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خطرات احتمالی مصرف داروهای ضد درد در دوران بارداری
سازمان غذا و دارو ایاالت متحده از نگرانیهای جدیدد در مددرد ارارتدات
اخیری که در رابطه با زیر سؤال رفدت اینیدی ویددیر و م درر داروهدای
ضددرد در دوران بارداری است ،آااه تد .بیابرای به بررسی مطالعات چاپ
تده در میابع پرتکی پرداخت و مشخص تد در ای زمان ،ای وحقیقدات
بسیار محدودور از آن هستید که بتدان بر اساس آنهدا ودیدیهای ننددد .بده
دلیل ای عدم اطنییان ،م رر داروهای ضد درد در دوران بارداری باید با
احتیاط بیشتری یدرت ایرد .سازمان غذا و دارو ایاالت متحده ایرار دارد
که زنان باردار هنیشه قبل از م رر داروهایشان با پرتک یا داروساز خدد
مشدرت کیید.
درد تدید و مداوم که در دوران بارداری بده یددرت مدؤدر درمدان نشددد،
میوداند مییر به افسدردای ،اضدطراو و فشدار خددن بداال در مدادر تددد.
داروهددایی تددامل داروهددای ضدددالتهاو غیراسددتروویدی ،اوپیدویدددها و
استامییدف میودانید در کنک به درمان درد تدید و مداوم مدؤدر باتدید.
اار چه بسیار مهم اسدت کده در بدارداری سددد و زیدان م درر داروهدای
ضددرد سیییده تدد.
مطالعات بررسی تده در مدرد احتنال خطر بالقده در مدرد م رر ای سه
دسته داروی ضد درد در دوران بارداری ،ارارش میکیید:
 ویدیر داروهای ضدالتهاو غیراستروویدی و احتنال خطر سقط در نینده
اول بارداری تامل :ایبدپروف  ،ناپروکس  ،دیکلدفیاک ،سلکدکسیب
 اوپیدویدها ،احتنال خطر مشدکتت مدادرزادی ميدری ،نخداعی و طیداو
ع بی را در ندزادان زنانی که ای فرآوردهها را در سده ماهده اول بدارداری
استفاده کردند ،افرایش میدهد .مثالهای اوپیدویدها تامل :اکسی کددون،
هیدروکدون ،هیدرومدفدن ،مدرفی و کدوی
 استامییدف بدا نسدخه و یدا بددون نسدخه ،احتندال خطدر بدیش فعدالی
( )ADHDرا در فرزندان مادرانی که ای دارو را در هر زمدانی از بدارداری
استفاده کرده اند ،افرایش میدهد .استامییدف کاهیدده درد و ودب راییدی
است که در خیلی از داروهای مدرد استفاده برای سرماخدردای ،آنفلددآنرا،
آلرژی و وب استفاده میتدد.
ونام ای مطالعات ،محدودیتهدای بدالقدهای در طراحدی داتدتید .اداهی
وینیع مطالعات روی یک مدضدع ،نتایج متیاقضی را تامل میتدند کده از
نتییه ایری قابل استیاد و اعتناد جلدایری میکید .در نتییده ،پیشدیهاد
سازمان غذا و داروی ایاالت متحده در مدرد استفاده از داروهای ضد درد در
بارداری ،در ای زمان هنان پشیهادات قبلی باقی میماند.
زنان باردار باید هنیشه با پرتکشان قبل از م رر داروهدای بدا نسدخه یدا
بدون نسخه مشدرت کیید .زمانی که داروهایی بدرای کیتدرل درد اسدتفاده
میکیید و ق د بارداری دارند ،باید با پرتک مشدرت کیید وا سددد -زیدان
م رر داروهای ضد درد سیییده تدد.
پرتددکان و یددا داروسددازان بایددد زمددان ویدددیر دارو بددرای بیندداران بدداردار
ودییههایی که روی برچسب داروها یا میابع علنی معتبر و بروز دنیا است
را دنبال کیید.
واقعیت هایی درباره داروهای تسکین دهنده درد دربارداری
داروهای ادناادنی برای درمان درد ،تامل دردهای تددید و مدداوم بدرای
زنان باردار ویدیر می تدند ای داروها تامل داروهدای ضدد التهداو غیدد
استرو ویدی  ،اوپیدوید ها و استامییدف است.
داروهای ضد التهاو غیر استروویدی به یددرت نسدخه ای و بددون نسدخه
مدجدد هستید ای داروها برای برطرر کردن وب و دردهایی مثل سدردرد،
سرماخدردای و آنفدالنرا و التهاو مفایل استفاده می تدند  .نندنه هایی از
ای داروها تامل ایبدبروف  ،ناپروکس  ،دیکیدفیداک و سلکدکسدیب اسدت.
ایبدبروف و ناپروکس به یدرت بدون نسخه با دوزهای پایی در داروخانه

ها مدجدد است.
دو مطالعه در ایاالت متحده نشان می دهید ،وقریبا 18-25دریدد از زندان
دردوران بارداری با ایبدبروف بدون نسخه و  4درید آنها با ناپروکس بدون
نسخه مداجه می تدند.
اوپیدوید ها دسته ای از داروهای وسکی دهیده درد هستید ،کده فقدط بدا
ویدیر و نسخه قابل دسترسدید .در هدر دوره سده مداه بدارداری  ،وقریبدا 6
درید زنان باردار در ایاالت متحده با اوپیدویدها مداجه می تدند.مثالهدایی
از اوپیدوید ها تامل  :اکسی کدون ،هیدروکدون ،هیدرومدروفدن ،مدرفی و
کدوی است.
استامییدف در داروهای مخلدط ویدیری برای کاهش درد و هنچیدی بده
یدرت فرآورده های بدون نسخه برای کاهش درد و وب استفاده می تدد.
استامییدف در ید ها داروی مدرد استفاده برای سرما خدردای  ،آنفدالنرا،
آلرژی و خداو مدجدد است.
تداهد بدست آمده از  2مطالعه در ایاالت متحده نشان مدی دهدد 65-70
درید زنان باردار م رر استامییدف را در دوران بارداریشان ارارش کرده
اند.
اطالعات بیشتر برای زنان باردار
هنیشه با کادر درمان خدد درباره م رر داروهای ویدیر تده و هنچیی
داروهای بدون نسخه (غیر ویدیری) در هیگام بارداری مشدرت کیید.
 از م رر داروهای ضد التهاو غیر استروویدی در سه ماهه سدم بدارداری
خددداری کیید .ای داروها منک است باعث بسته تددن ندارس یدک ر
خدنی جیی تدند.
 م رر هیچ یک از داروهای ویدیر تده برایتان را قبل از مشدرت با کادر
درمان خدد قطع نکیید.
 اار هر ندع نگرانی یا سدالی راجع به داروهایی که م رر می کیید دارید،
با کادر درمانتان یحبت کیید.
 عدارض ناخداسته دارویی یا داروهای ضد درد را از طریق سایت و با ودجه
به راهینا ارارش نناوید.
اطالعات بیشتر برای كاركنان حرف پزشکی
 نتییه ارارتات اخیر که مدجب افرایش نگرانی راجع به زیر سدال رفدت
اینیی ویدیر و م رر داروهدای ضدد درد در دوران بدارداری تدده اسدت.
سازمان غذا و دارو ایتت متحده ،نتییه مطالعات وحقیقدی چداپ تدده در
میابع پرتکی را ارزتیابی کرده و مشخص تد در ای زمان  ،ای وحقیقات
بسیار محدودور از آن است که بتدان بدر اسداس اید مطالعدات ودیدیه ای
نندد.
 با بینار راجع به سددمیدی و احتنال خطدر داروهدای ضدد درد در دوران
بارداری یحبت کیید که منک است با ودجه به کداربرد درمدانی متفداوت
باتد.
 برچسددب هددای دارویددی در رابطدده بددا اییکدده داروهددای ضددد التهدداو
غیراستروویدی در سه ماه سدم بارداری بدلیل خطر زاینان زودرس و بسته
تدن نارس یک ر در جیی میتدد.
منبع:
http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm429117.htm
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