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1. جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر گیتا بشیری 1

مدیریت بیماریهای ژنیکولوژی در نوجوانان و 
جوانان مبتال به اختالالت تشنجی 

اختالالت تشنجی غالباَ در دوران نوجوانی مدیریت و تشخیص داده می شوند.
ــای  ــا بیماریه ــی بایســت ب ــان هســتند، م ــت از نوجوان ــده دار مراقب ــان و زایمــان کــه عه ــن آن دســته از متخصصــان زن بنابرای
صــرع و دیگــر انــواع اختــالالت تشــنج و همچنیــن داروهــای ضــد صــرع آشــنایی داشــته باشــند. بیمارانــی کــه در کودکــی 
بــا اختــالالت تشــنجی شــان تشــخیص داده شــده اســت حملــه هــای تشــنجی شــان بــا بلــوغ و بــروز اولیــن قاعدگــی بــه دلیــل 
خــواص و مشــخصه هــای عصبــی فعــال هورمــون هــای اســتروئیدی درون زا، افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. احتمــال بیشــتری 
وجــود دارد کــه بیمــاران مبتــال بــه صــرع در مقایســه بــا بیمــاران بــدون صــرع چرخــه هــای تخمــک گــذاری و خونریــزی هــای 
نامنظــم قاعدگــی و آمنــوره را تجربــه کننــد. گرچــه ســرکوب هورمونــی نمــی بایســت شــروع شــود قبــل از بلــوغ و مشــاوره 
قبــل از بلــوغ پیشــنهاد مــی گــردد و نیــز بایــد متخصــص بیماریهــای زنــان و زایمــان بــا بیمــاران جــوان و خانــواده هایشــان جهت 
تدویــن برنامــه ای بــرای اولیــن قاعدگــی همــکاری و مشــارکت نماینــد، افــزون بــر ایــن متخصصــان زنــان و زایمان-بیماریهــای 
ــه صــرع،  ــال ب ــرای بیمــاران نوجــوان مبت ــز دارو، شــامل داروهــای ضــد صــرع ب ــی در تجوی ــه تغییرات ــان، در مــورد هرگون زن
ــرای صــرع مختصــر اســت، در هــر  ــا احتیــاط عمــل کننــد. پژوهــش در مــورد هورمــون درمانــی ب آگاهــی داشــته باشــند و ب
صــورت بــا کشــف خــواص ضــد تشــنجی انــواع مختلــف پروژســتین هــا مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان درمــان بالقــوه اســتفاده 
ــارداری هورمونــی ترکیبــی موجــب افزایــش تشــنج صرعــی  ــر اینکــه داروهــای پیشــگیری از ب کــرد. شــواهد قطعــی مبنــی ب
شــده باشــد وجــود نــدارد و صــرع هــم بــه خــودی خــود، موجــب افزایــش خطــر و یــا یــک نتیجــه مطلــوب بــرای کســانیکه 
از قرصهــای خوراکــی ضــد بــارداری و پــچ هــای ضــد بــارداری و یــا حلقــه هــای ضــد بــارداری بــا همدیگــر اســتفاده مــی 
نماینــد. بدلیــل اینکــه بســیاری از داروهــای ضــد تشــنج تراتوژنیــک هســتند، بحــث در مــورد ســالمت جنســی و انتخــاب هــای 
داروی ضــد بــارداری بــرای ایــن تعــداد از بیمــاران مهــم اســت و متخصصــان زنــان زایمــان مــی بایســت بــا بیمــاران مبتــال بــه 

اختــالالت صرعــی، جهــت تدویــن برنامــه ای بــه وقــوع حیــن حاملگــی همــکاری داشــته باشــند.
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نتایج و توصیه ها
کالــج آمریکایــی متخصصیــن زایمــان و بیماریهــای زنــان، توصیــه 
و نتایــج زیــر را در ارتبــاط بــا مدیریــت بیماریهــای زنــان در 

ــدارد: ــالم می ــرع اع ــالالت ص ــا اخت ــوان ب ــان ج ــان و زن نوجوان
ــخیص داده  ــی تش ــرر در نوجوان ــور مک ــی، بط ــای صرع ــنج ه تش
شــده و مدیریــت شــده انــد، بنابرایــن متخصصیــن زنــان بــه 
ــا  ــد ب ــد بای ــی نماین ــت م ــان مراقب ــه از نوجوان ــان ک ــای زن بیماریه
ــد  ــای ض ــن داروه ــی و همچنی ــالالت صرع ــر اخت ــرع و دیگ ص

ــند. ــته باش ــنایی داش ــنج آش تش
ــت  ــن اس ــا ممک ــنج ه ــه، تش ــادت ماهیان ــروع ع ــا ش ب  •
بیشــتر شــوند و هــم وضعیــت و هــم درمــان آن در بهداشــت 
بــاروری و چرخــه قاعدگــی را شــامل مــی شــوند، مــی توانــد تاثیــر 

گــذار باشــند.
نوجوانــان بــا اختــالالت تشــنج، نیازمنــد یادگیــری   •
پیوســته دربــاره پیامدهــای احتمالی نامطلــوب بــارداری و مؤثرترین 
ــده آل،  ــارداری مــی باشــند. بطــور ای ــه هــای پیشــگیری از ب گزین
یادگیــری و آمــوزش مــی بایســت در اوان نوجوانــی شــروع شــده 
و در سراســر عمــر زایایــی )تولیــد مثلــی( بیمــار ادامــه داشــته باشــد، 
ــارداری و  چــون داروهــای ضــد صــرع و نیازهــای پیشــگیری از ب

ــتند. ــر هس ــال تغیی ــان در ح ــول زم ــارداری در ط ــه ب ــل ب می
بــه  مربــوط  ابتــدا  در  بــارداری  بــد  عواقــب  خطــر   •

تراتوژنیــک بــودن بعضــی از داروهــای ضــد صــرع اســت، هرچنــد 
در بیمــاران صرعــی بــاردار بــدون دارو نــرخ ناهنجاریهــای جنینــی 
برابــر بــا بقیــه جمعیــت عمومــی هســتند، در معــرض قــرار گرفتــن با 
داروهــای ضــد صــرع جنیــن بــا ریســک ناهنجاریهــای مــادرزادی 
ــر  ــای باالت ــرخ ه ــی ن ــت، حت ــراه اس ــر هم ــه براب ــا س ــاد دو ت ح
ــان  ــز گــزارش شــده اســت. در زم ــی نی ــد داروی ــا چن ــروات ی والپ
شــروع و یــا تغییــر درمــان هورمونــی، همــکاری بــا یــک متخصــص 
مغــز و اعصــاب مهــم اســت،خواه بــرای پیشــگیری از آبســتنی بــوده 
ــد  ــکی باش ــم پزش ــایر عالئ ــا س ــی و ی ــری از قاعدگ ــا جلوگی و ی
ــه  ــل دوطرف ــت تداخ ــن اس ــی ممک ــای داروی ــن تجویزه ــرا ای زی

ــد. ــته باش ــرع داش ــد ص ــای ض ــای داروه ــم ه روی آنزی
کــه  دســته  آن  خصــوص  بــه  بیمــاران  از  بســیاری   •
تشــنجات مقــاوم دارنــد و بــا داروهــای ضــد تشــنج بصــورت چنــد 
ــا تداخــالت  ــز ب ــن خــود نی ــد شــد کــه ای ــان خواهن ــی درم داروی

اســت.  همــراه  دارویــی 
از  اســتفاده  تشــنجی،  اختــالالت  اول  خــط  درمــان   •
داروهــای ضــد تشــنج اســت و هورمــون درمانــی درمــان جانبــی و 

اســت. کمکــی 
مشــخص شــده کــه در دوزهــای اســتاندارد، تجویــز   •

اســت. داده  کاهــش  را  تشــنج  تکــرار   )DMPA(
ــتند،  ــترل هس ــاوی لوونورژس ــه ح ــتگاه )IUD(  ک دس  •
گزینــه ای موثــر و بــی خطــر در نوجوانــان و زنــان جــوان بــا 
اختــالالت تشــنجی اســت کــه مایــل بــه بهبــود قاعدگــی و 

هســتند. بــارداری  از  جلوگیــری 
ــده  ــا کنن ــرع الق ــد ص ــای ض ــتفاده از داروه ــی اس وقت  •
ــی شــود از  ــه م ــاران توصی ــه بیم ــر باشــد ب ــاب ناپذی آنزیمــی اجتن
ــه همــراه  ــدوم ب ــال کان ــری از آبســتنی مث دیگــر روشــهای  جلوگی
ضــد بــارداری هورمونــی اســتفاده کننــد کــه خطــر شکســت 

روشــی کاهــش پیــدا کنــد.
اســتفاده همزمــان قــرص هــای خوراکــی ضــد بــارداری   •
)OCPs( و الموتریژیــن نشــان داده شــده کــه غلظــت ال موثریژیــن 

را تــا 50% کاهــش مــی دهــد کــه بــا افزایــش خطــر تشــنج همــراه 
ــوارض  ــرص ع ــدون ق ــن در فواصــل ب ــت. افزایشــل الموتریژی اس
از  اســتفاده همزمــان  مــی دهــد. زمانیکــه  افزایــش  را  جانبــی 
الموثرتریــن و داروهــای ضــد بــارداری هورمونــی اجتنــاب ناپذیــر 
باشــد ممکــن اســت تنظیــم دوز الزم بــوده و یــا شــاید الزم باشــد 
ســیکل اســتفاده از OCP ادامــه دار باشــد و یــا اینکــه هــر دو را مــد 

نظــر داشــت.
ــی  ــارداری اورژانس ــری از ب ــای جلوگی ــی روش ه تمام  •
را مــی تــوان بــدون محدودیــت در نوجوانــان و زنــان جــوان مبتــال 
بــه تشــنج و یــا آنهاییکــه داروهــای ضــد صــرع اســتفاده مــی کننــد 
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ــرد. ــکار ب ب
بــرای آن گــروه از بیمــاران کــه قصــد بــارداری را دارند   •
ــه  ــی و ب ــازی دارو درمان ــه س ــت بهین ــه جه ــت ک ــر اس ــب ت مناس
حداقــل رســاندن آســیب هــای بالقــوه جنینــی بــا یــک متخصــص 

ــند. ــته باش ــاوره داش ــاب مش ــز و اعص مغ
)Introduction تعریف(

ــه  ــی ب ــالالت تشــنجی شــامل گســتره وســیعی از شــرایط بالین اخت
همــراه تشــنج هــا و شــامل صــرع، تومورهــا، عفونــت هــای مغــزی 

و صدمــات مغــزی پــس از ضربــه مــی باشــد.
صــرع یــک ســندروم عصبــی اســت کــه مشــخصه آن تشــنج هــای 
مکــرر برگشــتی بــوده کــه معمــوال از کودکــی یــا نوجوانــی شــروع 
ــت 6/4 در صــد را تحــت  ــر در کل جمعی شــده و از هــر هــزار نف

تاثیــر قــرار مــی دهــد. )2-1(
غالبــا اختــالالت تشــنجی در نوجوانــی تشــخیص و مدیریــت 
می شــوند، از ایــن رو متخصصــان زایمــان بــه زنــان، کــه نوجوانــان 
ــا صــرع و دیگــر اختــالالت  ــد میبایســت ب را تحــت مراقبــت دارن
تشــنجی و همچنیــن داروهــای ضــد صرع،آشــنایی داشــته باشــند.

بــا شــروع دوره پریــود ممکــن اســت تشــنج هــا افزایــش یابــد و هم 
خــود بیمــاری و هــم درمــان آن ســالمت بــاروری از قبیــل انتخــاب 
روش جلوگیــری، اثــر داروهــای جلوگیــری و ســیکل های پریــود 

را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.

ــناخته  ــان ش ــنجی ش ــالل تش ــی اخت ــه در دوره کودک ــی ک بیماران
شــده اســت ممکــن اســت در دوره بلــوغ یــا منــارک )شــروع اولیــه 
پریــود( بــه علــت خاصیــت نورواکتیــو هورمــون هــای اســتروئیدی 

داخلــی تشــنج هــای بیشــتری داشــته باشــند. )3(
اســتروژن هــای درون زا دارای خاصیــت تحریــک کنندگــی 
ــتی  ــزم آن بدرس ــد مکانی ــد هرچن ــنج را دارن ــاد تش ــنج و ایج تش

ــت. )4( ــناخته نشــده اس ش
ــده تشــنج اســت و  ســطح پروژســترون طبیعــی ســرم کاهــش دهن
کاهــش دهنــده تشــنج اســت و کاهــش در پروژســترون یــا نســبت 
پروژســترون بــه اســتراویون در زمــان هــای خاصــی از یــک دوره 

تخمــک گــذاری بــا افزایــش فعالیــت تشــنجی همــراه اســت. )5(
ــرع  ــه ص ــال ب ــاران مبت ــرع، بیم ــدون ص ــاران ب ــا بیم ــه ب در مقایس
ســیکل هــای بــدون تخمــک گــذاری و خونریــزی هــای نامنظــم 

ــد. ــه میکنن ــتر تجرب ــوره را بیش ــا آمن ــودی و ی پری
هــم خــود تشــنج هــا هــم درمــان آنهــا و داروهــای مــورد اســتفاده 
بطــور بالقــوه مــی تواننــد عامــل ایــن بــی نظمــی هــا باشــند. )5-7(

داروهــای ضــد تشــنج روی ســالمت بــاروری بــا توجــه بــه انتخــاب 
ــدادی از  ــد و تع ــی گذارن ــر م ــی آن اث ــری و کارای روش جلوگی

)Table1( .آنهــا تراتــوژن مــی باشــند
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 )PCO( یــک مطالعــه مشــاهده ای مدارکــی دال بــر ایجــاد بیمــاری
در مصــرف کننــدگان والیــورات ســدیم کــه داروی شــایع در 
ــزم مطالعــه  ــان مبتــال اســت دیــده شــده اســت )9-8( مکانی نوجوان
شــده آن شــامل اثــر مســتقیم والپوریــک اســیدروی افزایــش 
ــزم )ســوخت و ســاز(  ــا مهــار متابولی ــی ی ــدروژن تخمدان ــد آن تولی

ــد. )10( ــی باش ــترون م تستوس
هماهنگــی بــا پزشــک مغــز و اعصــاب در زمانیکــه نیــاز بــه شــروع 
یــا تغییــر درمــان هورمونــی چــه جهــت جلوگیــری از بــارداری یــا 
ــت،  ــم اس ــیار مه ــود دارد، بس ــر وج ــل دیگ ــا عل ــودی ی ــع پری قط
چــرا کــه ایــن درمانهــای هورمونــی ممکــن اســت تداخــل دوطرفــه 

ــند.  ــته باش ــم داش ــده آنزی ــد کنن ــرع تولی ــد ص ــای ض روی داروه
نورولوژیســت ممکــن اســت بــر اســاس انتخــاب روش جلوگیــری 
ــای  ــاروری داروه ــالمت دوره ب ــا س ــارداری و ی ــت ب ــه درخواس ب

ضــد صــرع را تغییــر دهــد.
ــد  ــا چن ــا تشــنج هــای مقــاوم کــه ب ــی از بیمــاران بخصــوص ب خیل
دارو کنتــرل مــی شــوند بیشــتر دچــار تداخــل دارویــی مــی شــوند.

مــوارد دیگــر اســتفاده از داروهــای ضــد صــرع جهــت تثبیــت خلــق 
ــالالت دو  ــی و اخت ــان عصب و خــو، پیشــگیری از میگــرن، در درم

قطبــی مــی باشــد.
بــه طــور  را  اســیدوالپوروئیک  بررســی شــده،  مکانیــزم هــای 
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مســتقیم دلیــل افزایــش تولیــد آنــدروژن تخمــدان و یــا ســبب مهــار 
ــد. ــترون میدانن ــم تستوس متابولیس

ــر  ــگام تغیی ــاب در هن ــز و اعص ــص مغ ــک متخص ــا ی ــکاری ب هم
ــرل زاد  ــرای کنت ــی مهــم اســت، چــه ب ــا شــروع هورمــون تراپ و ی
ــرا  ــکی ، زی ــم پزش ــایر عالئ ــا س ــی و ی ــرکوب قاعدگ ــد، س و ول
دارو درمانــی هورمونــی ممکــن اســت باعــث ایجــاد اثــر متقابــل و 

ــده آنزیمــی شــود. ــا کنن ــا داروهــای ضــد صــرع الق تداخــل ب
متخصــص مغــز و اعصــاب ممکــن اســت بــر مبنــای انتخــاب روش 
ضــد بــارداری و یــا میــل بــه حاملگــی و یــا بعلــت اثــرات مغایــرت 
بــا بهداشــت بــاروری، داروهــای ضــد صــرع بیمــار را تغییــر دهــد. 
ــی الخصــوص آن دســته کــه تشــنج هــای  بســیاری از بیمــاران عل
سرکشــی دارنــد و از داروهــای ضــد صــرع بــه همــراه پلــی تراپــی 

اســتفاده میکننــد، بیشــتر در معــرض تداخــالت دارویــی هســتند.
ــوی،  ــق و خ ــت خل ــرای تثبی ــرع ب ــد ص ــای ض ــه داروه هنگامیک
پروفیالکســی میگــرن، دردهــای عصبــی یــا اختــالل دوقطبــی 

ــردد. ــی گ ــال م ــات اعم ــان مالحظ ــوند هم ــی ش ــتفاده م اس

Catamenial تشنج های
تشــنج هــای کاتامینــال تظاهــر بــه تشــنج هــای دوره ای در ارتبــاط 
بــا چرخــه قاعدگــی اطــالق مــی شــود )12-11( بهتریــن تعریــف 
ــش دو  ــت از افزای ــارت اس ــال عب ــرع کاتامین ــول از ص ــورد قب م

ــه در خــالل دوره مشــخصی  ــه پای ــت تشــنجی روزان ــری فعالی براب
ــال از قاعدگــی و تشــنج  از چرخــه قاعدگــی )11(. صــرع کاتامین
ــوم از  ــک س ــش از ی ــود. بی ــی ش ــی م ــه ارزیاب ــت روزان از یادداش
دختــران بعــد از اولیــن قاعدگــی و زنــان مبتــال بــه صــرع مقــاوم بــه 

ــد کــرد. ــه خواهن ــال را تجرب دارو، تظاهــر تشــنج کاتامین
تغییــر چرخــه قاعدگــی ســطح میــزان هورمون اســتروئید در شــروع 
تشــنج در صــرع کاتامینــال در ارتبــاط اســت. شــایع تریــن الگــوی 
تشــنج در دوران قبــل و حیــن قاعدگــی اســت کــه ســه روز قبــل و 
ســه روز بعــد قاعدگــی در زمانیکــه میــزان پروژســترون در چرخــه 
ــال  ــدید کاتامین ــد )13(  تش ــی کن ــدا م ــت پی ــذاری اف ــک گ تخم

دوره تخمــک گــذاری نســبت داده مــی شــود و بــه افزایــش 
ــور  ــدون حض ــبی ب ــور نس ــه ط ــه ب ــیکل ک ــط س ــتروژن در وس اس
ــال  ــاز میدلوتئ پروژســترون مــی باشــد. )14(. بیمــاران در خــالل ف
تخمــک گــذاری وقتــی میــزان پروژســترون در باالتریــن ســطوح 

ــد. )13( خــود مــی باشــد کمتریــن تشــنج را دارن

درمان کمکی برای اختالالت تشنجی
ــای  ــتفاده از داروه ــنج، اس ــالالت تش ــرای اخت ــط اول ب ــان خ درم
ضــد تشــنج اســت، هورمــون تراپــی رویکــرد کمکــی بــه حســاب 
ــان  ــت درم ــی جه ــون تراپ ــورد هورم ــات در م ــد. مطالع ــی آی م
صــرع ناکافــی اســت، بــه هــر حــال خــواص ضــد تشــنجی 
ــی  ــان احتمال ــان درم ــوان درم ــه عن ــف ب ــای مختل ــتین ه پروژس
شناســایی شــده انــد. مطالعــات قدیمــی تــر نشــان داده کــه اســتفاده 
دارو از راه خوراکــی یــا واژینــال وقــوع تشــنج بــا صــرع کاتامینــال 

ــت. )15-17( ــش داده اس ــال را کاه ــاز لوتئ در ف
ــرای  ــتفاده از DMPA ب ــت از اس ــت حمای ــتری جه ــات بیش اطالع
کاهــش دوره هــای تشــنج موجــود اســت، نشــان داده کــه تجویــز 
DMPA در دوزهــای اســتاندارد دوره هــای تشــنج را کاهــش داده 

ــت. )18-19( اس
ــاوم  ــای مق ــنج ه ــه تش ــال ب ــر روی 14 زن مبت ــه ب ــک مطالع در ی
نســبی جزیــی و چرخــه هــای تخمــک گــذاری، تجویــز DMPA بــه 

میــزان 150 میلــی گــرم هــر 12 هفتــه یکبــار، منجــر بــه کاهــش 39 
درصــدی تشــنج هــا شــد )18( گــزارش یــک مطالعــه مشــاهده ای 
بــر روی 750 زن بــا ســنین 18 تــا 47 ســال در گــزارش دفتــر ثبــت 
ــی  ــنج بیماران ــه تش ــان داد ک ــی نش ــاران صرع ــواده بیم ــم خان تنظی
ــه  ــا آنهاییک ــه ب ــد، در مقایس ــرده بودن ــتفاده ک ــه از DMPA اس ک
ــا اســتفاده  ــا پروژســترون تنه ــی ی ــرص هــای خوراکــی ترکیب از ق

ــد، تشــنج کمتــری داشــتند. کــرده بودن
ــن  ــطوح پایی ــل س ــه دلی ــش ب ــن کاه ــه ای ــت ک ــوم نیس ــاًل معل کام
اســتروژن فقــدان یــا تغییــرات هورمونــی چرخــه ای تخمــک 
گــذاری، خــواص تشــنجی پروژســترون و یــا دیگــر مزایــای 
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ــا  ــوره ب ــزان آمن ــد کاهــش دیســمنوره مــی باشــد. می ــوره، مانن آمن
تجویــز DMPA اســتاندارد در یــک ســال در 50 تــا 60 درصــد 
ــای  ــرای دوره ه ــی ب ــاز روزهای ــی شــود و در صــورت نی ــده م دی
ــردد  ــی گ ــتفاده م ــه( اس ــر 8-10 هفت ــرای ه ــز ب ــر )تجوی ــاه ت کوت
ــزی را کاهــش دهــد. )21( اگرچــه  ــال و خونری ــا تشــنج کاتامین ت
ــد  ــورد تایی ــارداری م ــگیری از ب ــرای پیش ــتات ب ــدرون اس نوراتین
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــه جه ــت ک ــتین اس ــی پروژس ــی نوع ــت ول نیس
آمنــوره بــرای آن بخــش از زنــان کــه بــه دنبــال ســرکوب قاعدگی 

ــود. ــی ش ــوان م ــتند عن هس
ــگام اســتفاده از  ــات کوچکــی کاهــش تکــرار تشــنج را هن مطالع
ــن )GNRH( در بیمــاران  ــده گناتروپی ــون آزاد کنن ــوگ هورم آنال
ــا تشــنج هــای مقــاوم دوران را قاعدگــی گــزارش کــرده اســت. ب

)23-22(
ایــن تجویزهــای دارویــی ســطوح اســتروژن را ســرکوب کــرده و 
باعــث آمنــوره مــی شــود، بــه هــر حــال در ســه هفتــه اول درمــان، 
ــت  ــن اس ــرکوب ممک ــل از س ــتروژن قب ــعله وری اس ــل ش ــه دلی ب
 GNRH شــاهد افزایــش در تشــنج باشــیم. )4( اســتفاده از آنالــوگ
بــرای ایــن منظــور در نوجوانــان بررســی نشــده اســت و هیــچ 

ــی موجــود نیســت. ــد مدت ــه بلن مطالع
اســتفاده از آنالــوگ هــای GNRH بــرای نوجوانــان بدلیــل نگرانــی 
ــتخوانی و  ــد اس ــت اوج رش ــتخوانی بعل ــم اس ــدن تراک ــم ش از ک

ــاط  ــا احتی فقــدان اطــالع در مــورد مــدت مصــرف مــی بایســت ب
اختــالالت  بــرای درمــان  صــورت گیــرد. درمانهــای جدیــد 
تشــنجی شــامل اســتفاده از داروهــای بــا پایــه کانابیــس کانایپدیــول 
ــا  ــال 2018 ب ــتماتیک در س ــزارش سیس ــک گ ــت و ی )CBD( اس
 CBD شــواهد آزمایشــات کنتــرل شــده تصادفــی نشــان میدهــد کــه
ــرع  ــه ص ــال ب ــودکان مبت ــان ک ــنج را در می ــاد تش ــال زی ــه احتم ب

ــد. )24( ــش میده ــه دارو کاه ــاوم ب مق
نویســندگان گــزارش هشــدار داده انــد کــه یافتــه هــای ایــن مطالعــه 
ــوالت  ــر محص ــت دیگ ــت. و نمیبایس ــوده اس ــه CBD ب ــدود ب مح
کانابیــس را لحــاظ نمــود. تاثیــرات آن بــر اثــر پیشــگیری از 

ــراً فقــط  ــده اند.اخی ــارداری و پتانســیل تراتوژنیــک ناشــناخته مان ب
ــاالت  ــذا ای ــط اداره دارو و غ ــی CBD توس ــول خوراک ــک محل ی
ــادر و  ــکل ن ــا دو ش ــط ب ــا مرتب ــنج ه ــان تش ــت درم ــده جه متح
 Gastaut( شــدید صــرع تاییــد شــده اســت، شــامل ســندرم گاســتات
syndrome( و  ســندروم دراوت )Dravet syndrome( در بیماران دو 

ــاال. )20( ــه ب ســال ب

مالحظات عمومی پیشگیری از بارداری
الزم اســت نوجوانــان مبتــال بــه اختــالالت تشــنجی در مــورد 
عواقــب حاملگــی نامطلــوب بالقــوه و موثرتریــن گزینــه هــای موثــر 
پیشــگیری از بــارداری آمــوزش مــداوم ببیننــد. در حالــت ایــده آل، 
ــاز شــده و در سراســر طــول  ــی آغ ــد در اوان نوجوان ــوزش بای آم
عمــر بــاروری ادامــه یابــد چــون داروهــای ضــد تشــنج، نیازهــای 
پیشــگیری از حاملگــی و قصــد بــرای بــارداری در طــول زمــان در 
تغییرنــد. اگرچــه ســرکوب هورمونــی نمــی بایســت قبــل از بلــوغ 
ــب  ــوغ مناس ــل از بل ــاوره قب ــوند، مش ــاز ش ــی آغ ــن قاعدگ و اولی
ــا بیمــاران  ــان زایمــان بهتــر اســت ب ــود و متخصصیــن زن خواهــد ب
جــوان و خانــواده هایشــان جهــت تدویــن برنامــه ای بــرای شــروع 

اولیــت قاعدگــی همــکاری نزدیــک داشــته باشــند.
ــه  ــاروری را ب ــز و اعصــاب موضوعــات ب ــی مغ آکادمــی آمریکای
عنــوان اقدامــات بــا کیفیــت بالینــی بــه رســمیت شــناخته و اینگونــه 

بررســی هــا را قبــل از اولیــن قاعدگــی پیشــنهاد مــی کنــد. مطالعات 
نشــان داده کــه بیمــاران بــا اختــالالت تشــنجی از دانــش الزم 
ــای  ــا داروه ــا ب ــای ضــد تشــنج و تداخــالت آنه ــورد داروه در م
هورمونــی ضــد بــارداری برخــوردار نیســتند و گمــان بــر این اســت 
ــت  ــدگان مراقب ــه دهن ــی را از ارائ ــاوره کاف ــاران مش ــن بیم ــه ای ک
هــای بهداشــتی شــان دریافــت نکــرده انــد )30-27( بررســی هــای 
ــت  ــد جه ــی باش ــا م ــواده ه ــاختن خان ــر س ــامل درگی ــی ش ابتدای
ــارداری  ــا و اســتفاده پیشــگیری از ب ــود زیرســاخت آگاهــی ه بهب
و برنامــه ریــزی جهــت بــارداری همچنــان کــه نوجوانــان بــا 
ــی رســیدن  اختــالالت تشــنجی در حــال طــی کــردن دوران انتقال



123

بــه مرحلــه بزرگســالی هســتند.آموزش در مــورد ســیکل بــاروری، 
ــت  ــر ویزی ــود و در ه ــاز ش ــد زود آغ ــارداری بای ــگیری از ب پیش
ــک  ــل تراتوژنی ــه دلی ــارداری ب ــد ب ــب ب خاطــر نشــان گــردد. عواق
ــند.  ــی باش ــت م ــنج در اولوی ــد تش ــای ض ــی از داروه ــودن بعض ب
گرچــه بیمــاران بــاردار مبتــال بــه صــرع کــه از دارو اســتفاده نمــی 
کننــد نــرخ مشــابه ناهنجــاری جنینــی نســبت بــه کل جمعیــت دارنــد 
ولــی در معــرض بــودن بــا داروهــای ضــد صــرع جنیــن همراه اســت 
ــرای  ــروز ناهنجاریهــای مــادرزادی ب ــا ســه برابــری ب ــا خطــر دو ت ب
جنیــن، حتــی نــرخ هــای باالتــری در هنــگام اســتفاده از والپــروات 
یــا چنــد دارویــی گــزارش شــده اســت. )31( ســی درصــد از 
ــرای پیشــگیری  ــا اختــالالت تشــنجی از مقادیــر کافــی ب بیمــاران ب
ــی وجــود دارد کــه  ــن نگران ــد و ای ــارداری اســتفاده نمــی کنن از ب

ــی  ــای جنین ــا ناهنجاریه ــوزادی ب ــد ن ــرای تول ــری ب ــرات باالت خط
ــد )32( ــته باش برایشــان وجــود داش

تاثیرات داروهای ضد صرع برای پیشگیری از بارداری

درصــد قابــل توجهــی از بیمــاران مبتــال بــه صــرع )46%( از داروهای 
ضــد بــارداری هورمونــی ســاختگی اســتفاده مــی کننــد کــه ممکــن 
اســت بــا بعضــی از داروهــای ضــد تشــنج تداخــل داشــته باشــند و 
بنابرایــن اثــر پیشــگیری از بــارداری آنهــا را مــورد تأثیــر قــرار دهــد. 
ــرخ  ــرع ن ــاران دارای ص ــرع، بیم ــدون ص ــاران ب ــا بیم ــه ب در مقایس

شکســت پیشــگیری از بــارداری شــان در هنــگام اســتفاده از قــرص 
ــت. )28/33(  ــتر اس ــی )OCPS( بیش ــد حاملگ ــی ض ــای خوراک ه
یــک مطالعــه از 300 زن مبتــال بــه صــرع کــه حاملگــی را گــزارش 
ــه  ــرای حامل ــدی ب ــاران قص ــب بیم ــه اغل ــان داد ک ــد نش ــرده ان ک
 OCP شــدن نداشــته انــد و عــدم موفقیــت داروهــای ضــد بــارداری
دلیــل یــک چهــارم از بــارداری هــای ناخواســته بــوده اســت )34(

متدهای ترکیبی ضد بارداری هورمونی
ــا  ــارداری ب ــگیری از ب ــه پیش ــدارد ک ــود ن ــی وج ــاهد قطع ــچ ش هی
ــش  ــی را افزای ــای صرع ــنج ه ــی تش ــای هورمون ــی از داروه ترکیب

ــه تنهایــی موجــب افزایــش خطــر عــوارض  دهــد و اینکــه صــرع ب
ــای  ــان از داروه ــه همزم ــد ک ــده باش ــانی ش ــرای کس ــوب ب نامطل
OCP، برچســب هــای ضــد حاملگــی و یــا حلقــه های ضــد حاملگی 

ــی پیشــگیری از  ــی هورمون ــد. روش هــای ترکیب اســتفاده کــرده ان
ــرای  ــت ب ــدون محدودی ــد )ب ــای میگیرن ــارداری در کالس 1 ج ب
ــز  ــر مراک ــا نظ ــق ب ــارداری( مطاب ــگیری از ب ــتفاده از روش پیش اس
کنتــرل و پیشــگیری از بیماریهــا و معیارهــای احــراز پزشــکی ایالــت 
ــرای آنهــا  ــرای بیمــاران صرعــی در هرحــال ب متحــده )USMEC( ب
کــه از داروهــای ضــد صــرع مشــخصی اســتفاده مــی کننــد روش 
پیشــگیری از بــارداری ترکیــب هورمونــی در کالس 3 ســازمان 
USMEC طبقــه بنــدی شــده انــد. )خطــرات نظــری یــا اثبــات شــده 

ــل  ــتند( بدلی ــن روش هس ــتفاده از ای ــای اس ــتر از مزای ــوالً بیش معم

ــی کــه از  ــرای بیماران ــارداری ب احتمــال کاهــش اثربخشــی ضــد ب
ــرای پیشــگیری از  ــی ب ــد مالحظات داروهــای 1BOX اســتفاده میکنن
بیمــاری در نظــر گرفتــه شــده اســت. نگرانــی اســتفاده از داروهــای 
ــای  ــان از داروه ــتفاده همزم ــص اس ــارداری مخت ــد ب ــی ض ترکیب

ضــد صــرع القــا کننــده آنزیــم کبــدی اســت. 
بســیاری از داروهــای ضد تشــنج )مســتطیل شــماره 1( یا ســیتوکروم 
پــی 450 یــا آنزیــم هــای یوریدیــن- دی فســفات گلوکورونوزیــل 
ترانســفر و یــا هــردو را القــا مــی کننــد کــه ســوخت و ســاز 
اســتروئیدهای جنســی را ســرعت مــی بخشــد. )38( کاهــش غلظــت 

ــگیری  ــت پیش ــدم موفقی ــر ع ــترون خط ــتروژن و پروژس ــرمی اس س
از بــارداری را افزایــش مــی دهــد. بنابرایــن پیشــگیری از بــارداری 
ــد  ــای ض ــده از داروه ــتفاده کنن ــان اس ــی در زن ــی ترکیب هورمون
تشــنج القــا کننــده آنزیمــی از کالس USMEC( 3( تلقــی مــی 
شــود. بــرای نوجوانانــی کــه فعالیــت جنســی ندارنــد فقــط خواســتار 
قاعدگــی بهتــر هســتند. پیشــگیری از بــارداری ترکیبــی تنهــا بــرای 
ســرکوب قاعدگــی اســتفاده مــی شــود و مشــاوره در مــورد موثــر 
بــودن روش پیشــگیری فقــط زمانــی کــه نیازهــای بیمــار تغییــر مــی 

کنــد الزم اســت.
ــم کبــدی شــامل داروهــای ضــد  ــد آنزی ــده هــای قدرتمن القــا کنن
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ــن  ــی توئی ــال و فن ــدون، فنوباربیت ــن، پریمی ــل کارمابازپی ــرع مث ص
ــت،  ــات اس ــل توپیرام ــرع مث ــد ص ــای ض ــر داروه ــتند. دیگ هس
دارنــد و گســترش  آنزیمــی کمتــری  القــا کنندگــی  قــدرت 
القاکنندگــی آنزیمــی ممکــن اســت بــه دوز وابســته باشــد. درمــان 
بــا توپیرامــات در دوزهــای کمتــر از روزی 200 میلــی گــرم تأثیــر 
بــر روی خصیصــه فارماکوکینتیــک داروهــای خوراکــی ضــد 
بــارداری کــه محتــوی 35 میکروگــرم از اتینــل اســترادیول هســتند 
ندارنــد. )40( دوزهــای رایــج توپیرامــات کــه بــرای درمــان دیگــر 
ــی  ــا 50 میل ــوند )25 ت ــی ش ــتفاده م ــرن اس ــون میگ ــالالت چ اخت
ــاروری را کاهــش دهــد. ــر پیشــگیری از ب ــد تاثی گــرم( نمــی توان

ــودن  ــر ب ــش موث ــورد کاه ــی در م ــل نگران ــه دلی ــابقه ب از روی س
روش ضــد بــارداری بــا اســتفاده از OCP هــای ترکیبــی و داروهای 

ضــد صــرع القــا کننــده آنزیمــی توصیــه هــای زیــر پیشــنهاد مــی 
گــردد:

تجویز دوز باال از OCPها )باالتر از 35 میلی گرم(  -1
تجویز چرخه طوالنی و ادامه دار از OCPها  -2

ــر از 7  ــه کمت ــودن را ب ــون ب ــدون هورم کاهــش دوره ب  -3
روز تــا خطــر رهــا شــدن تخمــک را کاهــش دهــد. )41-43(

ــه  ــتند، زمانیک ــواهد نیس ــای ش ــا مبن ــه ه ــن توصی ــدام از ای هیچک
نمــی شــود داروهــای ضــد صــرع القاکننــده آنزیمــی صــرف 
ــه طــور همزمــان  ــه کــرد کــه ب ــه بیمــاران توصی ــد ب نظــر کــرد بای
از ســایر روش هــای ضــد بــارداری مثــال کانــدوم بعــالوه اســتفاده 
ــارداری اقــدام نماینــد تــا خطــر  ترکیبــی از هورمــون هــای ضــد ب
عــدم موفقیــت ضــد بــارداری را کاهــش دهنــد. اســتفاده از 
ترکیــب هورمونــی ضــد بــارداری بــرای بیمارانــی کــه الموتریژیــن 
مصــرف مــی کننــد، چالــش منحصــر بفــردی را بوجــود مــی آورد 
و مســتلزم همــکاری نزدیــک بــا یــک متخصــص مغــز و اعصــاب 
اســت. الموتریژیــن توســط آنزیمهــای کبــدی یوریدیــن دی 
ــه  ــوند ک ــی ش ــزه م ــفراز متابولی ــل ترانس ــفات گلوکورونوزی فس
خــود توســط اتینیــل اســترادیول القــا مــی گــردد. مشــخص شــده 
اســتفاده همزمــان از OCP هــا و الموتریژیــن، غلظــت الموتریژیــن 

را تــا 50 درصــد کاهــش داده و موجــب بــاال رفتــن خطــر تشــنج ها 
ــالل  ــن در خ ــطوح الموتریژی ــی س ــردد. )45-44( وانگه ــی گ م
فاصلــه گــذاری بــدون قــرص افزایــش مــی یابــد )عــوارض جانبــی 

ــد داشــت( )36( ــراه خواه ــه هم ب
ــارداری  ــگیری از ب ــن و پیش ــان از الموتریژی ــتفاده همزم ــر اس اگ
هورمونــی اجتنــاب پذیــر باشــد تنظیــم دوز الموتریژیــن الزم اســت 
و یــا اینکــه ســیکل اســتفاده از ضــد بــارداری ادامــه دار شــود و یــا 

اینکــه هــر دو بــا هــم در نظــر گرفتــه شــود.

روش مبتنی بر پروژستین تنها و داروهای ضد صرع

  IUD      یــا DMPA داروهــای ضــد صــرع القــا کننــده تنظیمی تاثیــر
ــا  ــن روش ه ــد. ای ــر نمــی دهن ــترول را تغیی ــاوی لوپزژوس ــای ح ه

ــتفاده  ــه اس ــه ب ــدون توج ــنجی ب ــالالت تش ــا اخت ــاران ب ــرای بیم ب
ــی  ــرار م ــره کالس USMEC 1 ق ــرع در زم ــد ص ــای ض از داروه

ــد. )37( گیرن
ــاب  ــوان انتخ ــه عن ــتات ب ــترون اس ــی پروژس ــتر، دپومدروکس پیش
ضــد بــارداری در بیمــاران بــا اختــالالت تشــنجی بــه عنــوان داروی 
خــط اول درمــان مــورد توجــه بــوده، آنهــم به دلیــل گــزارش هایی 
مبنــی بــر کاهــش دوره هــای تشــنج و ریســک کمتر عــدم موفقیت 
ــترل  ــوی لوونورژس ــال IUD محت ــر ح ــارداری. )47( در ه ــد ب ض
ــه  ــال ب ــان مبت ــان و زن ــرای نوجوان ــت ب ــن اس ــر و ایم ــی موث انتخاب
اختــالالت صرعــی کــه قصــد بهبــود و ادامــه قاعدگــی و یــا 
پیشــگیری از بــارداری را دارنــد. مشــاهده شــده اســتفاده همزمــان 
از IUD لوونوژرســترول 52 میلــی گرمــی بــا داروهــای ضــد صــرع 
ــطح  ــان در س ــارداری را همچن ــد ب ــر ض ــی اث ــده آنزیم ــا کنن الق
باالیــی حفــظ مــی کنــد. در کل، ایمپلنــت اتونوژســترل تأثیــر ضــد 
بــارداری باالیــی دارد، بنابرایــن خطــر عــدم موفقیــت بــارداری آن 
در مقایســه بــا دیگــر روش هــای ضــد بــارداری بــه احتمــال زیــاد 
کــم اســت. بــا ایــن حــال یــک مطالعــه فارماکوکینتیــک بــر روی 
13 زن، کاهــش چشــمگیری را در غلظــت ســرمی لونوژســترل 
ــان  ــد، نش ــتفاده میکردن ــن اس ــه از کارمابازپی ــی ک ــن بیماران در بی
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داد، USMEC اســتفاده همزمــان داروهــای ضــد تشــنج و ایمپلنــت 
لنوژســترول را در کالس 2 قــرار دادده اســت )شــرایطی کــه در آن 
کفــه اســتفاده از روش هــای پیشــگیری بطــور کلــی بــر خطــرات 
نظــری و اثبــات شــده آن ســنگینی مــی کنــد(. گرچــه قــرص هــای 
ــت  ــن اس ــدرون ممک ــرم نوراتین ــی گ ــتین 0/35 میل ــط پروژس فق
ــا  ــود قاعدگــی اســتفاده شــوند، اســتفاده از آنه ــه و بهب ــرای ادام ب
ــای ضــد  ــی کــه از داروه ــارداری در بیماران ــوان روش ضــد ب بعن
صــرع القــا کننــده آنزیمــی مصــرف مــی کننــد در کالس 3 جــای 
میگیــرد. ایــن اقــدام احتیاطــی بــرای تداخــالت دارویــی احتمالــی 
ــرم  ــی گ ــاوی 4 میل ــتین ح ــط پروژس ــای فق ــرص ه ــتفاده از ق اس

ــر مــی گیــرد. دروســپیرنون را هــم در ب

ضد بارداری اورژانسی
تمامــی روش هــای ضــد بــارداری اورژانســی را مــی تــوان بــدون 
ــالالت تشــنجی،  ــا اخت ــان جــوان ب ــان و زن ــت در نوجوان محدودی
و یــا آنانکــه داروهــای ضــد صــرع مصــرف مــی کننــد، اســتفاده 
کــرد. عــالوه بــر ایــن، آی یــو دی در ایــن عــده در کالس 1 قــرار 
گرفتــه و مــی تــوان بــرای ضــد بــارداری اورژانســی یــا بلنــد مــدت 

از آن اســتفاده کــرد.
داروهــای ضــد بــارداری اورژانســی لوونورژســترل و یولیپریســتول 
اســتات در بیــن زنانیکــه از القــا کننــده آنزمــی CYP3A4 اســتفاده 
مــی کننــد در کالس 2 قــرار دارد، ایــن بــه دلیــل خطــرات تئــوری 
گونــه کاهــش تاثیــر ضــد حاملگــی اســت، امــا تــا بــه امــروز هیــچ 

مطالعــه ای بــر اســتفاده همزمــان آنهــا انجــام نشــده اســت.

مشاوره قبل از بارداری و مالحظات زنان و زایمان
متخصصــان زنــان و زایمــان، بایــد جهــت تدویــن برنامــه ای 
در هنــگام بــارداری بــا بیمــاران مبتــال بــه اختــالالت تشــنجی 
همــکاری کننــد. برنامــه نبایــد بــه نحــوی باشــد کــه بالفاصلــه پــس 
از بــارداری بیمــاری داروهــای ضــد تشــنج وی قطــع گــردد. بــرای 
آن دســته از بیمــاران کــه قصــد حاملگــی دارنــد مشــاوره بــا یــک 

متخصــص مغــز و اعصــاب الزم اســت و منجــر بــه انتخــاب درمانی 
ــا اثــرات تراتوژنیــک احتمالــی خیلــی شــود. بهینــه ای شــود ت

و  زنــان و زایمــان  دیگــر مالحظــات متخصصــان 
زنــان بیماریهــای 

بایــد بــه نوجوانــان و بیمــاران بزرگســال توصیــه نماینــد کــه 
بــرای جلوگیــری از ابتــال بــه بیماریهــای مقاربتــی از کانــدوم 
اســتفاده کننــد. بــدون توجــه بــه نــوع روش ضــد بــارداری بعــالوه 
ــرات  ــه تغیی ــه هرگون ــبت ب ــد نس ــان بای ــان و زایم ــان زن متخصص
دارودرمانــی مطلــع باشــند کــه ایــن شــامل داروهــای ضــد صــرع 
ــه اختــالالت تشــنجی هســتند مهــم  ــال ب ــی کــه مبت ــرای نوجوانان ب
مــی شــود. بــرای ارائــه مشــاوره مــداوم و دقیــق در رابطــه بــا 

ــودن  ــر ب ــل موث ــاروری مث ــت ب ــه بهداش ــوط ب ــای مرب ــی ه نگران
انتخــاب هــای ضــد بــارداری بایــد بــا متخصصیــن مغــز و اعصــاب 
ــد  ــد بدانن ــان بای ــان و زایم ــن زن ــود. متخصصی ــاط ب ــار در ارتب بیم
ــد مــدت از داروهــای ضــد صــرع ممکــن اســت  کــه اســتفاده بلن
بــر تراکــم مــواد معدنــی اســتخوان تاثیــر منفــی داشــته باشــد. )52(

نتیجه گیری
نوجوانــان و زنــان مبتــال بــه اختــالالت تشــنجی و خانواده هایشــان، 
ــر  ــی شــرایط و داروهــای ضــد صــرع ب ــرات احتمال در مــورد تاثی

بهداشــت بــاروری، نیــاز بــه مشــاوره مــداوم دارنــد.
بدلیــل تراتوژنیــک بــودن بســیاری از داروهــای ضــد صــرع بحــث 
در مــورد ســالمتی جنســی و ارائــه انتخــاب نــوع ضــد بــارداری در 

ایــن عــده بســیار مهــم اســت.
ــد  ــتفاده از روش ض ــروع اس ــان ش ــه در زم ــت ک ــم اس ــیار مه بس
بــارداری بــه هنــگام هرگونــه تغییــرات آن بــه دلیــل اثــرات 
ــد  ــای ض ــی از داروه ــی، بعض ــه داروی ــی دوطرف ــی تداخل احتمال
ــک  ــا ی ــی ب ــی ترکیب ــارداری هورمون ــد ب ــای ض ــا داروه ــرع ب ص

ــت. ــکاری داش ــاب هم ــز و اعص ــص مغ متخص
ــرات  ــی، اث ــده آنزیم ــا کنن ــرع الق ــد ص ــای ض ــی از داروه بعض
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ــد. داروهــای  ــی را کاهــش میدهن ــای ترکیب ــارداری داروه ضــد ب
ــت  ــر خاصی ــری ب ــه اث ــی هیچگون ــده تنظیم ــا کنن ــرع الق ــد ص ض
پیشــگیری از بــارداری DMPA و یــا آی یــو دی هــای مســی 

محتــوی لوونوژرســترول ندارنــد. 
Box1
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1. Gynecologist

Seizure disorders frequently are diagnosed and managed during adolescence; therefore, obstetrician-

gynecologists who care for adolescents should be familiar with epilepsy and other seizure disorders, as 

well as antiepileptic drugs. Patients diagnosed with seizure disorders during childhood may have increased 

seizure activity with puberty and menarche due to the neuroactive properties of endogenous steroid 

hormones. Compared with patients without epilepsy, patients with epilepsy are more likely to experience 

anovulatory cycles, irregular menstrual bleeding, and amenorrhea. Although hormonal suppression should 

not be initiated before puberty or menarche, prepubertal counseling may be appropriate, and obstetrician-

gynecologists may work with young patients and their families to develop a plan to initiate with menarche. 

Additionally, obstetrician-gynecologists should be aware of any medication changes, including antiepileptics, 

for adolescent patients with seizure disorders. Research on hormonal therapy for the treatment of epilepsy 

is scant; however, the anticonvulsant properties of various progestins have been explored as potential 

treatment. There is no conclusive evidence that combination hormonal contraception increases epileptic 

seizures, and epilepsy itself poses no increased risk of an adverse outcome for those using combined oral 

contraceptive pills, the contraceptive patch, or a contraceptive ring. Because many antiepileptic drugs are 

teratogenic, discussing sexual health with and providing effective contraceptive choices to this population is 

critical. Obstetrician-gynecologists should work with patients with seizure disorders to develop a plan when 

pregnancy occurs.

Gynecologic Management of Adolescents 
and Young Women With Seizure Disorders


