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 چکیده 

( است که در  یکی)اختالل نورولوژ  یمرکز  یعصب  ستمیاختالل س  کی  صرع  یماریب  :زمینه و هدف

آن رفتار، عالئم    یگردد که طمیدر مغز مختل شده و منجر به تشنج    یعصب  یهاسلول  تیآن فعال

هد. طبق اعالم سازمان بهداشت د میرخ    یاریاز جمله از دست رفتن هوش  یعیرطبیو احساسات غ 

داروهای زیادی هستند که در   هستند.  نفر در سراسر جهان مبتال به صرع  ونیلیم  50از    ش یب  یجهان

سوم    ا یدارو مجاز به عنوان نسل اول، دوم    25از    ش یدر حال حاضر، ب  درمان این بیماری مؤثرند.

این داروهای قوی ممکن است با تأثیر بر روی جنین منجر به   .ری وجود داردجهت کنترل این بیما

هایی که در هنگام بارداری این داروها  در خانم  ه عدم رشد تخمدان و ناباروری شود و عوارضی از جمل

از بیماران جامعه   %15ناباروری حدود  ابارور داشته باشند.  نکنند، ممکن است فرزندی  را مصرف می

بدین جهت در این مقاله به بررسی .  لعات مربوط به آن حائز اهمیت استگیرد، لذا مطابر میرا در  

های کلیدی اثرگذار در تکوین تخمدان پرداخته شده  تأثیر داروهای ضدصرع بر تکوین تخمدان و ژن

 .است

ی  های اطالعاتی ایراناین پژوهش یک مطالعه مروری است و در این پژوهش از بانک: وش بررسیر

 است.  وری اطالعات استفاده شدهآو... برای جمع  PUBMED،  NCBIو خارجی همچون 

شامل تعامل مداوم محیط و فاکتورهای  تکوین تخمدان  های به دست آمده  براساس یافته:  هایافته

بر  صرعتحقیقات نشان داده داروهای ضد .مؤثرندتکوین تخمدان های بسیاری در ژنتیکی است و ژن 

جنین و تخمدان  ثیرگذار است و منجر به تکوین نامناسب  أ تتخمدان  های مؤثر در تکوین  بیان ژن 

 شوند. و... میتخمدان پلی کیستیک مانند تخمدان ل ژنتیکی الاخت

دست  :  گیری  نتیجه به  مستندات  و  شده  بررسی  مقاالت  مستلزم   تخمدان  تکوین  آمدهطبق 

  تکوینهای دخیل در  بر بیان ژن   صرعهای مختلفی است و باتوجه به اثر داروهای ضدها و ژنکانیسمم

در   دن اختالالت تخمدان و ناباروریآموجود    جهت جلوگیری از به  مصرف داروهای ضدصرعتخمدان  

 . های بیشتری مصرف شودران باردار و شیرده باید طبق مطالعات و با ارزیابی جنین در ماد
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Abstract 

Background and Objective: Epilepsy is a disorder of the central nervous system 

(neurological disorder) in which the activity of nerve cells in the brain is disrupted 

and leads to seizures during which abnormal behavior, symptoms and feelings 

occur, including loss of consciousness. According to the World Health 

Organization, more than 50 million people worldwide have epilepsy. There are 

many drugs that are effective in treating this disease. There are currently more 

than 25 first- generation, second- generation or third-generation drugs available 

to control the disease. These potent drugs may affect the fetus of women 

undergoing treatment, leading to complications such as ovarian failure and 

infertility. Sterility covers 15% of patients in the community, so studies related 

to it are important. Therefore, in this article, the effects of antiepileptic drugs on 

ovarian development and key genes affecting ovarian development have been 

investigated. 

Methods: This research is a review study. In this regard, Iranian and foreign 

databases such as PUBMED, NCBI, etc. have been used to collect information. 

Findings: Based on the findings, ovarian development involves the constant 

interaction of environment and genetic factors and many genes are effective in 

ovarian development. Research has shown that antiepileptic drugs affect the 

expression of genes effective in ovarian development and lead to fetal ovarian 

development and genetic ovarian disorders such as poly ovaries. 

Conclusion: According to the reviewed articles and documents obtained, ovarian 

development requires different mechanisms and genes and due to the effect of 

antiepileptic drugs on the expression of genes involved in ovarian development, 

this drug should be used according to studies and with more evaluations to 

prevent ovarian disorders and infertility in the fetus in pregnant and lactating 

mothers. 
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 مقدمه 

صرع نوعی اختالل سیستم عصبی مرکزی است که در آن 

هایی  دورهشود و باعث تشنج یا  فعالیت مغز غیرطبیعی می

از رفتار غیرمعمول، احساسات و گاهی از دست دادن آگاهی  

از  می - 65شود. طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی بیش 

و    50 به صرع هستند  نفر در سراسر جهان مبتال  میلیون 

کنند.  از این افراد در مناطق در حال توسعه زندگی می  80٪

این   باشد،  متفاوت  است  ممکن  صرع  عالئم  که  حالی  در 

میاختالل   تشنج  باعث  مختلفی همیشه  انواع  تشنج  شود 

نحوه به  توجه  با  که  فعالیتدارد  شروع  کانونی  ی  به  شان، 

یک  )تشنج در  تنها  غیرطبیعی  فعالیت  از  ناشی  که  هایی 

هایی که تمام نقاط مغز  مغز باشد( و منتشر )تشنجی  ناحیه

 . (2و1)شوند کنند( تقسیم میرا درگیر می

در حالی که عالمت مهم صرع تشنج است، اما داشتن تشنج  

مانند   عالئمی  نیست.  صرع  به  ابتال  معنای  به  همیشه 

سردرگمی، لرزهای عضالنی، طلسم خیره کننده، از دست  

تواند  و عملکردهای ذهنی می  دادن آگاهی و اختالل در خلق 

 (. 3و2در هنگام تشنج رخ دهد )

راه از  این  یکی  به  است،  جراحی  بیماری  این  درمانی  های 

از مغز که درگیر بیماری است را خارج  صورت که بخشی 

افتد که جراحی کردن آن کنند، این در صورتی اتفاق میمی

روهای  قسمت آسیبی به تکلم، حرکت و ... وارد نکند و اما دا

حال   در  مؤثرند.  بیماری  این  درمان  در  که  زیادی هستند 

دارو مجاز به عنوان نسل اول، دوم یا سوم    25حاضر، بیش از  

جدول   در  که  دارند  است   1-1وجود  شده  اشاره  آن  به 

 (. 6و5و4)

 اسم دارو 
مخفف بین  

 المللی

تاریخ معرفی و 

 عرضه در بازار 

Bromide - 1857 

Phenobarbital PB 1912 

Phenytoin PHT 1960 

Primidone PRM 1960 

Sulthiame STM 1960 

Carbamazepine CBZ 1965 

Valproate VPA 1970 

Clobazam CLB 1979 

Vigabatrin VGB 1989 

Oxcarbazepine OXC 1990 

Lamotrigine LTG 1991 

Gabapentin GBP 1994 

Felbamate FBM 1994 

Topiramate TPM 1995 

Tiagabine TGB 1996 

Levetiracetam LEV 2000 

Pregabalin PGB 2005 

Zonisamide ZNS 2007 

Stiripentol STP 2007 

Rufinamide RUF 2007 

Eslicarbazepine ESL 2010 

Lacosamide LCM 2010 

Perampanel PER 2012 
Everolimus EVR 2017 

Brivaracetam BRV 2018 
Cannabidiol CBD 2019 

 (. 6و5و4) . داروهای مؤثر در درمان صرع1-1جدول 

 

هایی هستند که با هدف اصالح  داروهای ضد صرع، مولکول 

مهاری  واکنش یا  تحریکی  مکانیسمهای  طریق  های  از 

می عمل  سیناپس  مختلف  سطوح  در  کنند.  مختلف 

های عملکرد آنها متنوع است، هرکدام از داروها در  مکانیسم

شوند،  های متعددی وارد سلول میمحل سیناپس از کانال

فنیتوئین، الموتریجین، الکسامید و...   برای مثال: داروهای 

، داروی پرامپانل  شوندطریق کانال سدیم وارد سلول می از

 (. 8و7کند )از طریق نورون پس سیناپسی عمل می

میبیماری ایجاد  تخمدان  به  آسیب  اثر  در  که  شود،  هایی 
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ممکن است سبب ناباروری شود. ناباروری بیماری است که  

از   بالینی پس  برقراری یک حاملگی  رابطه   12با عدم  ماه 

ی،  شود. نابارورجنسی منظم و محافظت نشده مشخص می

که   است  امروز  دنیای  در  شایع  مشکالت  از    10-15یکی 

 (. 9برند )درصد زوجین از این مشکل رنج می

های  های لولهتوان به آسیباز عوامل ناباروری در زنان می

تنبلی تخمدان، آندومتریوز، اختالل در گردن رحم و  فالوپ،  

کرد   اشاره  ریز  درون  غدد  ایمنی  سیستم  انفعاالت  و  فعل 

موارد  (  10و9) این  از  کدام  عامل محیطی  میکه هر  تواند 

داشته باشد مانند چاقی، کمبود وزن و داشتن مقادیر بسیار  

های هوا  آالینده  تأثیرکمی چربی بدن، استرس اکسیداتیو،  

(. تمامی این  12و11و همچنین مصرف داروها توسط مادر )

اندام    عوامل شد،  خواهند  باروری  مانع  نحوی  به  هرکدام 

مورد توجه در ناباروری تخمدان است، که آسیب وارده   اصلی

این قسمت   ناباروری شود میبه  باعث  به طور جدی  تواند 

ها دو غده حدود چهار سانتیمتر طول و دو سانتیمتر تخمدان 

پهنا دارند. این غدد توسط دو رباط یکی به رحم و دیگری 

 (. 13های فالوپ متصل شده است )به لوله 

تخمداشکل مکانیسمگیری  تحت  کنترل ن  ژنتیکی  های 

گیرد و در ابتدا به این صورت است که  ای صورت میشده

های استروئیدی  های گرانولوزا و سلولتخمک بالغ با سلول

احاطه شده است. اندام ماده تا نزدیکی تولد دچار تحوالت 

نمی چشمگیر  که  ساختاری  نیست  معنی  این  به  اما  شود 

های جوانه زای مانده است. سلولتخمدان جنین خفته باقی  

کنند.  شروع به انجام میوز می E12.5 تخمدان )اوئوگونیا( در

شوند  ها به صورت کیست به هم پیوسته ایجاد میاین سلول 

 (.14های سیتوپالسمی است )و ارتباط آنها از طریق پل

میناهنجاری ایجاد  فرد  تخمدان  در  که  ژنتیکی  شود های 

نابامی باعث  از بیماریتواند  های شایع  روری شود که یکی 

ی بسیاری در ایجاد این بیماری نقش  هاژنامروزی است.  

می هرکدام  بیان  کاهش  یا  افزایش  که  نقش  دارند،  تواند 

این   دارند.  را  بیماری  این  به  فرد  ابتالی  در    ها ژنبسزایی 

، POF1B  ،FMR1  ،BMP15  ،ZFXشامل:  

XPNPEP2  ،Dkk1  ،Dmrt1  GATA4,GATA6, 

 (. 14اند )مورد بررسی قرار گرفته 2-1هستند که در جدول

گیری تخمدان نقش دارند  هایی که در تشکیل و شکلژن 

بازدارنده کدام  شکلهر  میی  بیضه  بنابراین  گیری  باشد 

ناباروری باعث   از  از این ژن ها غیر  تغییر در بیان هرکدام 

 اختالالت دیگری نیز ممکن است بشود.

 رفرنس  عملکرد  ژن 

GATA4 

در  اختصاصی  بطور 

های سوماتیک هم در سلول 

در  هم  و  جنینی  مراحل 

بیان   تولد  از  بعد  مرحله 

 شود. می

 ( 16و15)

GATA6 

از     Gata6بیان برخی  در 

سوماتیک  سلول  های 

قابل   تولد  از  بعد  تخمدان 

 مشاهده است. 

 ( 16و15)

AMH 

تولد   از  تخمدان،  بعد  در 

سلول  گرانولوزا  توسط  های 

تشکیل   و  شده  بیان 

 ( 16و15)
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های اولیه را کنترل  فولیکول 

 کند.می

SOX9 
نقشی  جنسیت  تعیین  در 

 کند.بسیار مهمی را ایفا می 

و 19و18و17)

20) 

LIF 

بین   ارتباط  ژن  این 

و   جنین  و  رحم  تخمدان، 

تعیین  که  هست  مادر 

و  کننده تخمدان  رشد  ی 

های  هورمون   پایداری سطح

می به تخمدانی  باشد 

احتمال زیاد کاهش در بیان 

می ژن  تحلیل این  به  تواند 

ماده   جنس  در  تخمدان 

 منجر شود 

(21) 

FOXL2 

القایی در   FOXL2 حذف 

در  فولیکول  تخمدان  های 

بزرگساالن منجر به تنظیم  

تمایز  SOX9بیان    ،

به  هاسلول  گرانولوزا  ی 

ی سرتولی و ظهور  هاسلول 

 شود. ای بیضه میساختاره

(22) 

WNT4 

از تشکیل   WNT4در زنان،  

کلونومیک   خونی  رگ 

تولید   و  مردان  مخصوص 

جلوگیری   استروئیدها 

درمی جهش  یک   کند. 

WNT4  تولید به  منجر 

(23) 

بیش از حد آندروژن و عدم  

 شود وجود رحم می 

RSPO1 

و رشد   RSPO1 ارتباط بین

از   بار  اولین  برای  تخمدان 

به   مربوط  مطالعات  طریق 

در   جنسی  کامل  وارونگی 

پدید   XX بیماران انسانی 

بیماران   این  است.  آمده 

کرد ایجاد  که اهبیضه  ند 

علت آن حذف و یا درج یک 

 RSPO1 نوکلئوتید در ژن

 باشد. می

(14) 

:بررسی ژن های مؤثر در تکوین تخمدان 2-1جدول  

سال   در  همکارانش  و  راسگون  تحقیقات    2004براساس 

مشاهده شد ابتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک در زنان  

ضدصرع   داروی  که  دوقطبی  اختالل  یا  و  صرع  به  مبتال 

می مصرف  نوعی والپروات  اختالل  این  است  بیشتر  کنند 

ت که با اختالل عملکرد تخمک اختالل غدد درون ریز اس

(. همچنین در تحقیقی دیگر که در  24گذاری همراه است )

توسط تامورا و همکاران صورت گرفت مشاهده    2001سال  

کاهش   موجب  کاربامازپین  داروی ضد صرع  با  درمان  شد 

(. باتوجه به مطالعات انجام  25تخمک گذاری شده است )

کاهش میل    شده مصرف داروهای ضدصرع در زنان موجب

پلی   تخمدان  سندروم  به  ابتال  احتمال  و  شده  جنسی 

روند تخمک  و همچنین در  افزایش می دهد  را  کیستیک 

کند از اینرو مصرف این داروها در  گذاری اختالل ایجاد می
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شود دوران بارداری به غیر از شرایط حاد مادر توصیه نمی

فی بر مادر  زیرا باتوجه به مکانیسم اثر این داروها و ثأثیر من

این دارو بر تکوین تخمدان جنین نیز ممکن است تأثیرگذار 

 ها شود.باشد و موجب تغییر در بیان ژن

 پیشنهادها

ها  شود در ارتباط با داروهای ضدصرع و مصرف آنتوصیه می

دقیق مطالعات  شیردهی  و  بارداری  دوران  صورت در  تری 

 گیرد.

 سپاسگذاری

 ن را در این راه یاری نمودند. سپاس از استاد بزرگوارم که م

 تعارض منافع 

نامه با عنوان بررسی تأثیر  این مقاله حاصل بخشی از پایان

های  داروی فنی توئین بر تمایز تخمدان و بیان برخی از ژن

است   1399آن در مقطع کارشناسی ارشد در سال  مربوط به  

 که با حمایت دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی اجرا شده است.
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