از سؤاالت پرسشنامه بود.

یافتهها
در این مطالعه  333زن  13-32سال در دو گروه مبتال
و غیر مبتال به صرع وارد مطالعه شدند .مقایسه فراوانی
مشخصات فردی زنان شرکتکننده در دو گروه مبتال و
غیر مبتال به صرع در شهر تهران در جدول  1نشان
داده شده است.

جدول  -1مقایسه فراوانی و درصد مشخصات فردی زنان مبتال و غیر مبتال به صرع شرکت کننده در مطالعه
مبتال به صرع
(درصد) تعداد

غیر مبتال به صرع
(درصد) تعداد

گروه
>23

(7 )1/4

( 3 )2/3

23-24

(34 )23/1

(41 )27 /2

22-23

(23 )23/1

(21)33/1

<33

(73 )41/2

( 13 )37/4

مجموع

(113 )133

(113 )133

دامنه

13-32

13-32

میانگین±انحراف معیار

23/23 ± 4/332

23/13 ±4/333

مجرد

(117 )13/3

(131)23/7

متأهل

(22)33/2

(13 )43/3

مجموع

(113 )133

(113 )133

مطلوب

(14 )3/3

(13 )3

متوسط

(133 )37/7

(133 )32

نامطلوب

(13 )13

(17 )13

مجموع

)133( 113

(113 )133

شاغل

(21 )12/3

(24)14/2

خانهدار

(13 )43/3

(21)33/1

دانشجو

(72 )44/4

(33 )22/7

مجموع

(113 )133

(113 )133

دارد

(33 )23

(43 )23

مشخصات فردی

سن (سال)

وضعیت تأهل

وضعیت اقتصادی

وضعیت اشتغال

فرزند

ندارد

(133 )77

(123 )71

مجموع

(113 )133

(113 )133
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سطح معنی داری

3/333

3/313

3/323

3/233

3/212
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نمره  4-3به عنوان هیرسوتیسم خفیف3-12 ،
هیرسوتیسم متوسط و بیشتر از  12هیرسوتیسم شدید در
نظر گرفته شد .به منظور بررسی استرس و اضطراب از
مقیاس افسردگی اضطراب و تنیدگی ()DASS-21
استفاده شد .امتیاز باالتر از  7به عنوان استرس و اضطراب
در نظر گرفته شد .دادهها پس از گردآوری با استفاده از
نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمون آماری کای
دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .میزان  pکمتر از
 3/32معنی دار در نظر گرفته شد.

 دکتر لیال امینی و همكاران

جدول  2نشان داده شده است .جدول  2به مقایسه
فراوانی اختالالت هیجانی شامل اضطراب و استرس در
دو گروه مبتال و غیر مبتال به صرع پرداخته شده است
(.)p>3/331

بر اساس نتایج آزمون آماری کای دو ،فراوانی و شدت
هیرسوتیسم در دو گروه مبتال و غیر مبتال به صرع تفاوت
آماری معنیداری داشت ( .)p>3/32مقایسه فراوانی و
شدت هیرسوتیسم در دو گروه مورد مطالعه به ترتیب در

جدول  -2مقایسه فراوانی و درصد هیرسوتیسم ،شدت هیرسوتیسم و اضطراب و استرس در زنان مبتال و غیر مبتال به صرع
شرکت کننده در مطالعه
گروهها

مبتال به صرع
(درصد) فراوانی

غیر مبتال به صرع
(درصد) فراوانی

(71 )42

(31 )13/3

دارد
هیرسوتیسم

شدت
هیرسوتیسم

استرس و
اضطراب

ندارد

(33 )23

(133 )31/4

مجموع

(113 )133

(113 )133

خفیف

(21 )23/2

(23 )14/2

متوسط

(47 )11/4

(3 )23

شدید

(3 )4/2

(2 )1/2

مجموع

(71 )133

(31 )133

دارد

(114 )17/4

(33 )47/3

ندارد

(22 )32/1

(33 )22/7

مجموع

(113 )133

(113 )133

نتایج آزمون

*

p<3/331

p<3/332

p<3/331
*

 -دو گروه مورد مطالعه از نظر متغیر مورد نظر بر اساس آزمون آماری کای دو و در نظر گرفتن  p<3/32ناهمگون بودند .آزمون کای اسکوئر

افزایش مقاومت به انسولین میتواند باعث افزایش فراوانی
هیرسوتیسم و شدت آن در مبتالیان به صرع شود (-13
 .)13 ،11یکی از علل شایع ایجادکننده هیرسوتیسم،
سندرم تخمدان پلی کیستیک است ( .)23از طرفی
بیماری صرع میتواند باعث بروز عالئم بالینی سندرم
تخمدان پلیکیستیک از جمله هیرسوتیسم شود (.)1
مطالعات متعددی در زمینه بروز اختالالت غدد درونریز
و هورمونهای مربوطه در مبتالیان به صرع انجام شده
است .در مطالعه پنل ( )2333که با هدف بررسی سطح
هورمونها در افراد مبتال به صرع انجام شد ،به این نتیجه
رسید که صرع باعث تغییر در تولید و آزادسازی
هورمونهایی نظیر  ،FSH ،LHهورمون آزاد کننده
گنادوتروپینها ،استرادیول ،پروژسترون ،پروالکتین،
تستوسترون و دهیدرواپی آندرستندیون سولفات میشود
که خود عاملی برای بروز اختالالت غدد درونریز از
جمله عالئم بالینی سندرم تخمدان پلیکیستیک در
مبتالیان به صرع است ( .)13در مطالعه مروری بایر و
همکاران ( )2333که با هدف بررسی شیوع و فراوانی
اختالالت باروری از جمله سندرم تخمدان پلی کیستیک،
اختالالت سیکلهای قاعدگی و ناباروری در مبتالیان به

بین دو گروه مبتال ( )%23و غیر مبتال به صرع ( )%14از
لحاظ قاعدگی نامنظم اختالف آماری معنیداری وجود
داشت ( .)p>3/331همچنین در مبتالیان به هیرسوتیسم،
قاعدگی نامنظم ( %23در گروه مبتال به صرع در برابر
 %42در گروه غیر مبتال به صرع) و اختالالت هیجانی
( %24در گروه مبتال به صرع در برابر  %41در گروه غیر
مبتال به صرع) از فراوانی باالتری برخوردار بودند
(.)p>3/32

بحث
مطالعه حاضر به تعیین و مقایسه فراوانی هیرسوتیسم در
زنان مبتال و غیر مبتال به صرع در شهر تهران در سال
 1332پرداخت .هیرسوتیسم به دلیل اختالل در هورمون
آندروژن و یا افزایش حساسیت به آندروژن ایجاد میشود
( .)13 ،3مطالعات مختلف نشان دادهاند که بیماری صرع
با تغییر در عملکرد غدد درونریز و هورمونی میتواند
عاملی برای بروز اختالالت هورمونی از جمله هیرسوتیسم
باشد؛ بدینصورتکه صرع با تأثیر بر عملکرد محور
هیپوفیز -هیپوتاالموس -تخمدان و تغییر در
هورمونهای متعدد از جمله آندروژنها ،پروالکتین و نیز
4

صرع انجام شد 31 ،مقاله با موضوعات مرتبط با اختالالت
باروری در زنان مبتال به صرع انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفتند .نتایج این مطالعه نشان دهنده تأثیر بیماری صرع
و داروهای مصرفی ضد صرع در بروز اختالالت باروری در
این افراد بود ( .)12همچنین در مطالعه آیاگاری و
همکاران ( )2312که با هدف بررسی سندرم تخمدان
پلیکیستیک ،چاقی و اختالالت تیروئید در  13زن مبتال
به صرع انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که در زنان
مبتال به صرع به دلیل تغییر در عملکرد غدد درونریز،
اختالالتی از جمله سندرم تخمدان پلی کیستیک و
هایپرپروالکتینمی افزایش مییابد که زمینهای برای بروز
اختالالت قاعدگی ،گاالکتوره و هیرسوتیسم در این افراد
می باشد ( .)11همچنین بایر و همکاران ( )1332که به
بررسی پروالکتین سرم در مبتالیان به صرع پرداختند،
گزارش کردند که در این بیماران بروز هایپرپروالکتینمی
افزایش مییابد و میتواند منجر به هیرسوتیسم شود
( .)21هدف دیگر مطالعه حاضر ،تعیین فراوانی اختالالت
هیجانی از جمله اضطراب و استرس بود که ارتباط
معنیداری بین اختالالت هیجانی ،صرع و هیرسوتیسم
مشاهده شد .در نتیجه در زنان مبتال به صرع و نیز زنان
مبتال به هیرسوتیسم ،استرس و اضطراب از فراوانی
باالتری برخودار بود .حاجی و همکار ( )2312در مطالعه
خود که به بررسی اختالالت عاطفی و هیجانی در
مبتالیان به صرع پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که در
زنان مبتال به صرع اختالالت روانی از جمله بیثباتی
احساسی ،فشارهای اجتماعی و اضطراب افزایش مییابد
که ممکن است یکی از علل افزایش هیرسوتیسم در
مبتالیان به صرع باشد که با نتایج مطالعه حاضر تطابق
داشت ( .)11تعیین فراوانی قاعدگی شامل منوراژی،
متروراژی و یا منو متروراژی ،هدف دیگر مطالعه حاضر
بود .فراوانی قاعدگی نامنظم در دو گروه مبتال به صرع و
هیرسوت باالتر بود .در مطالعه قادری ( )2334و نوح
جاهی و همکاران ( )2313در زنان مبتال به هیرسوتیسم،
الگوهای غیر طبیعی قاعدگی شیوع باالتری داشت که با
نتایج مطالعه حاضر مطابقت داشت ( .)2 ،1همچنین

نتیجهگیری
فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتال به صرع
نسبت به زنان غیر مبتال باالتر است .همچنین قاعدگی
نامنظم شامل منوراژی ،متروراژی و یا منو متروراژی و
نیز اختالالت هیجانی از جمله اضطراب و استرس در
گروه مبتال به صرع و نیز در زنان مبتال به هیرسوتیسم از
فراوانی باالتری برخوردار است .در نتیجه صرع میتواند
منجر به افزایش فراوانی و شدت هیرسوتیسم و برخی از
علل آن از جمله قاعدگی نامنظم ،اضطراب و استرس در
زنان مبتال به صرع شود.

تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه تحصیلی مقطع
کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی
کارآزمایی
کد
با
ایران
 ir.iums.recerch.1394.9311373030مورد تأیید
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی ایران میباشد.
بدینوسیله از مسئولین دانشکده پرستاری و مامایی
ایران ،زنان محترم شرکت کننده در مطالعه و انجمن
صرع ایران که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند،
تشکر و قدردانی میشود.
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مطالعه آندریو و همکار ( )2331و ویالساو و همکاران
( )2311نشان داد که اختالالت قاعدگی از جمله
منوراژی ،متروراژی و منو متروراژی در مبتالیان به صرع
افزایش مییابد که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت
(.)22 ،23
اگرچه مطالعات متعددی در زمینه اختالالت غدد
درونریز در مبتالیان به صرع انجام شده است ،اما فراوانی
دقیقی از هیرسوتیسم و شدت آن در مبتالیان به صرع
وجود ندارد .همچنین صرع و هیرسوتیسم از اختالالت
شایع و حائز اهمیت در سنین باروری میباشند .با توجه
به تأثیر چاقی و تفاوتهای قومی -نژادی در بروز
هیرسوتیسم ،برای اینکه بتوانیم نتایج را به تمامی افراد
جامعه تعمیم داد ،نیاز به بررسی گستردهتر میباشد.
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