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  چکیده

صرع عبارت است از تغییرات ناگهانى اختالف پتانسیل بین . می پردازد باردار  زنان جنین درتاثیر صرع بر  بررسیاین مقاله به 

داخل و خارج سلول عصبى و برحسب نوع سلولى که در معرض این تغییر قرار مى گیرد تظاهرات بالینى گوناگونى به صورت 

تا کنون  .خودکار ایجاد مى شود تغییر در سطح هشیارى، فعالیت هاى حرکتى، تغییرات رفتارى، تغییرات حسى و سیستم عصبى

لیکن اکثر خانمهاي مبتال به صرع . بطور دقیق تأثیر صرع ، حمالت تشنجی و داروهاي ضدصرع بر حاملگی شناخته نشده است 

در بیش از نیمی از مبتالیان به صرع در دوران بارداري ،  . دوران بارداري طبیعی را طی کرده و زایمان بی خطري خواهند داشت

حتی گروهی از تعداد حمالتشان کاسته می شود ، اما در عده اي دیگر . چگونه تغییري در حمالت تشنجی پیدا نمی شود هی

در ضمن الزم . با اینحال مطالعات نشان می دهد که حاملگی تأثیر بسیار ناچیزي بر صرع دارد . تشدید حمالت مشاهده می شود 

باردار در این دوران مراقبتهاي جسمی و روانی الزم نظیر استراحت کافی ، توجه دقیق است زنان مبتال به صرع مانند تمام زنان 

خانمهاي مبتال به  ٪90خوشبختانه بیش از . به امر تغذیه ، دوري از هیجان و عصبانیت و پرهیز از کم خوابی را رعایت نمایند 

یکی از خطرات دوران بارداري ، عوارض مصرف . صرع حاملگی موفقی خواهند داشت و فرزندان سالمی بدنیا خواهند آورد 

خوشبختانه داروي کم ضرري براي . داروهاي ضدصرع است ، چرا که برخی از انواع این داروها اثرات منفی بر روي جنین دارند 

ه کاهش یا باید توجه داشت که هرگون. مادران باردار وجود دارد که جهت اطالع بیشتر باید با پزشک معالج خود مشورت کنند 

  .قطع خودسرانه دارو در طول بارداري نه تنها خطرات را کم نمی کند ، بلکه موجب افزایش خطر تشنج نیز می شود
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  مقدمه. 1

حدودا از هر . را مبتال می کنند بیماري هاي همراه با حمله تقریبا نیم تا یک درصد کل مردم و نیز خانم هاي حامله     

حساب فقط در آمریکا حدود هشتصد هزار تا یک  با این. دویست بارداري یک مورد با این بیماري درگیر می باشند

صرع عادي ترین اختالل نورولوژیک در دوران حاملگی را تشکیل . تشنجی دارند میلیون زن در سنین باروري بیماري

و منجر به این مسئله می  و انگ اجتماعی اغلب باعث اختالالت زندگی این افراد شدهنادرست از صرع  درك.میدهد

بسیاري از خانم هاي مبتال به صرع یا اختالل . وي کاهش یابد شود که مادر ایزوله و تنها شود و اعتماد به نفس

سو استفاده از  تاسفانهم. تمایالت جنسی شده و گاهی مورد بی حرمتی و خشونت قرار می گیرند تشنجی دچار کاهش

اگر چه اغلب خانمهاي مبتال به صرع حاملگی هاي بدون حادثه .این خانم ها در دوران بارداري شدت پیدا کرده است

تا  15منابع مختلف  به موجب. را پشت سر میگذارنند ولی اثرات حاملگی روي فرکانس حمالت می تواند متغییر باشد

درصد بیماران کاهش فرکانس حمالت  25افزایش فرکانس حمالت و تقریبا در حاملگی  درصد بیماران در طول 50

حاملگی ایجاد نمی  در حالی که در درصد قابل توجهی از خانم ها تغییري در فراوانی حمالت در دوران دیده میشود

طرافزایش فرکانس ماه داشته اند در طول حاملگی با خ 9خانم هایی که قبل ازحاملگی کمتر از یک حمله هر ماه . شود

بر عکس خانم هایی که قبل ازحاملگی بیش از یک حمله در ماه داشته باشند در دوران . حمالت رو به رو نخواهند بود

 تصور می شود که در بعضی از بیماران مصروع حامله عوامل. حمالت خواهند داشت حاملگی افزایش فرکانس

ند که شامل عدم تبعیت ازرژیم درمانی، افزایش تهوبه ریوي که متعددي در افزایش فرکانس حمله ایفاي نقش می کن

ی چون مادران عاطف استرسهیپوکلسمی، کم شدن سدیم و منیزیم خون ،  موجب آلکالوز جبرانی خفیف می شود،

، تغییر )به علت درد عضالنیاسکلتی در حاملگی(حوادث تغییر دهنده زندگی آماده می شوند، کمبود خواب  تازه براي

در بعضی از مدلهاي حیوانی استروژنها از . در حرکات دستگاه گوارش، تهوع و استفراغ وتغییرات کبدي می باشند

بنابراین حاملگی هم چنین . هستند) صرع زا(الت، اپی لپتوژنیک کردن آستانه تشنج و افزایش شدت حم طریق کم

اگرچه اکثریت خانمهاي . که فعالیت حمله اي را تغییر می دهند بلوغ، سیکل قاعدگی و یائسگی همگی مواردي هستند

صرع در حاملگی هاي بدون مخاطره اي را خواهند داشت ولی از بعضی از مطالعات درخانمهاي مبتال به  مبتال به صرع

این نتایج سوء شامل زایمان زودرس، تولد بچه با وزن  .تشده اس مقایسه با گروههاي کنترل نتایج بد حاملگی گزارش

سزارین، نقص هاي مادرزادي و  کم، دورسرکوچک تر ، تولد نوزاد مرده، شاخص آپگار کم، پره اکالمپسی، زایمان با

 حتمال بیشتري براي قاعدگی نامنظم، کیست تخمدان، دوره هايدر خانم مبتال ا .مرگ و میر نزدیک زایمان است

مسئله سبب عدم تداوم دریافت  این. خونریزي غیر طبیعی، یائسگی زودرس و کاهش باروري نسبت به زن سالم است

   .دمراقبت بارداري می شو

که از داروهاي ضد  در خانمهاي حامله مبتال به صرع. ناباروري و کاهش میل جنسی می شود برخی داروها باعث

درصد می  3الی 2درصد است در حالی که در زنان سالم  8تا  4صرع استفاده می کنند میزان ناهنجاریهاي مادرزادي 

مطالعات نشان داده است که  از طرفی. همچنین خطر نقص هاي مادرزادي جزیی نیز دوبرابر می شود. باشد

د صرع روي جنین خود و یا به علتترس از این که دارو تهوع یا بیشترخانمها به خاطر ترس از تاثیر سوء داروي ض

پس باتوجه به اهمیت حفظ . استفراغ ایجاد کرده یا آنها را تشدید کند ازرژیم درمانی توصیه شده کمتر تبعیت می کنند

http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3
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در طی بارداري و گروه از مادران حامله مبتال به اپی لپسی  و ارتقا سطح سالمت مادران توجه بیشتر نیازمندي هاي این

  .بعد از آن درخصوص مصرف دارو، تغذیه، تداوم پیگیري مراقبت دوران بارداري حائز اهمیت می باشد

  

  

   بیان مسأله. 2

هاي تشخیص و درمان آن، مشکالت بیماران مصروع در خانه، محیط کار، مدرسه و همچنین  امروزه درباره صرع، راه

در زنان و دوران بارداري، شیردهی، یائسگی همچنین کودکی، سالمندي  بیماري صرع و مسایل و مشکالت خاص آن

ها موجب شده تا  اي صورت گرفته و حاصل همه این پژوهش هاي متنوع و گسترده ها و بررسی و نظایر آن مطالعه

از اقدامات کنترل شناخته شود و اغلب مبتالیان به آن بتوانند با بهره گیري  امروزه صرع به عنوان یک بیماري قابل

  .درمانی موجود زندگی طبیعی خود را داشته باشند

  

 

   اهمیت و ضرورت موضوع. 3

هاي شایع مغز و اعصاب است که مبتالیان به آن، اغلب به علل ناشناخته، به عالیم مختلفی دچار  صرع از بیماري     

  .ستبینی ا پیش ترینش حمالت تشنجی تکرار شونده و غیر قابل شوند که معروف می

تواند اختالل جنسی ایجاد کند و از سوي دیگر، فعالیت  خصوص در مواردي که با تشنج همراه است، می صرع، به

  .جنسی نیز ممکن است حمله صرع را برانگیزد

اي از  صرع در واقع، اختالل فیزیولوژیک قشر مغز است که در آن تخلیه الکتریکی غیرطبیعی و همزمان دسته

کند و  این بیماري در زنان و مردان تقریبا به یک نسبت بروز می. شود ور موقت و گذرا ایجاد میهاي عصبی به ط سلول

گیرد به اشکال مختلف حرکتی،  هاي غیرطبیعی قرار می عالیم آن بسته به اینکه کدام قسمت از مغز تحت تاثیر سیگنال

  .کند حرکتی بروز می-حسی و احساسی و حسی

  

  

 

   اهداف مو ضوع. 4

  :کلیهدف ا

  باردار  زنان جنین درتاثیر صرع بر  بررسی

  :اهدف جزئی 

  صرع و بارداري

 بارداري زنان مصروع 

 تأثیر صرع بر فعالیت زناشویی 
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 تأثیر فعالیت زناشویی بر صرع 

   مشاوره قبل از بارداري در زنان مبتال به صرع

 اهداف مشاوره قبل از بارداري 

 ارزیابی هاي قبل از بارداري    

  مشکالت خاص خانمها در صرع عادت ماهانه     

  در زنان باردار عوارض جنینی

  باردارزنان علل افزایش حمالت تشنجی در 

 در زنان باردارهاي درمان صرع  راه

 

  

  :تحقیقروش 

تا دو درصد کل جمعیت،  0.5صرع باشیوعی حدود این تحقیق به صورت کتابخانه انجام گردید و مشخص گردید که 

و جدي در   اختالالت تشنجی دومین اختالل شایع. شود مورد بارداري دیده می 200ر یک مورد از هر حدوداً د

دهد و همچنین  صرع هم سیر زایمان و بارداري را تحت تأثیر قرار می. دهد بیماریهاي عصبی بارداران را تشکیل می

افزایش خطر حمالت تشنج و خطر افزایش شانس تهدیدهاي اصلی بارداري در زنان مبتال به صرع عبارتند از . نوزاد را

 35درصد بارداریها تعداد حمالت تشنجی بدون تغییر، در  50ها در  طبق نتایج اکثر بررسی. بروز اختالالت مادرزادي

در زنانی که بیشتر از یک بار در ماه . شود درصد موارد کاهش حمالت دیده می 15درصد موارد افزایش حمالت و در 

 9نج دارند، احتمال افزایش تعداد حمالت در بارداري وجود دارد ولی در زنانی که کمتر از یک حمله در ي تش حمله

ي کوتاه مدت احتمال بروز عوارض جنینی  در موارد صرع ایزوله. اند، شانس تشدید حمالت کمتر است ماه اخیر داشته

ل و استاتوس احتمال بروز عوارض جنینی کمتر است ولی در صرعهاي تکراري تونیک، کلونیک و کمپلکس پارشیا

  .مثل سقط و آسیب فیزیکی مادر و جنین، هیپوکسی جنین و برادیکاردي و مرگ جنین نیز باالست

  

   صرع و بارداري. 5

زنان مبتال به . صرع نوعی اختالل است که حمالت ناگهانی و تکرار شونده از مشخص هاي آن به شمار می رود     

درصد  50.ی هایی در زمینه هایی مانند ازدواج، بارداري، شیردهی، عادت ماهیانه و یائسگی دارندصرع همواره نگران

بیماران مصروع را زنان در سنین باروري تشکیل می دهند و آنان می توانند با رعایت نکاتی فرزندان سالمی را به دنیا 

  .آورند

چار بیماري صرع است و حمالت وي کامال کنترل نشده اگر فرد مصروع قصد ازدواج دارد و مدتی طوالنی است که د

است باید با پزشک خود مشورت کند تا متوجه علت کنترل نشدن حمالت صرعی شود البته درمان نادرست یا مصرف 

  .نامرتب داروها معموال عامل ادامه حمالت صرع است
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رد، بهتر است فرد مقابل را از ابتالي خود به فرد مصروع بهتر است پیش از آن که تصمیم نهایی را در مورد ازدواج بگی

صرع مطلع کند و او را با مشاوره نزد پزشک معالج خویش قانع کند که با کنترل صرع مـی تـوان یـک زنـدگی سـالم      

کـرده اسـت    طـالق داشت چرا که در برخی موارد، همسر به بهانه بی اطالعی از ابتالي زن یا شوهر خـود، تقاضـاي   

اغلب افراد مصروع می توانند ازدواج کنند و  .بنابراین الزم است آگاهی از ابتالي همسر به صرع در عقدنامه ذکر شود

  .فرزندان سالمی داشته باشند و از زندگی فعال و پرثمري لذت ببرند

لیکن اکثر . نون بطور دقیق تأثیر صرع ، حمالت تشنجی و داروهاي ضدصرع بر حاملگی شناخته نشده است تا ک

در بیش از نیمی از . خانمهاي مبتال به صرع دوران بارداري طبیعی را طی کرده و زایمان بی خطري خواهند داشت

حتی گروهی از تعداد . پیدا نمی شود  مبتالیان به صرع در دوران بارداري ، هیچگونه تغییري در حمالت تشنجی

با اینحال مطالعات نشان می دهد . حمالتشان کاسته می شود ، اما در عده اي دیگر تشدید حمالت مشاهده می شود 

در ضمن الزم است زنان مبتال به صرع مانند تمام زنان باردار در این . که حاملگی تأثیر بسیار ناچیزي بر صرع دارد 

اي جسمی و روانی الزم نظیر استراحت کافی ، توجه دقیق به امر تغذیه ، دوري از هیجان و عصبانیت و دوران مراقبته

خانمهاي مبتال به صرع حاملگی موفقی خواهند داشت  ٪90خوشبختانه بیش از . پرهیز از کم خوابی را رعایت نمایند

، عوارض مصرف داروهاي ضدصرع است ، چرا یکی از خطرات دوران بارداري . و فرزندان سالمی بدنیا خواهند آورد

خوشبختانه داروي کم ضرري براي مادران باردار . که برخی از انواع این داروها اثرات منفی بر روي جنین دارند 

باید توجه داشت که هرگونه کاهش یا قطع  . وجود دارد که جهت اطالع بیشتر باید با پزشک معالج خود مشورت کنند

 . ر طول بارداري نه تنها خطرات را کم نمی کند ، بلکه موجب افزایش خطر تشنج نیز می شودخودسرانه دارو د

با توجه به اختالالتی که ممکن است مصرف بعضی از داروهاي ضدصرع بر تأثیر داروهاي ضدبارداري ایجاد نمایند 

امروزه چندین روش  . یردبهتر است که روش جلوگیري از حاملگی براي هر فرد مصروع با مشورت پزشک انجام گ

تزریق  (IUD ) مصرف قرص هاي ضدبارداري ، استفاده از دستگاه. موفق و مطمئن جلوگیري از بارداري وجود دارد 

آمپول ، کاشتن قرص زیر پوست ، استفاده از کاندوم و بستن لوله ها در مردان و زنان ، روشهاي متفاوتی است که باید 

  . ن و زایمان و همچنین پزشک معالج انجام گیردتحت نظر متخصصین بیماري زنا

  

  

  بارداري زنان مصروع. 5-1

زنان مبتال به صرع باید در مورد قاعدگی و تاثیرات آن روي صرع، شیوه اي پیشگیري از بارداري، زمان مناسب براي 

  .کند بارداري، نحوه درمان و مراقبتهاي ویژه طی حاملگی با پزشک متخصص مغز و اعصاب خود مشورت

درصد بیماران مصروع را زنان در سنین باروري تشکیل می دهند با این حال هنوز به طور دقیق  50با توجه به این که 

ولی به طور کلی تعداد حمالت در . تاثیر صرع، حمالت تشنجی و داروهاي ضد صرع بر بارداري شناخته نشده است

http://www.daneshju.ir/forum/vbglossar.php?do=showentry&item=%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82
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درصد کاهش می یابد و این چندان 20تا  10صد تشدید، و در 30تا25درصد بدون تغییر،  50طول دوران بارداري 

بیشتر زنان مبتال به صرع، دوران بارداري . نگران کننده نیست زیرا با مشورت پزشک و تنظیم دارو قابل کنترل است

این  الزم است زنان مبتال به صرع مانند تمام زنان باردار در. طبیعی را طی می کنند و زایمان بی خطري خواهند داشت

دوران مراقبت هاي جسمی و روانی الزم مانند استراحت کافی، توجه دقیق به تغذیه، دوري از هیجان، عصبانیت و 

لذا باید . یک زن مبتال به صرع هنگام بارداري ممکن است با مشکالتی مواجه شود .پرهیز از کم خوابی را رعایت کنند

درصد زنان مبتال به صرع بارداري موفقی دارد و  90نه بیش از خوشبختا. به طور مرتب با پزشک خود در تماس باشد

فرزندان سالمی به دنیا می آورند البته یکی از خطرات دوران بارداري، عوارض مصرف داروهاي ضد صرع است زیرا 

رد که برخی از این داروها اثرات منفی برجنین می گذارند خوشبختانه داروهاي کم ضرري براي مادران باردار وجود دا

حتی االمکان فاصله گذاري بین فرزندان را رعایت کنید . براي استفاده از آن ها باید با پزشک معالج خود مشورت کنند

  ]١[ .و فرزند کمتري داشته باشید

  

  تأثیر صرع بر فعالیت زناشویی. 5-2

آثار صرع و حمالت تشنجی بر . تهاي بیماري صرع، تاثیر احتمالی آن بر فعالیت زناشویی بیماران اس یکی از جنبه     

یکی تاثیر فعالیت جنسی بر صرع و دیگري تاثیر بیماري صرع (منظر  2توان آن را از  فعالیت جنسی پیچیده است و می

هاي کمپلکس، به ویژه از  اصوال اختالالت جنسی، بیشتر در بیماران مبتال به صرع .بررسی کرد) بر سالمت جنسی افراد

صرع (این نوع صرع که به آن، صرع سایکوموتور . شود دیده می) پیچیده از نوع گیجگاهیصرع (نوع تمپورال 

که ممکن است به صورت توهم بینایی، چشایی یا بویایی ) اورا(شود، ابتدا با یک مقدمه هم اطالق می) حرکتی روانی

و پس از اتمام تشنج نیز تا  شود هاي حرکتی بیمار درگیر می شود و سپس هم هوشیاري و هم فعالیت باشد، شروع می

  .مدتی بیمار حالت گیجی و عدم تعادل دارد

یا پیش درآمد حمله » اورا«احساس درد در ناحیه تناسلی و توهمات جنسی که اغلب ناخوشایند هستند به عنوان  

» اورا«عنوان  گاهی برانگیختگی جنسی و حتی احساس ارضا شدن به .تشنجی در مبتالیان به صرع گزارش شده است

گونه احساسات تقریبا  منشا این. دهد عمدتا در زنان مصروع گزارش شده است که البته همیشه بعد از بلوغ رخ می

حرکات تکرار شونده غیرارادي جنسی حین یا بالفاصله بعد از حمله . همیشه لوب گیجگاهی نیمکره راست مغز است

 .اند اي جنسی است با منشا لوب پیشانی گزارش شدهه تشنجی که بیشتر به صورت حرکات خود ارضایی یا صحبت

]2[ 

  

  

  تأثیر فعالیت زناشویی بر صرع. 5-3

هاي  در افراد مصروع به ویژه تنفس. فعالیت زناشویی در بیماري صرع ممکن است آغازگر حمالت تشنجی باشد     

بیماران و هم درمانگران اختالالت بنابراین هم . شدید حین روابط زناشویی ممکن است احتمال تشنج را افزایش دهد

هاي تند و سطحی به برانگیختگی جنسی و تسریع در رسیدن به  جنسی باید به این نکته توجه کنند که هر چند تنفس
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. کند اما این اقدام در بیماران مصروع ممکن است خطر بروز حمالت صرع را افزایش دهد اوج لذت جنسی کمک می

نجی متعاقب ارگاسم، تماس زناشویی و حتی خودتحریکی در مبتالیان به صرع همچنین مواردي از حمالت تش

  .گزارش شده است

اما بخش مهمی که در بیماري صرع و اختالالت جنسی باید به آن اشاره کرد تاثیر این بیماري در بروز اختالالت 

ن و مردان و ناتوانی جنسی هایی است که ممکن است به کاهش میل جنسی در زنا صرع از جمله بیماري. جنسی است

البته مواردي از افزایش میل جنسی هم در مبتالیان به صرع گزارش شده اما در بیشتر موارد . در مردان منجر شود

گونه حمالت بیشتر در  طور که گفته شد این کند و همان اختالل جنسی به صورت کاهش میل جنسی بروز می

  .شود هاي گیجگاهی دیده می صرع

کاهش  .میل جنسی در مبتالیان به صرع ممکن است اختالالت هورمونی، روانی یا عوارض دارویی باشد علت کاهش

و متعاقب آن کاهش هورمون جنسی تستوسترون بر اثر اختالل در محور  LH و FSH ها شامل ترشح گنادوتروپین

همچنین . در بیماران است هیپوفیز و افزایش ترشح پروالکتین از دیگر عوامل کاهش میل جنسی -هیپوتاالموس

شونده به هورمون جنسی  هاي متصل گلوبولین«داروهاي ضدتشنج به ویژه در مبتالیان به صرع کمپلکس به افزایش 

. شود انجامد که این امر باعث کمبود تستوسترون آزاد در خون و در نتیجه کاهش میل جنسی می می» تستوسترون

هاي جنسی  و بروز آن یکی دیگر از علل اختالل در تمایالت و فعالیت افسردگی نیز از عوارض بیماري صرع است

بروز این عارضه در مبتالیان به صرع و همچنین داروهاي ضد صرع در بروز ناتوانی جنسی . رود بیماران به شمار می

وز اختالالت بدیهی است توجه به جنبه جنسی بیماري صرع، درمان و کنترل آن در صورت بر .اند در مردان نیز دخیل

کند و ضروري است هم  جنسی در بیماران مصروع به ارتقاي کیفیت زندگی این گروه از بیماران کمک شایانی می

  ]٣[ .بیماران و هم پزشکان متخصص مغز و اعصاب به آن توجه کنند

   

  

 5-4. مشاوره قبل از بارداري در زنان مبتال به صرع

زنان مبتال به صرع باید در . دت ها قبل از اینکه حاملگی آغاز شود، انجام گیردمشاوره هاي قبل از بارداري باید م     

مورد قاعدگی و تأثیرات آن بر روي صرع، شیوه هاي پیشگیري از بارداري، زمان مناسب براي بارداري و نحوه درمان 

بتال به صرع یک زن م. و مراقبت هاي ویژه طی حاملگی با پزشک متخصص مغز و اعصاب خود مشورت نمایند

غافلگیر شدن با یک بارداري ناخواسته در میانه راه . ممکن است با آگاهی کمی در این زمینه وارد دوران بارداري شود

و اجبار در تغییر میزان یا نوع دارو مطلوب نمی باشد و حتی المقدور بایستی از وقوع چنین وضعیتی پیشگیري 

  ]٤[.کرد
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 بارداري  اهداف مشاوره قبل از .5-4-1

وقتی : هدف از گذاشتن جلسات مشاوره، تصمیم گیري مشترك بین پزشک و بیمار در مورد مسائل زیر می باشد     

بیمار تمایلی به بارداري ندارد، در این صورت احتمال باروري بیمار در چه حد است و مطمئن ترین روش پیشگیري 

مناسب ترین زمان چه موقع می باشد؟ آیا کنترل حمالت در حد : چیست؟ وقتی بیمار مایل به بارداري می باشد، پس

مطلوب است؟ اگر نه امکان دستیابی به کنترل صرع در چه حد است؟ آیا صرع به دلیل وجود ضایعه خاص مغزي می 

باشد؟ اگر بلی، آیا بارداري را با مشکل مواجه خواهد کرد؟ آیا بیماري جسمی روانی دیگري نیز وجود دارد؟ آیا 

حتمال وقوع مسائل ژنتیکی وجود دارد؟ وضعیت دارویی بیمار چگونه است؟ آیا قطع کامل دارو امکان پذیر است؟ ا

  آیا تعویض دارو توصیه می شود؟ آیا مقدار دارو باید تغییر داده شود؟ آیا مشکالت احتمالی باروري وجود دارد؟ 

حین حاملگی به نحو احسن کنترل شده و دوران با تصمیم گیري صحیح و منطقی در رابطه با مسائل فوق، صرع 

 ]5[ .سپري خواهد شد) چه براي مادر و چه براي جنین(بارداري هر چه بی خطرتر 

  

ارزیابی هاي قبل از بارداري .5-4-2  

مرور تاریخچه : هنگامی که بیمار تصمیم به بارداري گرفته است، ارزیابی مجدد در موارد زیر صورت می پذیرد     

بررسی مجدد در یافته هاي پاراکلینیک و در صورت لزوم تکرار  زمان شروع، نوع و تعداد حمالت صرعی(ي بیمار

خچه پزشکی و عصبی، معاینات و در صورت لزوم آزمایشات پاراکلینیک تکمیلی، تاریخچه بلوغ جنسی، ، تاری)آنها

، )استعمال دخانیات، ورزش، رژیم غذایی، الکل، مواد مخدر(عادت ماهیانه، وسیله جلوگیري، تاریخچه عادات زندگی 

بیمار مصرف کرده، میزان، مدت مصرف و تاریخچه خانوادگی ژنتیکی، تاریخچه دارویی انواع داروهاي ضد صرعی که 

  .نحوه تأثیر و عوارض احتمالی آنها، دیدگاه هاي بیمار و همسر وي درباره صرع و بارداري

. در مواردي که بیمار قصد حاملگی ندارد، بایستی از بهترین و مطمئن ترین روش پیشگیري براي آن فرد استفاده کرد

رمونی استفاده شود، باید تداخل آنها با داروهاي ضد صرع در نظر گرفته در صورتی که از قرص هاي ضدبارداري هو

در صورتی که بیمار قصد حاملگی دارد و . شود و اطالعات صحیح راجع به نحوه مصرف آنها به بیمار داده شود

ی، تا حمالت صرع وي به طور کامل کنترل نشده است، بایستی قبل از بارداري، با تصمیم گیري هاي مناسب داروی

اگر . همچنین بررسی تاریخچه ژنتیکی خانواده مهم است. حدي که امکان دارد، حمالت وي به حداقل میزان برسد

مسأله ژنتیکی واضحی وجود نداشته باشد، در آن صورت مشاوره با متخصص ژنتیک، مسلما قبل از بارداري داراي 

مناسب ترین زمان براي حاملگی زمانی است که . یردبه طورکلی روند مشاوره نباید با عجله انجام گ. اهمیت است

بیمار قبل از بارداري مورد مشاوره قرار گرفته است، بیمار مجددا ارزیابی، داروهاي وي تنظیم و حمالتش کنترل شده 

 ]6[. است
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مشکالت خاص خانمها در صرع عادت ماهانه. 5-5  

اکثر زنانی که متوجه  .یا در دوران قاعدگیشان رخ می دهدبعضی از زنان دریافته اند که حمالتشان درست قبل      

تاثیرات دوره قاعدگی در حمالتشان هستند، می دانند که در هر زمان دیگري نیز ممکن است دچار حمله شوند، اما 

ر هنگامی که خانمی تنها در حوالی زمان قاعدگی دچا.میزان بروز این حمالت در حوالی زمان عادت ماهانه بیشتر است

دلیل این مساله هنوز به طور کامل روشن .شناخته می شود "صرع قاعدگی"حمله می گردد، این نوع صرع به عنوان 

در زمان قاعدگی و یا در ) استروژن و پروژسترون(نیست، این حالت ممکن است ناشی از تغییرات هورمونهاي جنسی 

افراد، افزودن برخی از داروها در هفته قبل از دوران  براي بعضی از این.اثر افزایش مایعات بدن در این زمان باشد

 ]٧[ .قاعدگی می تواند مفید باشد که در هر حال انحام این کار باید طبق دستور پزشک صورت گیرد

  

در زنان باردار عوارض جنینی. 5-6  

درصد کودکان 12. ستتحقیقات در این زمینه کمتر انجام شده ا. خیلی کم است بیماري صرعشانس ابتال کودك به     

درصد  3فقط . متولد شده از مادران مبتال به صرع عمومیکه هوشیاري خود را ازدست می دهند دچار صرع میشوند

اگر صرع مادر باردار ژنتیکی باشد مادر یا پدر . کودکان متولد شده از مادران مبتال به صرع نسبی دچار صرع میشوند

یا اگر پدر کودك دچار صرع بوده باشد احتمال ابتال کودك به مبتال شدن بیشتر مادر باردار دچار صرع بوده باشند و 

  .درصد کودکان متولد شده از این مادران داراي نقص مادرزادي خواهند بود 8-4. است

ناهنجاري  ،اسپینابیفیدا ،مشکالت جدي آنومالی مانند شکاف کام. نقص هاي مادرزادي می تواند خفیف یا شدید باشد

غیر طبیعی بودن شکل ناخن و انگشتان طبیعی و کوتاهی  ،و مشکالت خفیف مانند فاصله زیاد بین دو چشمقلبی 

به نظر می رسد ریسک خطر مصرف سدیم . والپروات و کاربامازپین باعث اسپینابیفیدا می شوند. باالي لب می باشد

به صرع اغلب کودکانی با سر کوچک دارند با  برخی از مطالعات تحقیقی موید است زنان مبتال. والپروات بیشتر باشد

درصد خطر ناهنجارهاي بزرگ  3خانمی که در بارداري دارو نمی گیرد  .تاخیر تکاملی و یا عقب ماندگی ذهنی دارند

گرفتن دو یا چند دارو ریسک . درصد افزایش می دهد 7-3گرفتن تک دارو احتمال خطر را . در نوزادش وجود دارد

به نظر می رسد ریسک خطر در مصرف سدیم والپروات بیشترین . درصد افزایش می دهد10رگ را تا خطر انومالی بز

یک صدم . ساعت اول تولد تهدید می کند مربوط به خونریزي است 24خطر کوچکی دیگري که نوزاد را در  .است

ن و سایر خونریزي هاي کافی نداشتند و این سبب خونریزي از بینی و دها K درصد نوزادان متولد شده ویتامین

در کودکان متولد شده از مادرانی که داروي ضد صرع مصرف می کنند نسبتا بیشتر  K کمبود ویتامین. داخلی می شود

  .است
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  نیازمندي مادران

یافته ها حاکی از آن است که نیازمندي مادر مبتال به صرع در بارداري شامل نیاز به ویزیت مرتب و مکرر در بارداري، 

ه به مراقبت دوره بارداري، مراقبت از خود و جنین در حال رشد، مشاوره ژنتیک، مصرف اضافی اسید فولیک قبل توج

در ماه اخر بارداري، انجام سونوگرافی سریال در بارداري، ارزیابی سطح آلفافیتو  K و طی بارداري، مصرف ویتامین

ب، کاهش استرس با برنامه هاي مشاوره و استفاده از پروتئین سرم مادر، توجه به تغذیه و خواب و استراحت مناس

ورزش و تکنیک هاي آرامسازي، مشاوره با متخصص مغز و اعصاب در مورد نوع و مقدار و تداوم داروي مصرفی، 

مشاوره ژنتیک، انجام آزمایشات خونی از جهت ارزیابی سطح دارو در خون، عدم استفاده از الکل و کافئین و کوکایین 

جوانا، عدم تماس با رنگ ها و مواد شیمایی تشدید کننده تشنج، نیاز به ورزش بویژه پیاده روي، نیاز به آگاهی و ماري 

در مورد سرانجام حاملگی و استفاده از روش هاي کاهش درد در حین زایمان، نیاز به آگاهی والدین از سالمت جنین 

. می باشد …در مورد تاثیر صرع بر حاملگی و بالعکس ودر طی بارداري با پیگیري برنامه هاي غربالگري، آگاهی 

موارد فوق باید توسط پرسنل بهداشتی درمانی و متخصصان به مادران مبتال به صرع آموزش داده شد تا سالمت مادر و 

از آنجا که اکثر عوارض مادري و جنینی به مصرف داروها مربوط  .جنین حفظ شود و بنیان خانواده مستحکم تر گردد

  :ی شود لذا در همین زمینه به یکسري عوارض دارویی ضد صرع در بارداري اشاره می شودم

  فنی توئین

نقص هاي قلبی در دیواره بین دو بطن، تاخیر در . درصد است 5تا  2خطر ناهنجاري هاي مادرزادي بزرگ با این دارو 

ص هاي ادراري تناسلی از جمله این رشد جنین، افزایش خطر خونریزي در نوزاد، شکاف هاي دهانی صورتی و نق

  .موارد می باشند

 کاربامازپین

زن مبتال به صرع که کاربامازپین مصرف کردند وقوع ناهنجاري هاي مادرزادي افزایش داشته  72در یک مطالعه روي 

درصد تاخیر تکاملی گزارش شده  20درصد هیپوپالزي انگشت و  26صورت،  - درصد نقصان جمجمه 11. است

معروف می باشد و  fetal carbamazepine این مجموعه اثرات جنینی به نام سندرم جنین کاربامازپین یا. است

عالوه بر این، مصرف کاربامازپین توسط مادر  .شبیه به نقص مادرزادي دیده شده در سندرم جنین هیدانتوین است

  .همراه با وقوع اسپینابیفیدا بوده است

 فنوباربیتال

وباربیتال همراه با ناهنجاري هاي ماژور مثل نقص هاي مادرزادي قلبی و شکاف دهانی صورتی می تماس جنین با فن

با مشخصات دیسمورفیک مشابه با سندرم جنین هیدانتوین  fetal phenobarbital سندرم جنین فنوباربیتال یا. شود

. تن در نوزادان و کودکان می شودتماس جنین با فنوباربیتال هم چنین همراه با کاهش تکامل هوشی و شناخ .است

عالیم قطع . مصرف فنوباربیتال توسط مادر در طول حاملگی می تواند منجر به خونریزي در نوزاد پس از زایمان شود
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مصرف . هفته ادامه دارد 6تا  2شامل تحریک پذیري است و تقریبا در روز هفتم زندگی شروع شده و معموال 

  .ممکن است منجر به خواب آلودگی نوززاد شود فنوباربیتال در مادران شیرده

 پریمیدون

  .نقص هاي مادرزادي قلبی، شکاف هاي دهانی صورتی و میکروسفالی با مصرف این دارو همراه بوده است

 اسیدوالپروئیک

مصرف این داور نقص هاي قلبی، شکاف هاي دهانی صورتی . خاجی است –نقص لوله عصبی بیشتر در ناحیه کمري 

سندرم جنین والپرواتی با مشخصات دیسمورفیک مثل چین هاي اپی  .جاري هاي ادراري تناسلی ایجاد می کندو ناهن

کانتال، حدقه هاي کم عمق، هیپرتلوریسم، گوش هاي کوچک، پل بینی پهن و نوك بینی سرباال، میکروسفالی و غیره 

  .مشخص می شود

 اتوسوکسیمید

لگی می تواند همراه با بیماري هاي قلبی مادرزادي، شکاف دهانی صورتی مصرف این دارو توسط مادر در دوران حام

  .تماس جنین با این دارو همراه با خون ریزي در نوزاد می باشد. و هیدروسفالی باشد

مصرف آن توسط مادر خطر نقص هاي مادرزادي قلبی را زیاد می کند ولی دلیل قطعی درباره تراتوژن بودن : کلونازپام

صرع مداوم یا استاتوس اپی لپتیکوس می تواند در زنان مصروع و غیر مصروع رخ دهد و . ن وجود نداردآن در انسا

   .منجر به آسیب برگشت ناپذیر مغز یا مرگ در مادر و یا جنین شود

ن و از داروهاي ضد صرع جدید می توان به فلبامات، گاباپنتین، الموتریجین، اوکسی کاربامازپین، توپی رامیت، تیاگابی

  ]8[ .ویگاباترین اشاره کرد

  

باردارزنان علل افزایش حمالت تشنجی در . 5-7  

  ي تشنج افزایش تراز استروژن در بارداري و کاهش آستانه: الف 

  فاکتورهاي هیجانی و روحی: ب 

  پذیرش کمتر داروهاي ضد صرع: ج 

  اختالل در خواب: د 
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  تهوع و استفراغ و تغییر در مصرف یا جذب دارو :ه

  احتباس مایع و سدیم و افزایش حجم داخل رگی و کاهش تراز سرمی دارو به دنبال آن :و

تغییر یا سرمی و افزایش فیلتراسیون گلومرولی  -تغییر در پروتئینهاي باند شونده و تشدید فعالیت آنزیمهاي کبدي  :ز

  فارماکوکینتیک داروها در بارداري

  هیپرونتیالسیون :ح

  رو توسط مادر با تصور تراتوژنیک بودن آندا  ي قطع خودسرانه :ط

درصد، با  9/1در رابطه با شانس بروز ناهنجاریهاي مادرزادي، اختالالت ماژور در مادران صرعی بدون مصرف دارو 

به . درصد گزارش شده است 23درصد و با مصرف چهار دارو  11درصد، با مصرف سه دارو  5/5مصرف دو دارو 

ها ذکر شده حتی در مادران صرعی بدون مصرف دارو، شانس بروز شکاف کام و لب در  شرغم اینکه در برخی گزار

دهند صرع درمان نشده همراه با افزایش خطر  نوزاد ده برابر جمعیت عادي است، ولی گزارشهاي جدیدتر نشان می

  .باشد بیماریهاي مادرزادي نمی

  

 در زنان باردارهاي درمان صرع  راه. 5-8

هاي  یکی از بیماري. هاي مشابه شناخته شوند که بیماري صرع اثبات شود، باید ابتدا یک سري بیماريبراي آن       

رسد و به صورت گذرا در اثر دیدن مثالً یک حادثه یا  باشد که خون به مقدار کافی به مغز نمی   مشابه سنکوب می

رسد؛ یا به دنبال افت فشار به علت از  غز نمی تصادف؛ یا در اثر گرماي یا سرماي زیاد، خون براي مدت کوتاهی به م

این بیماران باید با توجه به شرح حال . دست دادن خون و شوك عصبی ممکن است فرد دچار سنکوب شود و بیافتد

   .و معاینه، از بیماران صرعی افتراق داده شوند

رسد ممکن است کاهش هوشیاري رخ   هاي مغزي که خون کافی به مغز نمی هاي قلبی یا سکته بعضی موارد در بیماري

   .دهد که نباید با صرع اشتباه شود

   .بیمارهاي دیگري مانند میگرن ممکن است باعث از دست رفتن هوشیاري شود

   .تواند سبب از دست دادن هوشیاري شود اي می  هم چنین کمبود مواد معدنی و تغذیه

مغزي، فشار باالي جمجمه ممکن است بدون ایجاد تومورهاي  - هاي مغزي بعضی از ضایعات مغزي مثل عفونت

   .شوند تشنج باعث افت هوشیاري شوند، ولی گاهی اوقات این موارد خود باعث تشنج می 

براي تأیید یا رد تشنج   MRIو CTS  ،SCANاز نوار مغز، آزمایشات اختصاصی خون، آزمایشات عمومی خون، 

   .شود استفاده می 
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   .شود درمان به دو دسته ي دارویی و غیردارویی تقسیم می بعد از مشخص شدن تشنج، 

باشند که شامل حذف عوامل خطرناك به خصوص براي  هاي غیردارویی بدین جهت داراي اهمیت زیادي می  درمان

شود و شامل خودداري از مصرف دخانیات،  باشد که از زمان جنینی شروع می  هاي مغزي می  گیري از آسیب پیش

   .باشد هاي آلوده مثل رادیواکتیو می  محیط  خودداري از

   .آورد ها را پایین می  طور غیرمستقیم آمار تشنج انجام ورزش و پیاده روي به 

ترین عواملی است که باعث  خوابی یکی از مهم  بی (براي جلوگیري از تشنج باید فرد خواب منظم و کامل داشته باشد 

اهمیت زیادي داده شود و و لبنیات ، سبزیجات و پروتئین به مقدار کافی در  هم  باید به تغذیه). شود تشدید تشنج می 

   .برنامه ي غذایی بیمار گنجانده شود

   .باشد جلوگیري از چاقی و پرخوري و جلوگیري از استرس و اضطراب بسیار مهم می 

د و در درصد کمی از بیماران نیاز شون  درصد بیماران کنترل می 60 -70در درمان دارویی، با داروهاي معمولی حدود 

   .به درمان با چند دارو وجود دارد

درصد موارد ممکن 15 -20شوند و در  درصد بیماران تشنجی با یک یا چند دارو کنترل می  85در مجموع حدود 

شدید مغزي  هاي ها بیمارانی هستند که آسیب این. است با مصرف دارو به خوبی کنترل نشوند یا احتماال بهبود نیابند

البته این بیماران نیز  .(هاي شدید مغزي مادرزادي مانده ي ذهنی یا افراد دچار ناهنجاري مانند بیماران عقب(دارند 

   .شوند  درمان می

  درصد بیماران طول عمر طبیعی دارند و ترس جامعه از این بیماري همیشه بی 95در مجموع با درمان کامل، حدود 

   .باشد مورد می 

اي باشند، ولی اکثر افراد با درمان دارویی یا غیردارویی در زندگی هیچ  ته درصد کمی ممکن است افراد وابستهالب

مشکلی را نخواهند داشت، چه بسا افراد به ظاهر سالم ممکن است در برخورد با مشکالت زندگی عاجز باشند ولی 

   .این افراد در زندگی خود هیچ مشکلی نداشته باشند

  .توان استفاده کرد هاي باردار نیز می  ضد صرع را در خانمداروهاي 

 عدم درمان به موقع این بیماري چه عواقبی ممکن است داشته باشد؟

به صورت فونکسیون و فیزیولوژیک ) کانون شورشی تشنج(شود که کانون ایجاد تشنج  عدم درمان به موقع باعث می 

ت باعث تغییرات ساختمانی در بافت مغز گردد و نواحی دیگر مغز را دچار اختالل شود و اگر درمان نشود ممکن اس

   .بنابراین درمان این بیماران الزامی است. نیز درگیر کند و کارکرد فکري فرد را کم کند

   .شود  باشد و بعد از این دوره درمان کامل می  درمان صرع، طوالنی مدت و حدود دو تا سه سال می

این افراد، افرادي هستند که در لب .ران ممکن است درمان طوالنی مدت داشته باشنددرصد بسیار کمی از بیما

طور غالب با درمان  هستند یا مشکل مادرزادي دارند، ولی به   هاي مغزي بارزي گاهی اختالل دارند یا داراي آسیب گیج

   .ساله به طور کامل بهبود می یابند 3-2
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ها و  شود که در واقع صبح جوانان گفته می  "صرع پرشی"د ارثی هم باشد به نام توان ترین انواعی که می  یکی از شایع

تر با  خیم است نیاز به درمان دارد و بیش این نوع تشنج با این که خوش . افتد حتی حین صبحانه خوردن اتفاق می 

تأثیري ندارند، ولی چون خیم بر روي کارآیی فکري و اجتماعی  هاي خوش  تشنج. شود درمان طوالنی مدت درمان می 

  ]9[  .به هر حال این بیماري وجود دارد باید درمان شود

  

  

  گیرينتیجه. 6

اگر چه بیشتر مادران مبتال به صرع حاملگی را بدون هیچگونه عارضه اي به پایان می رسانند ولی متخصصان معتقدند 

رداري می توان عوارض مادري و جنینی را به با برنامه هاي پیگیري و آموزش هاي الزم در جهت کنترل تشنج در با

درصد مادران مبتال  90می نویسند اگرچه ) 2006(و کالوین ) 2003(در همین زمینه هنریکسون . حداقل رساند

بارداري را بخوبی تحمل می کنند ولی احتمال آنومالی جنینی در این مادران دو مرتبه بیشتر از سایر است لذا این گروه 

  .قبت بیشتر توسط متخصص زنان و نورولوژي قبل و طی بارداري نیاز دارندزنان به مرا

نیز نشان داد رمز موفقیت حاملگی ترم و مطابق با دوره بعد از زایمان در این ) 2007(انجمن صرع اونتاریوي کانادا 

یتی مانند خانواده، لذا فراهم کردن یک گروه حما. گروه به ارتباط قوي و حمایت مادر توسط تیم مراقبتی می باشد

دوستان، گروه هاي کوچک حمایتی، گروهاي فرهنگی و مذهبی و سایر سیستم هاي خدماتی در حفظ سالمت این 

بسیاري از مطالعات نشان داده که آموزش و مشاوره فرد را به ساختار خانواده برگردانده و . مادران کمک کننده است

بعد از / بنابراین نکات آموزشی به این مادران در طی دوره قبل. استنگرش منفی به این زن مبتال را کاهش داده 

می نویسد مصرف اسید فولیک قبل و طی بارداري خطر آنومال جنینی ) 2006(ناکن. بارداري کمک کننده خواهد است

  .را کاهش می دهد

هاردن . حائز اهمیت استاز آنجا که بیشتر عوارض ناشی از مصرف داروها می باشد لذا توجه دقیق به این مسئله 

در مورد مصرف دارو و دوز دارو در بارداري تاکید کرده است و به اهمیت مشاوره و کنترل جنین تاکید نموده ) 2007(

. نیز اذعان داشت داروي ضدصرع سبب آنومالی جنین خصوصا ناهنجاري مادرزادي می شود) 2006(هانت  .است

  .اشی از مصرف فنوباربیتال در بارداري را گزارش کرده استتولد نوزاد هیدانتویین ن) 1380(افشار 

لذا با توجه به لزوم اهمیت مصرف دارو در بارداري بهتر است قبل از آنکه فرد مبتال به صرع، باردار شود تحت نظر 

این کار بسیار حساس بوده و باید به . خطر است تبدیل کند پزشک متخصص داروي مصرفی را به دارویی که کم

اگر بیماري داروي ضد صرع مصرف می کند . ستگی و با صبر و حوصله و زیر نظر پزشک متخصص انجام پذیردآه

کمال مطلوب این است که بیمار تحت درمان با کمترین تعداد دارو و با کم ترین دوز مورد نیاز براي کنترل حمالت 

  .باشد
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رانه دارو در طول بارداري نه تنها خطر بروز اختالالت مادر باردار بایستی آگاه باشد که هرگونه کاهش یا قطع خودس

مادرزادي را در نوزاد کم نکرده بلکه موجب افزایش خطر تشنج در مادر و شیوع اختالالت مادرزادي ناشی از آن در 

در نشان داد هنوز انگ صرع در مادران در بین مردم تهران وجود دارد و اکثر مردم ) 1385(قره گزلی . شود نوزاد می

نشان داد زنان باردار مبتال به صرع به مراقبت بیشتر توسط متخصص زنان و  (2006(کالوین . مورد صرع آگاهی ندارند

  .نورولوژي نیاز دارند و به نقش مشاوره قبل و طی بارداري تاکید داشته است

لذا زمان . د جفتی مهار می کندرا از س Kنشان داد داروي ضد بارداري مادر به طور کلی انتقال ویتامین) 2001(هولمز 

اضافی در  K این خطر می تواند با مصرف ویتامین. پروترومبین و زمان نسبی ترومبوپالستین در نوزاد طوالنی می شود

این مسئله می تواند به دنبال در تماس بودن جنین با داروهاي فنوباربیتال، پریمیدون، فنی تویین و . ماه اخر جبران شود

انومالی هاي جنینی را به ) 2007(و انجمن ملی صرع ) 2006( ، انجمن مطالعات اروپا )2006(الوین ک. رخ دهد …

  .اتخاذ درمان صحیح می تواند میزان خطر را کاهش دهد. داروهاي ضد صرع نسبت می دهند

ار خـانواده  و بسیاري از مطالعات نشان داده انـد آمـوزش و مشـاوره، فـرد را بـه سـاخت      ) 2007(انجمن صرع آنتاریو 

انتقال نکات آموزشی به مادران قبل و بعد از بـارداري کمـک   . برگردانده و نگرش منفی به زن مبتال را کاهش می دهد

در مورد کنترل تشنج در خانم باردار مبتال به صرع نشان می نویسد در اکثر ) 2006(انجمن مطالعات اروپا . کننده است

خطر تشنج بیشتر در خانم هایی است که اکـس کاربامـازپین و المـاتریژن    . دخانم ها طی بارداري تشنج روي نمی ده

  .استفاده می کنند

باشد و ترس جامعه  خیم می  پذیر و خوش  به طور کلی صرع بیماري درمانو جهت توصیه بیماران می توان گفت که 

از خیلی از افراد جامعه باالتر می باشند و تا باشد و اکثر بیماران دچار صرع  از این بیماري کامالً نا بجا و ناآگاهانه می 

هیچ وجه نگران   هاي جوان مبتال به بیماري صرع به آقایان و خانم. آخر عمر ممکن است هیچ مشکلی نداشته باشند

باشد، بهتر است در صورت ثابت شدن  خیم می  در مجموع چون یک بیماري خوش . ازدواج و عواقب بعدي نباشند

ط پزشک متخصص، اقدامات درمانی انجام گیرد و مطمئن باشید که درصد بسیار زیادي از این افراد این بیماري توس

 .طور کامل درمان خواهند شد به ) درصد95باالي (
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