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بررسی میزان بروز سوء مصرف مواد و پیامدهای بارداری زنان باردار معتاد مراجعهکننده
به بیمارستان آیتاهلل روحانی بابل بین سالهای ( 1396-98یک مطالعه کوهورت تاریخی)
مینا گالشی ،2 ،1دکتر زینت السادات بوذری ،3مژگان نعیمیراد ،4دکتر شهال یزدانی ،3دکتر سولماز
طالبی ،5دکتر افسانه کرامت
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دانشجوی دکترای بهداشت باروری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود،
شاهرود ،ایران.
واحد توسعه تحقیقات بالینی آیتاهلل روحانی بابل ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
استاد گروه زنان و مامایی ،مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،واحد توسعه تحقیقات بیمارستان آیتاهلل روحانی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،
بابل ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
استاد گروه بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،شاهرود ،ایران.
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مقدمه :اعتیاد به مواد مخدر سبب عوارضی همچون زایمان زودرس ،سقط ،عقب ماندگی رشد داخل رحمی ،مرگومیر
پرهناتال ،دکولمان جفت ،پرهاکالمپسی ،پارگی زودرس کیسه آب ،افزایش سزارین و ناهنجاریهای مادرزادی میشود ،لذا
مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع سوء مصرف مواد و پیامدهای بارداری انجام گرفت.
روشکار :این مطالعه بهصورت دو مرحلهای انجام شد؛ در ابتدا یک مطالعه مقطعی در تمامی زنان باردار مراجعهکننده به
زایشگاه بیمارستان آیتاهلل روحانی بابل در فروردین  1396تا اسفند  1398و سپس یک مطالعه کوهورت تاریخی انجام
گرفت؛ به اینصورت که افراد مورد مطالعه به دو گروه ( 112زن باردار معتاد و  224زن باردار غیرمعتاد) تقسیم شدند.
ابزار گردآوری دادهها چکلیست محققساخته شامل :اطالعات دموگرافیک ،عوارض مادری و عوارض جنینی -نوزادی
بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای آماری تیتست و کای اسکوئر
انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :در این مطالعه بروز سوء مصرف مواد در بین  6713زن باردار طی این  3سال %1/66 ،بود .عوارض مادری،
جنینی و نوزادی در بین مادران با سابقه سوءمصرف مواد در مقایسه با گروه شاهد افزایش معناداری را نشان داد
( .)p=0/0001پارگی زودرس کیسه آب در  44نفر ( )%39/28و سپس زایمان زودرس در  32نفر ( )%28/57شایعترین
عوارض بودند .شانس پارگی زودرس کیسه آب  9/09برابر با دامنه اطمینان  )0/058-0/211( %95و شانس زایمان
زودرس  5برابر با دامنه اطمینان  )0/107-0/388( %95در مادران با سابقه سوءمصرف مواد باالتر بود .شانس دیسترس
تنفسی در نوازان متولد شده از مادران معتاد  10برابر با دامنه اطمینان  )0/058-0/227( %95بیشتر بود.
نتیجهگیری :اعتیاد در دوران بارداری با عوارض مادری ،جنینی و نوزادی زیادی همراه میباشد ،لذا توصیه میشود
برنامهای جامع و اختصاصی جهت انجام اقدامات تشخیص ،درمانی و بازتوانی بهویژه کاهش صدمات ناشی از اعتیاد برای
زنان انجام گیرد.
کلمات کلیدی :اعتیاد ،بارداری ،عوارض
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به الکل یا مواد مخدر غیرقانونی و یا داروهای ممنوعه را
در سال گذشته داشتهاند ( .)6این تعداد رو به افزایش
است و زنان پیشرفت بیشتری از اعتیاد را نسبت به
مردان تجربه میکنند (.)7
در مطالعه گرگری و همکاران ( )2012در زنان باردار با
سوء مصرف مواد ،در دوران بارداری مشکالتی نظیر تولد
نوزادان کموزن و خونریزی بعد از زایمان در مقایسه با
زنان سالم بیشتر بود ( .)8همچنین مصرف مواد مخدر در
دوران بارداری باعث زایمان زودرس ،سقط خودبهخودی،
تولد نوزاد با وزن کم ،عقبماندگی رشد داخل رحمی
جنین ،مرگومیر پرهناتال ،دکولمان جفت ،ناهنجاریهای
مادرزادی جنین و دیسترس جنینی میشود (.)10 ،9
در مطالعه فنایی و همکاران ( )2020که به بررسی
تغییرات جفت و بندناف در سوء مصرف مواد پرداختند،
مطرح شد که غیرطبیعی بودن جفت و بندناف در زنان
معتاد در مقایسه با غیرمعتادین بیشتر است .افزایش
رسوب میکروفیبرین در فضاهای بین پرزها و داخل
پرزهای جفتی  6برابر ،افزایش تعداد جوانههای
پرولیفراتیو تروفوبالستیک  7برابر ،افزایش عروق پرزها 7
برابر ،میکروویلی  6برابر و نکروز آنها  5برابر بیشتر
گزارش شد که این تغییرات سبب اختالل گردش خون
جفت میشود و میتواند بر پیامدهای حاملگی تأثیرگذار
باشد (.)12 ،11
مصرف تنباکو رابطه قوی با سقط ،تأخیر رشد داخل
رحمی و زایمان زودس در بارداری دارد .مصرف الکل،
کوکائین و آمفتامین نیز باعث مشکالت مشخصی
منجمله مشکالت مربوط به اختالت جنین میشود.
کوکائین و آمفتامین نیز منجربه افزایش تأخیر رشد
داخل رحمی ،دکولمان و مردهزایی بهویژه در زنان جوان
میشود ( .)13نشان داده شده است که تزریق مواد به
مادر منجر به کاهش جریان خون جفتی شده و حرکات
فیزیکی نوزاد را کاهش میدهد که این امر نیز احتماالً
میتواند بر رشد داخل رحمی تأثیرگذار باشد (.)14
عالوه بر مرگ جنینی ،مصرف مواد مخدر باعث عفونت
مایع آمنیون ،پرهاکالمپسی ،تأخیر رشد جنین ،مکونیال،
زایمان زودرس ،پارگی زودرس پردهها ،ترومبوفلبیت،
خونریزی بعد زایمان ،ناکفایتی جفت ،دکولمان و سقط

مقدمه
 مینا گالشی و همكاران

بارداری یک مرحله بسیار مهم در زندگی زنان میباشد؛
بهطوریکه هر نوع مسئلهای که در آن اتفاق میافتد،
میتواند بر سالمت مادر و جنین تأثیرگذار باشد .از جمله
مسائلی که میتواند یک زن باردار با آن روبرو شود ،سوء
مصرف مواد میباشد .ماده مخدر ،نامی عمومی برای انواع
مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و صناعی است که
غالباً بهدلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف ،جزء مواد
اعتیادآور طبقهبندی شده است (.)1
بر اساس آمارهای موجود نظیر آمار دفتر مواد مخدر و
جنایت سازمان ملل متحد ( 20 ،1)UNODCمیلیون
نفر مصرفکننده مواد اعتیادآور غیرقانونی نظیر مواد
افیونی ،حشیش و مواد محرك آلوده در دنیا میباشند
( .)2بر اساس آمار ،در ایران  2میلیون و  800هزار نفر
معتاد رسمی وجود دارد که بهصورت تفننی مواد مخدر
مصرف میکنند و متأسفانه این آسیب اجتماعی را
پررنگتر میکنند .تخمین زده میشود که یک میلیون و
 400هزار نفر نیز معتاد شناسایی نشده وجود داشته باشد،
هرچند شاید تعداد معتادین مقداری بیشتر باشد (.)3
تصور اکثر افراد جامعه در مورد سوء مصرف مواد این
است که مواد مخدر و سوء مصرف آن ،عمدتاً پدیدهای
مردانه است و زنان بسیار کمتر از مردان به اعتیاد روی
میآورند ( .)4آمار دقیقی از میزان جمعیت زنان معتاد
در کشور وجود ندارد .اگرچه آمار اعتیاد زنان نسبت به
مردان در سطح پایینتری وجود دارد ،ولی میزان اعتیاد
در زنان نسبت به سنوات گذشته رو به افزایش است.
معصومی و همکاران ( )2018شیوع مصرف مخدر در
زنان باردار شهر تهران را  %1/4گزارش کردند (.)5
وزارت بهداشت نیز در آمار خود ،از رقم  1زن معتاد به
ازای هر  8مرد معتاد گزارش میدهد .برخی گزارشها
نیز از وجود  7زن معتاد به ازای هر  100مرد معتاد
حکایت میکند .از سوی دیگر به گفته مسئوالن
زندانهای کشور در حال حاضر %50 ،زندانیان زن
بهدلیل مواد مخدر و اعتیاد در زندان هستند (.)4
همچنین تخمین زده شد که  %5/9از زنان  18ساله یا
باالتر ،معیارهای متداول برای سوء استفاده یا وابستگی
United Nations Office on Drugs and Crime
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میگردد .مطالعه سالیهو و همکاران ( )2018نشان داد
که مشکالت قلبی نیز در زنان باردار با سوء مصرف مواد
در ایاالت متحده به موازات افزایش مصرف مواد مخدر در
زنان باردار افزایش یافته است (.)15
مطالعه کوزکوسکی ( )2007نشان داد اثرات
فارموکولوژیک متاآمفتامین شامل :تحریک آلفا و
بتاآدرنرژیک و افزایش فشارخون ،نبض ،برونده قلبی و
افزایش مقاومت عروق سیستمیک میباشد و اثرات سمی
این ماده ممکن است خیلی سریع سبب افزایش فشارخون
و سکته مغزی در اثر وازواسپاسم عروق شود (.)16
تحقیقات نشان دادهاند که مادران باردار معتاد به مواد
مخدر معموالً دچار سوء تغذیه ،بیماریهای قابل انتقال
جنسی ،هپاتیت و ایدز بوده و مراقبتهای دوران
بارداری را بهطور روتین انجام نداده و برخی عوارض و
مشکالت مامایی در آنها شناسایی نمیشود و ممکن
است مبتال به سایر مشکالت طبی باشند ،لذا حاملگی
پرخطری دارند (.)18 ،17
زنان باردار معتاد کاندید سزارین نیاز به داروی بیهوشی
بیشتری برای مدیریت درد خود دارند و همین امر ممکن
است منجر به بروز عوارض ناخوشایند همچون بروز
نشانههای محرومیت و عوارض بعدی پس از سزارین
گردد ( .)19زن بارداری که مبتال به سوء مصرف مواد
هستند ،بالقوه به  2نفر صدمه میزند و چون این افراد
بهندرت فقط از یک ماده سوء مصرف دارند ،جنین در
حال رشد و نیز مادر ،تحت تأثیر سوء مصرف مواد
مختلف و متعدد قرار میگیرند ( .)21 ،20بنابراین
مطالعه بر روی این مواد باید بهطور مکرر صورت گیرد.
خیلی از زنان باردار در صورتی که اثرات بالقوه سوء
مصرف مواد را در حاملگی بدانند ،سعی در کاهش آن
مواد خواهند داشت ( ،)22لذا الزم است که پزشکان این
بیماران را شناسایی کرده و مورد مشورت قرار دهند.
در مطالعه خواجهدلویی و همکاران ( )2013بین اعتیاد
مادر در دوران بارداری و اعتیاد فرزند ،ارتباط آماری
معناداری وجود داشت .همچنین بین اعتیاد مادر و
نقص عضو فیزیکی مشهود در هنگام تولد ،سابقه
خشونت خانوادگی ،آزار جسمی و روانی کودك نیز
ارتباط معناداری وجود داشت (.)23

روشکار
این مطالعه بهصورت یک مطالعه دو مرحلهای و پس از
کسب اجازه از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود (کد اخالق)IR.SHMU.REC.1398.167 :
و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل،
بر روی پرونده مادران باردار انجام گرفت .در ابتدا یک
مطالعه مقطعی جهت تعیین بروز سوء مصرف مواد در
تمامی زنان بارداری انجام گرفت؛ به اینصورت که ابتدا
با مراجعه به بایگانی بیمارستان بهصورت تمامشماری
لیستی از تمامی زنان باردار مراجعهکننده به زایشگاه
مرکز آموزشی درمانی آیتاهلل روحانی جهت انجام زایمان
بین فروردین  1396تا اسفند  1398تهیه شد .سپس
پرونده زنان باردار با تست مولتیدراگ مثبت استخراج
شد .سپس با استفاده از این دادهها ،بروز اعتیاد در زنان
باردار در این بازه زمانی تعیین شد .در مرحله بعد یک
مطالعه کوهورت تاریخی انجام شد؛ به اینصورت که
گروه مواجهه یافته تمامی زنان باردار با سابقه سوء
مصرف مواد ( 112نفر) و گروه مواجهه نیافته زنان باردار
بدون سابقه سوء مصرف مواد  2برابر گروه مواجههیافته
( 224نفر) بودند ،وارد مطالعه شدند .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :اعتیاد به مواد مخدر (تشخیص سابقه سوء
مصرف مواد در زنان باردار معتاد مراجعهکننده با استفاده
از تست مولتیدراگ 1با پنل تست ادراری انجام گرفته
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 فراوانی سوء مصرف مواد و پیامدهای بارداری

از آنجایی که در بارداریهای پرخطر هدف مراقبت
بارداری مطلوب ،تشخیص و درمان بهموقع ،زایمان و
بعد زایمان در شرایط ایدهآل و کاهش مرگومیر مادری
و جنینی میباشد ،لذا شناسایی این گونه بارداریها در
انجام مطالعات بیشتر و نتیجهگیریهای منطقهای و
قومی میتواند مفید باشد و از آنجایی که تاکنون
مطالعهای در این منطقه در این رابطه انجام نگرفته
است و با شناخت زنان معتاد و درمانهای حمایتی قبل
و بعد از زایمان میتوان عوارض حاملگی و زایمان و
عوارض در سالهای بعد در فرزندان این مادران را
کاهش داد ،مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی سوء
مصرف مواد و پیامد بارداری زنان باردار مراجعهکننده به
مرکز آموزشی درمانی آیتاهلل روحانی بابل انجام شد.

 مینا گالشی و همكاران

دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
جهت مقایسه عوارض مادری و جنینی ،نوزادی در دو
گروه برای متغیرهای کمی از آزمون تی مستقل و در
مورد متغیرهای کیفی از آزمون کای اسکوئر استفاده شد.
میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

بود که در پرونده آنها ثبت شده بود .تست مولتیدراگ
بهمنظور تعیین کیفی چندین داروی مخدر و
متابولیتهای آن در ادرار مطابق با میزان  Cut-Offو
غربالگری افراد سالم از افراد معتاد به مواد مخدر یا
روانگردان از قبیل مورفین ،ماریجوانا ،باربیتوراتها،
بنزودیازپین ،فنسیکلیدین و ضدافسردگی سهحلقهای
استفاده میگردد) ،عدم ابتالء به بیماریهای غددی و
خودایمن و معیارهای خروج از مطالعه شامل :مصرف
داروهای ترك اعتیاد ،سابقه زایمان زودرس قبلی،
ناهنجاریهای شناخته شده رحمی و بیماری شناخته
شده قطعی روانی قبلی بود .بهمنظور یکسان شدن افراد
در دو گروه بر اساس نظر تیم تحقیق ،همسانسازی افراد
در دو گروه بر اساس سن انجام گرفت.
اطالعات موجود در پرونده با استفاده از چکلیست
محققساخته که شامل  21سؤال و حاوی سه بخش
الف :اطالعات دموگرافیک (سن ،سن حاملگی بر اساس
تأیید سونوگرافی اول و یا تاریخ آخرین دوره پریود
( ،2)LMPتعداد بارداری ،تعداد زایمان ،تعداد سقط،
تعداد فرزندان زنده ،نوع زایمانهای قبلی) و ب :ارزیابی
سرانجام مادری مانند :پرهاکالمپسی ،اکالمپسی ،پارگی
پیش از موعد پردهها ،سزارین و زایمان زودرس و ج:
ارزیابی نوزادی و جنینی :مرگ داخل رحمی جنین،
محدودیت رشد داخل رحمی ( ،3)IUGRمشکالت
تنفسی ،سندرم دیسترس تنفسی ،مایع آمنیوتیک
آغشته به مکونیوم و نمره آپگار نوزاد بود ،استخراج شد.
تمامی پرسشنامهها بهمنظور محفوظ ماندن اطالعات
بیماران بهصورت کدگذاری شد.

یافتهها
بهطور کلی میانگین سنی مادران باردار 29/75±6/93
سال ،سن حاملگی  37/13±5/26هفته ،تعداد بارداری
 ،2/56±1/41تعداد زایمان  ،1/11±1/06نمره آپگار نوزاد
 8/32±2/00و وزن نوزادان  2937/35±803/39گرم بود.
در طی دوره  3ساله مطالعه 112 ،مورد مادر باردار با
سابقه سوء مصرف مواد و  225مورد مادر باردار بدون
سابقه سوء مصرف مواد که معیارهای ورود به مطالعه را
داشتند و جهت انجام زایمان مراجعه نمودند ،مورد
ارزیابی قرار گرفتند .بهطورکلی بروز اعتیاد در بین 6713
زن بستری شده جهت زایمان در طی این سه سال
 %1/66بود .در بین این مادران هیچ موردی از ابتالء به
هپاتیت ب و ایدز مشاهده نشد.
اطالعات افراد به تفکیک دو گروه در جدول  1نشان داده
شده است؛ هرچند سن مادران در بین گروه تفاوت
آماری معناداری نداشت ( ،)p=0/124اما بین دو گروه از
نظر سن حاملگی ،تعداد بارداری ،تعداد زایمان ،تعداد
فرزندان زنده ،سابقه مرگ نوزادی و سابقه سقط تفاوت
آماری معناداری مشاهده شد.

جدول  -1اطالعات دموگرافیک به تفكیک دو گروه مورد مطالعه
گروه
متغیرها

مادران با سابقه سوء مصرف مواد
میانگین±انحراف معیار

مادران بدون سابقه سوء مصرف مواد
میانگین±انحراف معیار

30/56±6/68
34/72±8/03
3/00±1/59
1/48±1/18
1/33±1/15
0/11±0/41
1/65±1/30

29/34±7/03
38/34±2/30
2/34±1/26
0/93±0/95
0/93±0/95
0/00±0/09
1/42±0/64

سن مادر (سال)
سن حاملگی
تعداد بارداری
تعداد زایمان
تعداد فرزندان زنده
سابقه مرگ نوزادی
سابقه سقط
* آزمون تی تست مستقل ** ،آزمون کای دو

1

Multi Drug Test
Last Menstrual Period
3
Intrauterine growth restrictions
2
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سطح معنیداری
*

0/124
0/0001
*
0/0001
*
0/0001
**
0/004
**
0/001
**
0/0001
*

در بررسی عوارض مادری ،خونریزی پس از زایمان،
حاملگی خارج رحمی ،پرهاکالمپسی و اکالمپسی،
پارگی زودرس کیسه آب ،کاهش پالکت ،سقط و
زایمان زودرس در گروه مادران معتاد نسبت به گروه
شاهد بهطور معناداری باالتر بود (جدول  )2و در بین
عوارض مادری شایعترین عوارض ،پارگی زودرس کیسه
آب در  44نفر ( )%39/28و بعد از آن زایمان زودرس
در  32نفر ( )%28/57بود .شانس پارگی زودرس کیسه
آب در مادران معتاد  9/09برابر با دامنه اطمینان %95
( )0/058-0/211و شانس زایمان زودرس  5برابر با
دامنه اطمینان  )0/107-0/388( %95در مادران معتاد
باالتر بود.
در بررسی عوارض جنینی و نوزادی ،وزن نوزاد ،مرگ
داخل رحمی جنین ،محدودیت رشد جنینی ،دیسترس

جدول  -2توزیع فراوانی عوارض مادری و جنینی -نوزادی به تفكیک گروه مورد مطالعه
مادران با سابقه سوء مصرف
تعداد (درصد)

مادران بدون سابقه سوء مصرف
تعداد (درصد)

سطح معنیداری

گروه

عوارض مادری

زایمان زودرس
پارگی زودرس کیسه آب
کاهش پالکت
حاملگی خارج رحمی
پرهاکالمپسی و اکالمپسی
خونریزی پس از زایمان
سقط
زایمان سزارین

)28/57( 32
)39/28( 44
)10/7( 12
)3/57(4
)17/85 (20
)3/57( 4
)8/03( 9
)41/96( 47

)7/55( 17
)6/66( 15
)2/66( 6
)0/0(0
)2/66( 6
)0/0( 0
)0/88( 2
)45/77(103

0/001
0/001
0/003
0/012
0/001
0/012
0/001
0/001

عوارض جنینی-
نوزادی

محدودیت رشد جنینی
دیسترس تنفسی نوزاد
مرگ نوزادی
مایع آمنیوتیک مکونیال
میانگین نمره آپگار
میانگین وزن نوزاد

)10/71( 12
)34/82( 39
)11/60( 13
)14/41( 16
)2/92(7/59
)989/70( 2515/63

)1/33( 3
)5/77( 13
)0/88( 2
)6/66( 15
)1/17 (8/69
)591/25 (3147/28

0/001
0/001
0/001
0/04
**
0/001
**
0/001

متغیرها

** آزمون تی تست مستقل

بود .همچنین بروز سوء مصرف مواد در طی این  3سال
 %1/66بود .مطالعات اندکی در خصوص بروز سوء
مصرف مواد در بارداری وجود دارد .بر اساس گزارش
انیستیتو ملی سوء مصرف مواد ،میزان استفاده از مواد
غیرمجاز در طی بارداری  %5/5است .رمضانزاده و
همکاران ( )2007در بررسی  4317زن باردار شهر
تهران ،شیوع مصرف مواد مخدر را  %1/4گزارش کردند

بحث
در این مطالعه شانس پارگی زودرس کیسه آب در
مادران با سابقه سوء مصرف مواد  9/09برابر و شانس
زایمان زودرس  5برابر در مادران معتاد باالتر بود.
دیسترس تنفسی ( )%34/82شایعترین عارضه بود؛
بهطوریکه شانس دیسترس تنفسی در نوزادان متولد
شده از مادران با سابقه سوء مصرف مواد  10برابر بیشتر
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تنفسی ،مایع آمنیوتیک مکونیال و مرگ نوزادی در
گروه مادران معتاد بهطور معناداری باالتر بود .در بین
پیامدهای نوزادی و جنینی بیشترین فراوانی مربوط به
دیسترس تنفسی  39نفر ( )%34/82بود؛ بهطوریکه
شانس دیسترس تنفسی در نوازان متولد شده از مادران
معتاد با دامنه اطمینان  10 )0/058-0/227( %95برابر
بیشتر بود .میانگین وزن نوزادان مادران مورد پژوهش
در گروه مادران معتاد ( )2515/63±989/70بهطور
معناداری پایینتر از گروه مادران سالم
( )3147/28±591/25بود .میانگین نمره آپگار در
نوزادان متولد شده از مادران معتاد  7/59±2/92و در
نوزادان متولد شده از مادران سالم  8/69±1/17بود که
در گروه مادران سالم بهطور معناداری پایینتر بود
(جدول .)2

 مینا گالشی و همكاران

که کمتر بودن وزن زمان تولد بیشتر به مسائل محیطی
مربوط است تا خود استفاده از مواد مخدر (.)29
در مطالعه حاضر فراوانی ابتالء به افزایش فشارخون و
پرهاکالمپسی در مادران باردار با سابقه سوء مصرف مواد
بهطور معناداری باالتر بود که این نتیجه با مطالعه
شریفیان و همکاران ( )2011همسو بود ( .)30لونتال و
همکاران ( )2010در مطالعه خود نشان دادند که اثرات
فارموکولوژیک مفتاآمفتامین شامل تحریک آلفا و
بتاآدرنرژیک و افزایش فشارخون ،نبض ،برونده قلبی و
افزایش مقاومت عروق سیستمیک میباشد و اثرات
سمی این ماده ممکن است خیلی سریع سبب افزایش
فشارخون در اثر وازواسپاسم عروقی شود ( ،)31اما در
مطالعه مرور سیستماتیک کاالتزوپولیس و همکاران
( )2018تفاوت آماری در بروز نسبی پرهاکالمپسی و
عوارض فشارخون در مادران باردار با سابقه سوء مصرف
مواد وجود نداشت (.)32
در مطالعه حاضر فراوانی خونریزی پس از زایمان
 %3/57بود که نسبت به گروه مادران باردار بدون سابقه
سوء مصرف مواد باالتر بود که نتیجه این مطالعه با
مطالعه تایتومینون و همکاران ( )2005همخوانی
داشت .تایتومینون و همکاران در مطالعه خود فراوانی
خونریزی پس از زایمان را  %1/9گزارش کردند که این
میزان نسبت به گروه مادران باردار سالم باالتر بود
(.)33
در مطالعه حاضر میزان زایمان سزارین در مادران باردار
با سابقه سوء مصرف مواد پایینتر بود که با مطالعات
هوانگ و همکاران ( )2020و نوس و همکاران ()2017
مطابقت داشت ( .)34 ،27آنان بیان نمودند که نرخ
باالتر زایمان طبیعی ممکن است بهدلیل بروز بیشتر
زایمان زودرس و همچنین نرخ پایینتر دیابت بارداری و
نرخ بیشتر محدودیت رشد باشد.
مسئله مهمی که در افراد با سوء مصرف مواد میتوان با
آن مواجه شد ،استفاده همزمان از چند دارو بهتبع
شرایط بازار و امکان دسترسی و شرایط قانونی و یا
مصرف همزمان سیگار در این افراد است که بررسی
تأثیر مواد را بهطور جداگانه مشکل میساخت که این
مسئله یک محدودیت مهم این مطالعه بود .همچنین

( ،)24در حالیکه ترشیزی و همکاران ( )2011شیوع
اعتیاد در بین زنان بستری شده جهت زایمان در طی
یک دوره یکساله را  %0/69گزارش کردند (.)25
در مطالعه حاضر اختالل رشد داخل رحمی جنین در
مادران معتاد بهطور معناداری بیشتر بود که این نتیجه
با مطالعه شریفیان و همکاران ( )2011همسو بود.
همچنین پیروی و همکار ( )2002در مطالعه خود نشان
دادند که مواد مخدر در دوزهای تراتوژن نمیباشد ،ولی
منجر به عقبماندگی رشد داخل رحمی میگردد که
این امر را میتوان به کماشتهایی ایجاد شده در مادران
معتاد نسبت داد (.)30 ،26
هوانگ و همکاران ( )2020در مطالعه خود بیان نمودند
که زنان باردار معتاد حتی پس از تعدیل کردن سابقه
مصرف سیگار و سایر بیماریهای همراه ،بهطور
قابلتوجهی در معرض خطر بیشتری برای داشتن
جنین با اختالل رشد داخلی رحمی میباشند (.)27
عوامل متعددی از جمله عوارض مادر در دوران بارداری،
وضعیت تغذیه نامناسب و مراقبتهای ناکافی قبل از
زایمان ممکن است این عوارض جانبی را توضیح دهند،
لذا ارتباط افزایش مرگومیر جنین در زنان وابسته به
مواد مخدر بر اهمیت شناسایی این زنان و ارائه
مداخالت مناسب برای آنها تأکید دارد.
در مطالعه حاضر در نوزادان مادران با سابقه سوء مصرف
مواد نمره ،آپگار نسبت به نوزادان مادران بدون سابقه
سوءمصرف مواد پایینتر بود که نتایج مطالعه حاضر با
مطالعه کیگان و همکاران ( )2010و ترشیزی و
همکاران ( )2011همسو بود ( .)25 ،13همچنین در
مطالعه ووسینوویک و همکاران ( )2008که در یک
دوره  10ساله انجام گرفت ،مرگ نوزادی در  ،%4/6وزن
کم هنگام تولد در  %33و زایمان زودرس در  %21زنان
با سابقه سوء مصرف مواد باردار مشاهده شد که نسبت
به گروه بدون سابقه سوء مصرف مواد بهطور معنادار
باالتر بود که نتیجه این مطالعه همسو با مطالعه حاضر
بود ( ،)28اما در مطالعه گابرهلیک و همکاران ()2021
پس از  adjustکردن برای مسائل اقتصادی اجتماعی و
رفتاری ،وزن کمتر از  2500گرم در گروه معتادان باالتر
گزارش نشده بود ،لذا میتوان به این نکته اشاره نمود
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برای مراقبتهای دوران بارداری مراجعه مینمایند و در
 جهت کاهش عوارض ناشی از مصرف،صورت امکان
.مواد مخدر مشاوره در خصوص ترك مواد انجام گیرد

این احتمال وجود دارد که شیوع وابستگی به مواد
 اما بهدلیل،مخدر در دوران بارداری در واقع بیشتر باشد
.برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی کمتر گزارش شود

تشكر و قدردانی

نتیجهگیری

این مطالعه منتج از طرح تحقیقاتی بوده و پس از کسب
اجازه از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با کد
. انجام شده استIR.SHMU.REC.1398.167
بدینوسیله از همکاران واحد توسعه تحقیقات بالینی
بیمارستان آیتاهلل روحانی بابل تشکر و قدردانی
 افراد و یا، هیچکدام از نویسندگان این مطالعه.میشود
مراکز حامی تعارض منافعی برای انتشار این مقاله
.ندارند

 جنینی و،اعتیاد در دوران بارداری با عوارض مادری
 لذا با توجه به عوارض،نوزادی زیادی همراه میباشد
مادر و جنینی در زنان باردار مصرفکننده مواد مخدر
توصیه میشود برنامهای جامع و اختصاصی جهت انجام
 درمانی و بازتوانی بهویژه کاهش،اقدامات تشخیص
 همچنین.صدمات ناشی از اعتیاد برای زنان انجام گیرد
میتوان توصیه کرد که مراقبتهای پرهناتال در زنان
 زیرا این افراد کمتر،باردار با دقت بیشتری انجام گیرد
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