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ABSTRACT
Introduction: Drug-resistant epilepsy surgery has countless biological and psychological
complications. Many of these patients can be treated with epilepsy surgery. Despite numerous
surgeries in Iranian medical centers, only the results of few of them are published. Materials
and Methods: To assess the outcome of the surgery, a total number of forty patients who
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undergone operation between 2004 and 2014 in Loghman Hakim hospital are included in our
retrospective study. Results: 52.5% of operated patients, who are included in first class of
Engel criteria, were completely free of seizures. The second, third and fourth class of Engel
criteria contain 25, 15 and 7.5 percent of the operated patients. There was no statistically
significant difference in surgery outcomes based on the gender, primary seizure type, and
surgery approach. Only 5% of the patients have permanent neurological complications, most
commonly hemiparesis. Conclusion: The results of this study show the importance of early
diagnosis and regular monitoring of epileptic patients. This significantly decreases the rate of
unnecessary drug intake and increases the number of symptom-free individuals.
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مقدمه :جراحی صرع مقاوم به دارو عوارض بیولوژی و روانشناسی بیشماری دارد .بسیاری از این بیماران
با عمل جراحی صرع درمان میشوند .با وجود جراحیهای متعدد در مراکز پزشکی ایران ،تنها نتایج تعداد
کمی از آنها منتشر شده است .مواد و روشها :برای ارزیابی نتیجۀ عمل جراحی ،در مجموع تعداد
 40بیمار که بین  1383و  1393در بیمارستان لقمان حکیم تحت عمل جراحی قرار گرفتند ،در مطالعۀ
گذشتهنگر ما گنجانده شدند .یافتهها 52/5 :درصد بیماران جراحی شده که در دستۀ یک معیار Engel
قرار گرفتند ،رهایی کامل از تشنج داشتند .دستۀ دوم ،سوم و چهارم معیار  Engelشامل  15 ،25و 7/5
درصد از بیماران جراحی شده بودند .اختالف آماری معنیداری در نتایج جراحی بر اساس جنسیت،
نوع تشنج اولیه و رویکرد عمل وجود نداشت .تنها  5درصد از بیماران عوارض عصبی دایمی داشتند كه
شايعترین عارضه ،همی پارزی بود .نتیجهگیری :نتایج این مطالعه اهمیت تشخیص سریع و نظارت
منظم بیماران صرعی را نشان داد .این به طور قابل توجهی میزان مصرف داروی غیر ضروری را کاهش
میدهد و تعداد افراد بدون عالمت را افزایش میدهد.
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مقدمه
بیمــاری صــرع جــزء شــایعترین بیماریهــای دســتگاه
عصبــی بــوده و طیفهــای مختلــف انســانها بــا ســنین،
نژادهــا و وضعیتهــای مختلــف اجتماعــی -اقتصــادی
را مبتــا میکنــد .بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی
بهداشــت ( ،1)WHOحــدود  100میلیــون نفــر در جهــان
و  1/3درصــد از جمعیــت ایــاالت متحــده مبتــا بــه صــرع
میباشــند ( .)1هــدف درمانهــای دارویــی در بیمــاری
صــرع ،کنتــرل بلندمــدت ،کامــل و بــدون عــوارض تشــنجها
بــوده و بهعنــوان اولیــن قــدم درمانــی در اکثــر بیمــاران
اســتفاده میگــردد .بــا وجــود افزایــش در تعــداد مصرفــی
داروهــای ضــد صــرع بیمــاران ،حــدود یــک ســوم بیمــاران
همچنــان حمــات مکــرر صــرع را تجربــه میکننــد ( .)2از
ایــن رو انــواع روشهــای درمانــی دیگــر ماننــد جراحــی صــرع،
تحریــک نورونــی و رعایــت رژیمهــای درمانــی کتوژنیــک نیــز
بــه درمانهــای رایــج افــزوده میشــوند (.)3-5

مواد و روشها
بیمارســتان لقمــان کــه وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی
شــهید بهشــتی اســت ،مجهــز بــه یــک مرکــز جامــع انجــام
جراحیهــای مغــز و اعصــاب و یکــی از مهمتریــن مراکــز مغــز
و اعصــاب تهــران از نظــر انجــام جراحیهــای صــرع اســت .در
ایــن مطالعــۀ گذشــتهنگر تعــدادی از بیمارانــی کــه در بیــن
ســالهای  1383تــا  1393تحــت عمــل جراحــی صــرع در
بیمارســتان لقمــان حکیــم قــرار گرفتــه بودنــد وارد مطالعــه
شــدند .بــرای ورود آنهــا بــه مطالعــه شــرایطی تعییــن شــد و
در نهایــت از میــان بیمارانــی کــه شــرایط مذکــور را داشــتند،
 40بیمــار بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــده و در مطالعــه
گنجانــده شــدند .در ایــن مطالعــه معیارهــای کمیتــۀ اخــاق
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی نیــز در
انجــام مطالعــات بالینــی رعایــت گردیــده اســت.
در ایــن مطالعــه ،صــرع مقــاوم بــه درمــان طبــی بــه صــورت
زیــر تعریــف شــد کــه برگرفتــه از تعریــف لیــگ هســت :بیمــار
صرعــی علیرغــم دریافــت دوز مناســب (ســنجش بــر اســاس
ســطح ســرمی داروهــا) حداقــل دو داروی درســت انتخــاب
شــدۀ ضــد صــرع (بــه صــورت تــک درمانــی یــا ترکیــب
درمانــی) در زمــان مناســب تعییــن شــده از تشــنجات رهایــی
نداشــته اســت ( .)20، 21معیارهــای انتخــاب بیمــاران شــامل
مــوارد زیــر و شــامل شــرایط بیمــار در زمــان قبــل از انجــام
عمــل جراحــی بودنــد:
 .1بیمارانــی کــه پرونــدۀ آنهــا از نظــر اطالعــات قبــل ،حیــن
و بعــد از جراحــی بــه خوبــی تکمیــل گردیــده باشــد.
 .2وجــود تشــنجات در بیمــاران توســط روشهــای بالینــی و
پاراکلینیــکال تأییــد شــده باشــد.
 .3بــروز تشــنجاتی کــه موجــب بــروز اختــال در کارکــرد فــرد
شــده باشند.
 .4بروز تشنجهای مقاوم به درمان طبی.
 .5تشــنجاتی کــه حداقــل بیــش از دو ســال بــه طــول
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در مطالعــۀ  Bateکــه بــه صــورت گذشــتهنگر بــوده اســت،
نتایــج عمــل  82بیمــار بــا راهــکار جراحــی قدامــی بــا نتایــج
 32بیمــار بــا راهــکار جراحــی آمیگدالوهیپوکامپکتومــی
انتخابــی مقایســه شــد کــه نشــان دهنــدۀ برتــری قابــل توجــه
روش اول بــود ( .)13اثــر میــزان وســعت بــرش نواحــی مزیــال
و قشــر جدیــد در صــرع لــوب گیجگاهــی بــر روی نتایــج
همــراه بــا تناقــض اســت .برخــی مطالعــات بــه نفــع بــرش
وســیع رأی داده و نتایــج بهتــر را پیشبینــی میکننــد (-16
 )14در حالــی کــه برخــی مطالعــات دیگــر نشــان میدهنــد
کــه ایــن مســئله بــه نفــع نتایــج بهتــر نیســت (.)11، 17، 18
بــه طــور خالصــه میتــوان اینگونــه نتیجهگیــری کــرد کــه
تنــوع بســیار زیــادی در وســعت و نــوع انجــام بــرش وجــود
دارد و نــه انــواع انتخابــی یــا انــواع بــا وســعت زیــاد ،هیچکــدام
بهعنــوان روش بــا نتایــج بهتــر شــناخته نشــدهاند .بــا نمایــان

مرکــز آموزشــی -درمانــی لقمــان حکیــم یکــی از مراکــز
مجهــز جراحــی اعصــاب ایــران اســت کــه جراحیهــای
متعــدد صــرع در آن انجــام میشــود .از ســالهای ابتدایــی
شــروع ایــن جراحیهــای صــرع ،اطالعــات و پرونــدۀ بیمــاران
جراحــی شــده در ایــن مرکــز ثبــت و نگهــداری شــده اســت.
هــدف اصلــی ایــن مطالعــه نیــز بررســی گذشــتهنگر نتایــج
جراحیهــای صــرع انجــام شــده در ایــن مرکــز در بیــن
ســالهای  1383تــا  1393بهمنظــور فراهــم آوری امــکان
مقایســۀ آن بــا نتایــج ســایر مراکــز و در نتیجــه پــی بــردن بــه
کاســتیها و مشــکالت احتمالــی اســت.
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جراحــی یکــی از راهکارهــای پیشــنهاد شــده بــرای درمــان
صــرع مزمــن مقــاوم بــه درمــان طبــی هســت کــه در مطالعــات
انجــام شــده ،حــدود یــک دوم تــا یــک ســوم بیمــاران ،کاندیــد
مناســبی بــرای جراحــی میباشــند ( .)6-9پــس از کارهــای
پیشــتازانۀ انجــام گرفتــه توســط Falconer ،Bailey ،Penfield
در صرعهــای لــوب گیجگاهــی ،2تغییــرات زیــادی بــر روی
روشهــای خــارج ســازی لــوب گیجگاهــی ایجــاد شــده اســت.
در حالتــ بهینـ�ه ،برداشــت ناحیـ�ۀ تش�نـجزا موجــب کنتــرل
تشــنجات شــده و هیــچ اثــر منفــی را بــر فعالیــت شــناختی
بیمــار بهخصــوص وضعیــت حافظــۀ وی پــس از جراحــی
نمیگــذارد .در مطالعــات بســیار زیــادی نتایــج اعمــال
جراحــی کالســیک بــرش قدامــی لــوب گیجگاهــی ،شــامل
آمیگدالوهیپوکامپکتومــی بــا آمیگدالوهیپوکامپکتومــی انتخابــی
مــورد مقایســه قــرار گرفــت .بیشــتر ایــن مطالعــات گذشــتهنگر
نشــان داده اســت کــه راهبردهــای 3مختلــف در راهــکار جراحــی
نتایــج مشــابه خوبــی داشــته اســت (.)10-12

شــدن ایــن موضــوع کــه اکثریــت بیمــاران بــا صــرع مقــاوم
بــه درمــان ،دارای ضایعــات قابــل برداشــت بــا عمــل جراحــی
میباشــند ،برنامههــای جراحــی در کشــورهای در حــال
توســعه نیــز گســتردهتر شــده اســت (.)19

مقــاله پـــــژوهشي
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انجامیــده باشــند.
 .6بیمــار حداقــل یــک ســال بــه صــورت مــداوم و بــا دوز
مناســب داروی ضــد تشــنج را مصــرف کــرده باشــد.
 .7ضریب هوشی بیمار باالی  70باشد.
 .8خطــر عمــل جراحــی در بیمــار مذکــور پاییــن بــوده باشــد و
منــع طبــی بــرای عمــل جراحــی لحــاظ نشــده باشــد.
 .9سن بیماران بین  10تا  55سال بوده باشد.
 .10بیمــاران هیـچگاه تحــت عمــل جراحــی مغــز قــرار نگرفتــه
با شند .
بــر اســاس اطالعــات جمــع آوری شــده از پرونــدۀ بیمــاران،
بررســیهای قبــل از عمــل در بیمــاران شــامل مــوارد زیــر
بــوده اســت:
 .1شرح حال دقیق بیماران و معاینات بالینی.
 .2الکتروآنسفالوگرافی.
 .3انجــام  4MRIمغــزی بهمنظــور تأییــد تشــخیص و کنــار
گذاشــتن ســایر علتهــا.
 .4بررسی  IQبیمار و شرایط عصبی –روانی.

Neocortex
Lesionectomy
9
Drop attack

یافتهها
مشخصات جمعیت مورد مطالعه
از بیــن بیمــاران جراحــی شــده بیــن ســالهای  1383تــا
 1393در مرکــز آموزشــی -درمانــی لقمــان حکیــم40 ،
بیمــار شــرایط ورود بــه مطالعــه را دارا بودنــد .میانگیــن ســنی
بیمــاران مطالعــه  33/88±10/49ســال بــوده ،میانــۀ آن 33
و طیــف ســنی بیمــاران بیــن  12تــا  52ســال بــود62/5 .
درصــد بیمــاران مذکــر بودنــد ( )n=25میانگیــن ســنی آنهــا
 33/48±11/73ســال و میانــۀ ســنی آنهــا  36ســال بــود.
طیــف ســنی بیمــاران مذکــر نیــز بیــن  12تــا  52ســال بــود.
Magnetic resonance imaging
Electroencephalography
6
Single-photon emission computed tomography

7

4

8

5
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جراحیهــا در مرکــز آموزشــی -درمانــی لقمــان حکیــم وابســته
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی انجــام گردیــد .در
بیمارانــی کــه ضایعــۀ آنهــا در ســطح داخلــی لــوب گیجگاهــی
قــرار داشــت ،عمــل جراحــی لوبکتومــی مزیــال گیجگاهــی
جهــت برداشــت ضایعــه انجــام شــد .در جراحــی لوبکتومــی
مزیــال گیجگاهــی ،ســاختارهای هیپوکامــپ و آمیگــدال بــه
روش میکروســرجری برداشــته شــد .در بیمارانــی کــه ضایعــه
8
در قشــر جدیــد 7قــرار گرفتــه بــود ،جراحــی برداشــت ضایعــه
بــه کار رفــت .در ضایعاتــی کــه در قشــر جدیــد قــرار داشــتند
و جراحــی برداشــت ضایعــه مــورد هــدف بــود ،در صورتــی
کــه منطق ـهای کــه ضایعــه در آن قــرار داشــت کــه بــه دنبــال
برداشــت آن ناتوانــی شــدیدی در بیمــار بــه وجــود نمیآمــد،
بیمــار را تحــت بــرش کامــل ضایعــه قــرار میدادنــد .در آن
دســته از بیمارانــی کــه ضایعــۀ مشــخص منطبــق بــا کانــون

بیمــاران جراحــی شــده بعــد از عمــل جراحــی حداقــل  6مــاه
و حداکثــر  48مــاه و بــه صــورت ماهیانــه از نظــر فرکانــس
تشــنجات و عــوارض عصبــی جراحــی بعــد از عمــل تحــت
بررســی قــرار گرفتنــد .ایــن پیگیــری در کلینیکهــای
تخصصــی بیمارســتان لقمــان حکیــم و توســط متخصصیــن
جراحــی مغــز و اعصــاب انجــام گردیــد .در ایــن پیگیــری عالوه
بــر مقایســۀ فرکانــس تشــنجات قبــل و بعــد از عمــل جراحــی،
میــزان تغییــر ایــن فرکانــس نیــز بــر اســاس معیارهــای
( Engelجــدول  )1مــورد بررســی قــرار گرفــت ( .)22عــوارض
عصبــی جراحــی نیــز شــامل اختــاالت حافظــه ،اختــال
زبــان و پــارزی اندامهــا بــود .در ایــن مطالعــه بهمنظــور
آنالیــز دادههــا از نرمافــزار  SPSSنســخۀ  20وینــدوز اســتفاده
گردی��د .بهمنظــور بررســی نحــوۀ توزیــع بیمــاران از آزمــون
آمــاری  Shapiro-wilkاســتفاده گردیــد .در ایــن مطالعــه
همچنیــن بیمــاران موجــود در هــر یــک از دســتهها و
زیردســتههای دســتهبندی  Engelبــه صــورت تعــداد و
درصــد نشــان داده شــده اســت .همچنیــن بهمنظــور بررســی
اثــرات پیشبینــی کننــدۀ جنســیت ،نــوع تشــنج اولیــه و یــا
نــوع عمــل جراحــی بــر نتیجــۀ عمــل جراحــی از حیــث تعلــق
بیمــاران جراحــی شــده بــه دســتههای مختلــف دســته بنــدی
 ،Engelاز آزمــون آمــاری  Chi-squareاســتفاده گردیــد .ســطح
معنـیداری آزمــون آمــاری نیــز کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه
شــده اســت.
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در مــواردی کــه در  MRIبیمــار اســکلروز گیجگاهــی ،آتروفــی
هیپوکامــپ و یــا کانــون پاتولــوژی رویــت میگردیــد و با شــرح
حــال تشــنجات بیمــار نیــز همخوانــی داشــت ،بیمــار در واقــع
کاندیــد مناســبی از نظــر انجــام جراحــی محســوب میگردیــد.
در مواقعــی کــه  MRIبیمــار هیچکــدام از مــوارد فــوق را نشــان
نمـیداد و یــا نواحــی دارای اختــال اکســتراتمپورال را نمایــان
میکــرد ،عمدتــاً بــه اطالعــات حاصلــه از  5EEGجهــت
لوکالیــزه کــردن محــل ضایعــات تکیــه میگردیــد .در برخــی
بیمــاران نیــز بســته بــه نیــاز ،از آزمونهــای تصویربــرداری
مولکــوالر اســتفاده گردیــد .بهعنــوان مثــال در بیمارانــی کــه
از  MRIآنهــا نتایــج قطعــی حاصــل نمیشــد ،بــر اســاس
وجــود نواحیــ آهســتگی موضعــی در  EEGو هیپومتابولیســم
کانونــی در  6SPECTمشــخص میشــد کــه آیــا بیمــار کاندیــد
مناســبی جهــت عمــل جراحــی هســت یــا خیــر.

تشــنج وجــود نداشــت امــا در شــرح حــال آنهــا ســابقۀ حمالت
ســقوط 9ناشــی از نــوع و یــا انواعــی از تشــنجات آتونیــک،
تونیــک ،تونیــک کلونیــک ،میوکلونیــک و یــا ابســانس وجــود
داشــت از روش جراحــی کالوزوتومــی قدامــی اســتفاده گردیــد.
در روش کالوزوتومــی قدامــی بیمــار در موقعیــت ســوپاین قــرار
میگیــرد و بعــد از انجــام یــک انســزیون  Sشــکل در ناحیــۀ
ســوچور کرونــال راســت ،کرانیوتومــی انجــام گردیــده و ســخت
شــامه بــه شــکل  Cباز میگــردد و بــا اســتفاده از میکروســکوپ
میکرودیسکســیونها تــا رســیدن بــه کورپــوس کالــوزوم انجــام
میگــردد و در نهایــت یــک دوم و یــا دو ســوم قدامــی کورپــوس
کالــوزوم را قطــع میکردنــد.
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جــدول  -1معیــار  Engelاز نتایــج بعــد از عمــل .در ایــن دســته بنــدی ،بیمــاران بــر
اســاس عالیــم بالینــی و تکــرار رخــداد تشــنجها در دســتههای چهارگانــه تقســیمبندی
میشــوند.

نمــودار  -1تفکیــک نــوع تشــنجهای اولیــۀ بیمــاران نســبت بــه جنســیت آنهــا.
تعــداد بیمــاران بــر اســاس هــر یــک از انــواع تشــنجهای اولیــه در محــور افقــی
نمایــش داده شــدهاند .در محــور عمــودی نیــز تعــداد هــر یــک از بیمــاران مذکــر و
مونــث در هــر دســته نمایــش داده شــده اســت.

52
52

بهمنظــور بررســی تأثیــر جنســیت بیمــاران بــر نتایــج عمــل
جراحــی از حیــث تعلــق بــه دســتهبندی معیارهــای  Engelاز
آزمــون آمــاری  Chi-squareاســتفاده گردیــد .نتایــج آزمــون
نشــان داد کــه تفــاوت معنـیداری در بیــن جنــس مــرد و زن
از نظــر نتایــج عمــل جراحــی صــرع در جمعیــت مــورد مطالعــه
وجــود نــدارد (.)X2=2/230 ،df=3 ،p=0/526
نتایج جراحیها با توجه به نوع تشنج اولیه
در میــان بیمــاران جراحــی شــده 19 ،بیمــار مبتــا بــه تشــنج
کانونــی بودهانــد در حالــی کــه  7بیمــار بــه تشــنج کمپلکــس
و  14بیمــار نیــز بــه تشــنج سراســری مبتــا بودهانــد .از حیــث
دســتهبندی  Engelو نتیجــۀ عمــل جراحــی ،در هــر ســه گروه
از بیمــاران بــا تشــنجهای اولیــۀ متفــاوت ،بیشــترین تعــداد
آنهــا در دســتۀ  1قــرار گرفتنــد .در گــروه بــا تشــنج کانونــی
 10بیمــار ( 52/6درصــد از بیمــاران ایــن دســته) ،در گــروه
بــا تشــنج کمپلکــس 4 ،بیمــار ( 57/1درصــد از بیمــاران ایــن
دســته) در گــروه بــا تشــنج سراســری 7 ،بیمــار ( 50درصــد از
بیمــاران ایــن دســته) در دســتۀ  1تقســیمبندی  Engelقــرار
داشــتند (نمودارهــای  2و  3و  .)4اطالعــات کامــل بیمــاران بــا
توجــه بــه نــوع تشــنج اولیــه و تقســیمبندی نتایــج عمــل در
جــدول  2نیــز آورده شــده اســت.
Generalized seizure
Complex-partial seizure

10
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از میــان جراحیهــای انجــام شــده در بیمــاران  42/5درصــد
جراحیهــا ( )n=17از نــوع لوبکتومــی مزیــال گیجگاهــی
 32/5درصــد ( )n=13از نــوع کالوزوتومــی قدامــی و  25درصــد
از نــوع بــرش ضایعــۀ قشــر جدیــد بــوده اســت ( .)n=10از

نتایج جراحیها با توجه به جنسیت بیماران
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 37/5درصــد بیمــاران نیــز مؤنــث بودنــد ( )n=15و میانگیــن
ســنی آنهــا  31/87±8/3ســال و میانــۀ ســنی آنهــا 33
ســال بــود .طیــف ســنی بیمــاران مؤنــث از  16تــا  49ســال
بوــد .نحــوۀ توزیــع بیمــاران از نظــر ســن بــر اســاس آزمــون
آمــاری  Shapiro-wilkطبیعـ�ی اسـ�ت ( .)p=0/681میانگیــن
ســالهای بــروز تشــنج در زمــان عمــل جراحــی در بیمــاران
 12/47±6/46ســال و میانــۀ آن  12ســال بــوده اســت .تعــداد
تشــنجات در ســالی کــه در آن عمــل جراحــی انجــام شــده
اســت نیــز از بیمــاران پرســیده شــد کــه جوابهــای تعــدادی
از آنهــا دقیــق و جوابهــای تعــدادی حــدودی بــوده اســت
و میانگیــن آن  153/12±178/52تشــنج بــوده اســت .از نظــر
نــوع تشــنجات 47/5 ،درصــد بیمــاران مــورد تشــنج کانونــی
10
( 35 )n=19درصــد بیمــاران دارای تشــنج ژنرالیــزه ()GS
( )n=14و  17/5درصــد مــورد تشــنج کانونــی کمپلکــس
( )n=7( 11)CPSبودنــد .میانگیــن ســالهای بــروز تشــنج در
زمــان عمــل جراحــی در بیمــاران مذکــر  12/08±6/95ســال
و میانــۀ آن  11ســال بــوده اســت .میانگیــن تعــداد تشــنجات
در ســال انجــام عمــل جراحــی در بیمــاران مذکــر حــدود
 170/6±208/14تشــنج بــوده اســت .از نظــر تشــنجات40 ،
درصــد بیمــاران مذکــر تشــنج کانونــی ( )n=10و  40درصــد
نیــز  )n=10( GSداشــتند (نمــودار  .)1میانگیــن ســالهای
بــروز تشــنج در زمــان عمــل جراحــی در بیمــاران مؤنــث
 13/13±5/68و میانــۀ آن  13بــوده اســت .میانگیــن تعــداد
تشــنجات در ســال انجــام عمــل جراحــی در بیمــاران مؤنــث
حــدود  124±114/25تشــنج بــوده اســت .از نقطــه نظــر
تشــنجات 60 ،درصــد بیمــاران مؤنــث دارای تشــنج کانونــی
( )n=9بودنــد.

ایــن  10بیمــار  5مــورد آنهــا ضایعــۀ دو طرفــه 2 ،مــورد
ضایعــۀ گیجگاهــی یــک ســمت امــا بــا گســترش بــه نواحــی
خــارج گیجگاهــی 2 ،مــورد ضایعــۀ مولتــی فــوکال 1 ،مــورد
ضایعــات گیجگاهــی و خــارج گیجگاهــی را نشــان داده بودنــد.
پیگیــری بیمــاران در فواصــل منظــم و حداقــل بــه مــدت 6
مــاه و حداکثــر بــه مــدت  48مــاه انجــام شــد .میانگیــن زمــان
پیگیــری بیمــاران  21/47مــاه و میانــۀ پیگیــری  17/5مــاه
بــوده اســت.

مقــاله پـــــژوهشي
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جــدول  -2نتایــج عمــل بیمــاران جراحــی شــده از حیــث دســتهبندی  Engelو زی��ر دس��تههای مربوــط ب��ه آن و بـ�ه تفکی��ک نــوع تشــنج اولیــه در ایــن جــدول آورده
ش��ده اس��ت .بیشــترین تعــداد بیمــاران جراحــی شــده در ابتــدا بــا تشــنجهای کانونــی مراجعــه نمــوده انــد .فــارغ از نــوع تشــنج اولیــه ،همــواره بیشــترین تعــداد بیمــاران
جراحــی شــده بــه دســتۀ یــک معیارهــای  Engelتعلــق داشــتهاند .در میــان زیردســتهها نیــز ،اکثریــت بیمــاران در زیــر دســتۀ  A1گنجانــده میشــدند .کمتریــن میــزان
بیمــاران نیــز متعلــق بــه دســتۀ  4معیــار بودهانــد.

یکــی از مشــاهدات ایــن مطالعــه توزیــع بیشــتر بیمــاران در
دســتۀ  1معیارهــای  Engelهســت .امــا بــا مشــاهدۀ اولیــه،
تفــاوت بیــن توزیــع بیمــاران در بیــن دســتههای مختلــف
معیــار ،بــا توجــه بــه نــوع تشــنج اولیــه مشــهود هســت .بدیــن
منظــور از آزمــون آمــاری  Chi-squareاســتفاده گردیــد تــا
بتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه آیــا نــوع تشــنج اولیــۀ بیمــار
میتوانــد شــاخص پیشــگوییکننده از نتیجــۀ نهایــی عمــل
بیمــار باشــد یــا خیــر .نتیجــۀ آزمــون نشــان داد کــه تفــاوت
بیــن نتایــج عمــل بــا توجــه بــه نــوع اولیــۀ تشــنج معن ـیدار
نیســت (.)X2=1/025 ،df=6 ،p=0/985

نمــودار  -3بیمــاران موجــود در هــر دســته معیارهــای  .Engelدر محــور افقــی هــر
یــک از دســتههای معیارهــای  Engelآورده شــده اســت .محــور عمــودی نیــز تعــداد
هــر یــک از بیمــاران شــامل شــده در ایــن دســتهها را نشــان مــی دهــد.

عوارض جراحیها

نمودار  -4بیماران موجود در هر زیر دستۀ معیارهای .Engel

عــوارض جراحــی در بیمــاران صــرع را در دو دســتۀ عــوارض
رونــد جراحــی و عــوارض عصبــی میتــوان تقســیمبندی
نمــود .در بررســی پرونــدۀ بیمــاران مــورد مطالعــه ،در
هیچیــک عــوارض مــاژور جراحــی گــزارش نگردیــده اســت.
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در آن دســته از بیمارانــی کــه تحــت عمل جراحــی کالوزوتومی
قدامــی قــرار گرفتــه بودنــد 7 ،بیمــار ( 17/5درصــد) در دســتۀ
 4 ،1بیمــار ( 10درصــد) در دســتۀ  2و  2بیمــار ( 5درصــد)
در دســتۀ  3دســتهبندی  Engelحضــور داشــتند .از بیمارانــی
کــه تحــت لوبکتومــی مزیــال گیجگاهــی قــرار گرفتــه بودنــد،
 11بیمــار ( 27/5درصــد) در دســتۀ  3 ،1بیمــار ( 7/5درصــد)
در دســتۀ  1 ،2بیمــار ( 2/5درصــد) در دســتۀ  3و  2بیمــار
( 5درصــد) در دســتۀ  4تقســیمبندی میشــدند .از بیمارانــی
کــه تحــت بــرش ضایعــۀ قشــر جدیــد قــرار گرفتــه بودنــد،
 3بیمــار ( 7/5درصــد) در دســتۀ  3 ،1بیمــار ( 7/5درصــد)
در دســتۀ  3 ،2بیمــار ( 7/5درصــد) در دســتۀ  3و  1بیمــار
( 2/5درصــد) در دســتۀ  4گنجیــده میشــدند (نمــودار .)5
از فرضهــای دیگــر ایــن مطالعــه ،تأثیــر نــوع عمــل جراحــی
انجــام شــده بــر نتایــج عمــل جراحــی بــود .بهمنظــور بررســی
ایــن تأثیــر نیــز از آزمــون  Chi-squareاســتفاده شــد .هــر چند
مشــاهدۀ اولیــۀ توزیــع نتایــج عمــل جراحــی نســبت بــه نــوع
عمــل جراحــی تفاوتهایــی را نشــان میدهــد ،امــا متعاقــب
انجــام آزمــون مشــخص گردیــد کــه تفــاوت معنــیداری در
میــان نتایــج جراحــی بــا توجــه بــه نــوع عمــل جراحــی وجــود
نــدارد (.)X2 =6/006 ،df=6 ،p=0/423
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نمــودار  -2تفکیــک دســتهبندی  Engelنســبت بــه نــوع تشــنجهای اولیــۀ بیمــار.
تعــداد بیمــاران بــر اســاس هــر یــک از انــواع تشــنجهای اولیــه در محــور افقــی نمایــش
داده شــده انــد .در محــور عمــودی نیــز تعــداد هــر یــک از بیمــاران در دســتههای
چهارگانــۀ معیارهــای  Engelنشــان داده شــدهاند.

نتایج به تفکیک نوع عمل جراحی
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کننــدۀ تشــنجات و تنــوع روشهــای جراحــی بیمــاران امــکان
مقایســۀ دقیــق و معنــیدار نتایــج ایــن جراحــی را ســلب
نمــوده اســت (.)26-31

نمــودار  -5تفکیــک دســتهبندی  Engelنســبت بــه نــوع جراحــی انجــام شــده.
تعــداد بیمــاران بــر اســاس هــر یــک از روشهــای جراحــی در محــور افقــی نمایــش
داده شــدهاند .در محــور عمــودی نیــز تعــداد هــر یــک از بیمــاران در دســتههای
چهارگانــۀ معیارهــای  Engelنشــان داده شــدهاند.

بحث و نتیجهگیری

هــدف از عمــل جراحــی صــرع بهینــه ،کاهــش یــا حــذف
تشــنجهای بیمــار ،کاســتن از عــوارض مربــوط بــه جراحــی
و فراهــم کــردن هــر چــه بهتــر شــرایط شــرکت بیمــار در
فعالیتهــای اجتماعــی اســت .مطالعــات متعــددی بــه نتایــج
عمــل صــرع در بــازۀ زمانــی کوتاهمــدت پرداختهانــد ،امــا از
حیــث نتایــج ایــن جراحیهــا در بــازۀ زمانــی چنــد ســاله
مطالعــات زیــادی در دســترس نیســت ( .)23، 24بررســی
نتایــج بلندمــدت جراحــی صــرع جــزء ضــروری تعییــن کارایــی
جراحیهــای صــرع میباشــد ،چــرا کــه در بســیاری از مــوارد
شــاهد بازگشــت مجــدد تشــنجات پــس از دورۀ اولیــۀ رهایــی
از تشــنجات میباشــیم (.)23، 25

از حیــث عوــارض ،در ایــن مطالعــه عمدتــاً از نــوع عــوارض
جراحــی درمــان شــده و عــوارض عصبــی گــذرا بودهانــد
و تنهــا  5درصــد بیمــاران عــوارض عصبــی باقــی مانــده را
گــزارش کردهانــد کــه شــایعترین آن نیــز همــی پــارزی بــوده
اســت .در مطالعــۀ بــزرگ و چنــد مرکــزی در کشــور ســوئد
( )34در بیــن  449مــورد جراحــی ،بیشــترین عارضــۀ مینــور
جراحــی عفونــت بــود .در ردههــای بعــدی هیدروســفالی،
نشــت مایــع مغــزی -نخاعــی ،هماتــوم و ترومبــوز وریدهــای
عمقــی بودنــد .در بیــن عــوارض عصبــی مینــور ،دیــس فــازی
و اختــال اعصــاب جمجمــهای شــایعترین مــوارد بودنــد .در
بیــن عــوارض مــاژور جراحــی ،یــک مــورد عفونــت و یــک
مــورد هماتــوم گــزارش شــد .عــوارض مــاژور عصبــی نیــز
Occipital lob
Parietal lob
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Frontal lob
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از دیگــر مــوارد بحــث برانگیــز پــس از عمــل جراحــی صــرع،
قطــع یــا ادامــۀ داروهــای ضــد صــرع اســت .بســیاری از بیماران
قطــع داروهــای ضــد صــرع پــس از عمــل جراحــی را بســیار
محتمــل دانســته و آن را درخواســت میکننــد ،حــال آنکــه
مطالعــات بســیار اندکــی در مــورد نحــوۀ مصــرف داروهــای
ضــد صــرع پــس از عمــل جراحــی وجــود دارد ( .)24از حیــث
نتایــج پــس از عمــل ،اگرچــه اکثــر مطالعــات گذشــته موفقیت
بــاالی عمــل جراحــی صــرع را گــزارش کردهانــد ،امــا کوتــاه
بــودن دورۀ پیگیــری بیمــاران (معمــوالً  1تــا  2ســال بعــد از
جراحــی) ،یکنواخــت نبــودن نــوع اختــال زمینــهای ایجــاد

مطالعــۀ حاضــر بــا فــرض اولیــۀ اینکــه ،بیمــاران مــورد
جراحــی صــرع میــزان تشــنجهای کمتــری را نســبت بــه
بیمــاران جراحــی نشــده خواهنــد داشــت در بیــن بیمــاران
جراحــی شــده در بیمارســتان لقمــان حکیــم انجــام شــد.
نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه بیــش از نیمــی از بیمــاران
( 52/5درصــد) جراحــی شــده بــه دلیــل تشــنجهای مکــرر
غیرقابــل کنتــرل بــا درمــان دارویــی ،در پیگیــری انجــام شــده
رهایــی کامــل از تشــنجات ناتــوان کننــده را ذکــر کردهانــد.
 25درصــد بیمــاران نیــز کاهــش معنـیدار تشــنجهای ناتــوان
کننــده را ذکــر کــرده و بهنــدرت دچــار تشــنجهای ناتــوان
کنن��ده میش��دند .فــرض دیگــر مطالعــه تأثیــر عواملــی ماننــد
جنســیت ،نــوع تشــنج اولیــه و روش انجــام جراحــی بــر نتایــج
عمــل جراحــی صــرع بــود کــه از ایــن حیــث هیــچ ارتبــاط
معنــیداری در مطالعــۀ حاضــر مشــاهده نشــد.
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شــایعترین عــوارض جراحــی شــامل :عفونـــت محــل جراحــی
در  10درصـــــد بیمــاران ،هماتومهــا در محــل جراحــی در 5
درصــد بیمــاران ،پنومونــی در  2/5درصــد بیمــاران و ادم مغزی
نیازمنــد کرانیوتومــی مجــدد در  2/5درصــد بیمــاران گــزارش
گردیــد .ایــن عــوارض همگــی موقتــی بــوده و درمــان عــوارض
در تمامــی بیمــاران موفقیتآمیــز بــوده اســت .عــوارض عصبــی
بیمــاران نیــز در دو گــروه مینــور و مــاژور قابــل بررســی اســت.
میــزان عــوارض مینــور عصبــی در بیمــاران  15درصــد بــود
کــه شــامل اختــاالت گفتــاری گــذرا ،فلــج موقتــی اعصــاب
جمجمــهای ،اختــال موقــت حافظــه ،موتیســم و ســندرم
قطــع ارتبــاط گــذرا بودهانــد .عــوارض مــاژور نیــز  5درصــد
بــوده اســت کــه همــی پــارزی شــایعترین آنهــا بــوده اســت.

در مطالعــۀ  Adlerکــه در کــودکان بــا تشــنجهای مکــرر
انجــام گرفــت 63 ،درصــد بیمــاران رهایــی از تشــنجها و یــا
کاهــش بیــش از  75درصــدی آن را تجربــه نمودنــدAdler .
نتیجهگیــری نمــود ،انجــام زودرس عمــل جراحــی صــرع
میتوانــد نتایــج خوبــی را بــه همــراه داشــته باشــد ( .)32در
مطالعــۀ دیگــری کــه در مرکــز اعصــاب مونتــرال کانــادا انجــام
شــد ،از میــان  203بیمــار جراحــی شــده 34 ،درصــد رهایــی
از تشــنجات 23 ،درصــد کاهــش معنــیدار تشــنجات و 44
درصــد باقــی مانــده نیــز نــرخ کمتــر کاهــش رخــداد تشــنجات
را گــزارش نمودنــد ( .)33در یــک متاآنالیــز انجــام شــده بــر
روی  83مطالعــه بــا تعــداد مســاوی یــا بیــش از  20بیمــار و
دورۀ پیگیــری مســاوی و یــا بیــش از  5ســال ،رهایــی کامــل
از تشــنجات  46 ،34و  27درصــد ،بــه ترتیــب در گروههــای
ب��ا بـ�رش خ�اـرج گیجگاهـ�ی ،لوبهــای پسســری 12و
آهیانـهای 13و در نهایــت لــوب پیشــانی 14گــزارش گردیــد .ایــن
در حال��ی ب��ود ک��ه جراحیه��ای لوــب گیجگاهـ�ی موفقیــت
 60تــا  80درصــدی را نشــان داده بودنــد (.)31

مقــاله پـــــژوهشي
شــامل همــی پــارزی در  10بیمــار و همــی انوپــی در  2بیمــار
بودنــد .مجمــوع عــوارض مینــور  8/9درصــد و مــاژور 3/1
درصــد بــود .مطالعــۀ  Behrensکــه از مجمــوع  429عمــل
حاصــل شــد 7/8 ،درصــد عــوارض جراحــی را نشــان داد
کــه البتــه هیچکــدام بــه بیمــاری دایمــی ختــم نشــد (.)35
عــوارض کلــی عصبــی نیــز  5/4درصــد بودنــد کــه  3درصــد
آن بــه عــوارض گــذرا و  2/3درصــد آن بــه عــوارض دایمــی
بــر میگشــت .از مطالعــات فــوق ،هیچکــدام مــرگ گــزارش
نکــرده اســت .در یــک مطالعــۀ دیگــر  Salanovaو همــکاران ،از
مجمــوع  215بیمــاری کــه تحــت عمــل جراحــی صــرع مقــاوم
بــه درمــان قــرار گرفتنــد ،یــک بیمــار بــا همــی آنوپــی ،دو
بیمــار بــا همــی پــارزی خفیــف ،هفــت بیمــار بــا فلــج اعصــاب
جمجمـهای گــذرا و هشــت بیمــار بــا مشــکالت گفتــاری گــذرا
را گــزارش نمودنــد ( Sindou .)36و همــکاران نیــز نتایــج
جراحیهــای صــد بیمــار خــود بــا صــرع تمپورومزیــال را بــه
صــورت :ســه بیمــار بــا هماتــوم ،ســه بیمــار بــا مننژیــت ،دو
بیمــار بــا نیــاز بــه قــرار دادن شــانت و دو بیمــار بــا همــی
پــارزی خفیــف گــذرا شــرح دادنــد .در ایــن مطالعــه مــرگ
گــزارش نشــد (.)37

عمــل در آنهــا انجــام شــده اســت نیــز رهایــی کامــل از
تشــنجات ناتــوان کننــده را نشــان دادهانــد .در ردۀ بعــدی نیــز
عمــل جراحــی کالوزوتومــی قدامــی بــوده اســت کــه در ایــن
دســته نیــز نیمــی از بیمــاران بهبــود کامــل تشــنجات ناتــوان
کننــده را نشــان دادهانــد.

بیمــاری صــرع از شــایعترین بیماریهــای دســتگاه عصبــی
مرکــزی اســت .ایــن بیمــار جنبههــای مختلــف زندگــی بیمــار
را تحــت تأثیــر قــرار داده و عــوارض جســمی و روانــی مختلفــی
را بــرای بیمــاران بــه همــراه دارد .از ایــن رو درمــان بــه موقــع
و صحیــح ایــن بیمــاری از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
درمــان دارویــی ،شــایعترین روش کنتــرل عالیــم بیمــاری در
اکثــر بیمــاران مبتــا بــه صــرع اســت ،امــا برخــی بیمــاران در
مقابــل درمــان دارویــی مقــاوم بــوده و بهبــود قابــل توجهــی
را نشــان نمیدهنــد .در بررســی تصویربــرداری و تشــخیصی
بســیاری از بیمــاران مبتــا بــه صــرع مقــاوم بــه درمــان،
ضایعــات قابــل برداشــت بــا جراحــی مشــاهده میشــود کــه
ایــن بیمــاران را کاندیــد بررســی بــرای انجــام جراحــی صــرع
میکنــد .امــروزه جراحــی صــرع در تعــدادی از مراکــز کشــور
ایــران انجــام میشــود ،کــه ارائــۀ نتایــج ایــن جراحیهــا
میتوانــد کمــک شــایانی را بــه شــناخت بیشــتر وضعیــت ایــن
بیمــاری در کشــور کــرده و موجــب روی آوردن مراکــز درمانــی
بیشــتری بــه انجــام ایــن جراحــی نجــات بخــش شــوند.
5555
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در مطالعــۀ حاضــر نیــز ،جمعیــت شــرکت کننــده در گــروه
بیمــاران  40نفــر بودنــد کــه هــر چنــد میتوانــد نشــان دهنــدۀ
وضعیــت انجــام جراحیهــا در بیمارســتان لقمــان حکیم باشــد،
امــا بــه نظــر جمعیــت مناســبی جهــت نتیجهگیــری در مــورد
وضعیــت کلــی جراحیهــای صــرع در کشــور نیســت .یکــی از
پیشــنهادات ایــن مطالعــه ،انجــام مطالعـهای چنــد مرکــزی بــا
در نظــر گرفتــن تفاوتهــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی،
علمــی ،تجهیزاتــی و بهداشــتی در بیــن بیمــاران و کادر
درمانــی ایــن مراکــز و جمعبنــدی نتایــج کلــی آن بهمنظــور
نتیجهگیــری در مــورد وضعیــت ایــن جراحــی در کشــور ایــران
اســت .از دیگــر پیشــنهادات ایــن مطالعــه ،انجــام یــک بررســی
آیندهنگــر در مــورد بیمــاران مبتــا بــه صرعــی هســت کــه
کاندیــد عمــل جراحــی شــدهاند .ایــن مطالعــه میتوانــد بــا
طیفــی از بیمــاران بــا اختــال زمینـهای یکســان ایجــاد کننــدۀ
تشــنجات ،روشهــای جراحــی یکســان در همــۀ بیمــاران
مطالعــه و بــازۀ زمانــی طوالنــی پیگیــری بیمــاران بــه انجــام
رســد .همچنیــن ،وضعیــت شــاخص کیفیــت زندگــی بیمــاران
جراحــی شــده نیــز میتوانــد در بیــن بیمــاران مراکــز اصلــی
انجــام ایــن جراحــی در کشــور جمــع آوری شــده و اطالعــات
ارزشــمندی را در مــورد تأثیرگــذاری ایــن روش درمانــی بــر
زندگــی بیمــاران فراهــم آورد .بدیــن ترتیــب میتــوان وضعیــت
شــاخص کیفیــت زندگــی ایــن بیمــاران را پیــش و پــس از عمل
جراحــی مــورد پرســش قــرار داده و بــا جمعیــت افــراد ســالم
مــورد مقایســه قــرار داد .انجــام ایــن بررســی میتوانــد شــاخص
بهتــری را نســبت بــه ایــن مطالعــه از حیــث تأثیرگــذاری عمــل
جراحــی صــرع بــر کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــا بــه صــرع
نمایــان ســازد.
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مطالعــۀ دیگــر کــه در مرکــزی در کانــادا و از مجمــوع 2449
عمــل جراحــی بــر روی  1905بیمــار و توســط یــک جــراح
اعصــاب گــزارش شــد ،عــوارض جراحــی مــاژوری گــزارش
نشــد و عفونــت بــا نــرخ  1درصــد و هماتــوم بــا نــرخ 0/7
درصــد ،بیشــترین عــوارض مینــور جراحــی گــزارش شــده
بودنــد .میــزان عــوارض کلــی عصبــی  3/3درصــد بــود کــه
 2/7درصــد آن مینــور و  0/5درصــد آن مــاژور و همــی پــارزی
شــایعترین عارضــه بــود .مرگــی نیــز در ایــن مطالعــه گــزارش
نشــد ( .)38ایــن میــزان ناچیــز از مــرگ و میــر در مطالعــات
جدیــد ،در مطالعــات پیــش از ســال  1973و قبــل از شــروع
دوران مــدرن میکرونوروســرجری صــادق نبــوده و در حــدود
 0/8تــا  1/2درصــد گــزارش شــده اســت ( .)39از ســوی دیگــر
بــا مقایســۀ عــوارض مطالعــات مطــرح ،نتایــج عمــل صــرع
بــا مطالعــۀ مــا ،میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه اوالً
عــوارض ذکــر شــده در ایــن مطالعــه از الگــوی شــایعترین
عــوارض در مطالعــات پیــروی کــرده اســت .ثانیــاً ،میــزان
عــوارض گــذرا در ایــن مطالعــه بیــش از مطالعــات دیگــر بــه
نظــر میرســد ،در حالــی کــه نــرخ عــوارض باقــی مانــده و
دایمــی بــا مطالعــات دیگــر شــباهت دارد .مراجعــۀ دیــر رس
بیمــاران ،عــدم بــه کارگیــری امکانــات تشــخیصی متنــوع و
دقیــق ،مراقبتهــای پــس از عمــل متفــاوت ،در کنــار جامعــۀ
محدودتــر مــورد بررســی در ایــن مطالعــه ،همگــی میتواننــد
از علــل تفــاوت نــرخ عــوارض در ایــن مطالعــه باشــند .در
مطالعــۀ مــا همچنیــن بیشــترین پاســخ بــه درمــان جراحــی
در بیمارانــی مشــاهده شــده اســت کــه تشــنج آنهــا از نــوع
تشــنج کانونــی بــوده اســت .ایــن مــورد میتوانــد بــه علــت
وســعت کمتــر ضایعههــای ایجــاد کننــدۀ تشــنج در ایــن
بیمــاران و در نتیجــه آســانتر بــودن برداشــت ضایعــه در
ایــن بیمــاران باشــد .از ســوی دیگــر در بیــن انــواع عمــل
جراحــی انجــام شــده در بیمــاران ،شــایعترین عمــل ،مزیــال
گیجگاهــی لوبکتومــی بــوده اســت و اکثــر بیمارانــی کــه ایــن
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