


 تغییرات فارماکوکینتیک در دوران بارداری

3  دوره سه ماهه :Trimester   

تغییرات فیزیولوژیک در سه ماهه اول آغاز و در سه ماهه دوم به حداکثر می رسد. 

کاهش غلظت داروهای دارای  ←افزایش % 30-50: حجم پالسما، برون ده قلبی، فیلتراسیون گلومرولی •

 دفع کلیوی

 کاهش غلظت پالسمایی← افزایش حجم توزیع داروهای محلول در چربی  ←افزایش بافت چربی •

 افزایش غلظت داروی آزاد  ← کاهش غلظت آلبومین •

 کاهش جذب داروها← تهوع، استفراغ، تأخیر در تخلیه معده •

 تغییر فعالیت آنزیم های کبدی← سطوح باالی استروژن و پروژسترون •

    

 ؟



 عبور داروها از جفت

انتشار 

میزان محلولیت در چربی، بار الکتریکی، وزن مولکولی، میزان اتصال پروتئینی 

 عبور راحت از جفت← دالتون  500وزن مولکولی کمتر از •

 عبور کند← دالتون  600 -1000وزن مولکولی •

 (هپارین، انسولین)عبور ناچیز ← دالتون  1000وزن مولکولی بیش از •

 (اوپیوئیدها، آنتی بیوتیک ها)عبور بیشتر ← محلول در چربی •

کاهش تدریجی سطح آلبومبن در پالسمای مادر، و افزایش تدریجی سطح آلبومین جنین    •

 افزایش غلظت برخی داروهای با اتصال پروتئینی باال در جنین← 
   



 3-5: میزان کلی بروز نقص های مادرزادی% 

 کل این نقص ها مربوط به داروهاست% 1کمتر از. 

 %15 -20← عوامل ژنتیکی •

 %10← عوامل محیطی •

 %65 -75← ناشناخته •

 در مورد مصرف داروی تراتوژن  : 

 مرحله بارداری در زمان مصرف دارو، راه مصرف و دوز دارو

 اثر همه یا هیچ← دو هفته اول بارداری •

 نقایص ساختاری←  Organogenesis:  60تا  18روزهای •

 ، مرگ CNSکندی رشد، اختالالت ← بقیه مدت بارداری •

 انتخاب دارو در دوران بارداری

! 



 منابع اطالعاتی

1) www.motherisk.org  (Canada) 
 

2) Gerald G. Briggs, Roger K. Freeman, Sumner J. Yaffe. 

Briggs’ Drugs in Pregnancy and Lactation 
 

3) FDA (Pregnancy risk categories : A → X)  

 
A Controlled studies in women fail to demonstrate risk to the fetus.  

B 
Either animal studies have not demonstrated a risk and no controlled 
studies have been done in women, OR 
Animal studies have shown a risk that has not been confirmed in humans.  

C 
Either studies in animals have shown an adverse effect on the fetus and no 
controlled studies have been done in women, OR 
No studies in women or animals are available. 

D 
There is evidence of fetal harm, but the benefit of the medication may 
outweigh the risk. 

X 
There is evidence of fetal harm, and no benefit of the medication 
outweighs the risk. 



  داروهای ضروری در دوران بارداری 

 (مراقبت های دوران بارداری)     

 شوندداروهایی که نباید در این دوران استفاده 

داروهایی که قبالً به صورت مزمن مورد استفاده بوده اند 

 داروهای مورد نیاز جهت درمان برخی بیماری های خاص

 دوران بارداری
 

 

 دارودرمانی در دوران بارداری





Vitamins & Minerals 

 A balanced diet that provides multiple B vitamins, oil-
soluble vitamins (A, E, D, and K), folic acid, and 
minerals (iron, calcium, phosphorus, magnesium, 
iodine, zinc) 

 

 Prenatal  multivitamin 

 

 Should be taken months before conception  



 دوران بارداری شیردهیدوران 
Vitamin 

Mineral 

1300  mcg  ≈  

6500  IU 

770  mcg  ≈  

3850  IU 
Vit. A 

5  mcg 5  mcg Vit. D 

10  mg 15  mg Vit. E 

90  mcg 90  mcg Vit. K 

120  mg 85  mg Vit. C 

1.4  mg 1.4  mg Vit. B1 

1.6  mg 1.4  mg Vit. B2 

17  mg 18  mg Vit. B3 

2  mg 1.9  mg Vit. B6 

2.8  mcg 2.6  mcg Vit. B12 

500  mcg 600  mcg Folic acid 

12  mg 11  mg Zinc 

9  mg 27 mg Iron 

Recommended Daily Allowance 



Iron 

 Iron requirements increase during pregnancy because of: 

• Maternal blood volume expansion,  

• fetal needs,  

• placenta and cord needs 

• blood loss at time of delivery 
 

 Maternal  iron deficiency can cause: 

• anemia during infancy  

• spontaneous abortion  

• premature delivery  

• low-birth-weight  infant 

 

 Pregnancy requirements: 27 mg/day , elemental iron 

 In Pregnant women with iron deficiency anemia:  

      60 to 120 mg of elemental iron daily 

 

 



Folic acid 

 2500  NTD, annually in United States 

 Folic acid Deficiency :   Neural Tube Defects (NTD) during the first 
month  (eg., spina bifida, anencephaly) 

 

 All women with child-bearing potential: 0.4  mg/day 

 

 0.4  mg/day (400 mcg) during the first trimester 

 

 Women with a history of infant born with NTD: 

• 4 mg/day from at least 1 month before conception through the 
end of 1st trimester 

 ( vitamin A toxicity ! ) with multiple multivitamins ! 

 

 High doses of folic acid do not prevent NTD better than 0.4 mg/day in 
women without a previous history of NTD-affected pregnancies and 
may complicate the diagnosis of B12 deficiency. 

 



Calcium 

 For adequate mineralization of the fetal skeleton and teeth 

 

 especially during the third trimester when teeth are 
formed and skeletal growth is the greatest 

 

 The RDA for calcium during  pregnancy: 1200 mg/day 

 

 Foods rich in calcium (e.g., milk, cheese, yogurt, nuts) or 
calcium supplements can be used to meet the calcium  
RDA. 

 
 14 to 18  year-old: 1300 mg/day 

 19 to 50  year-old: 1000 mg/day 

 
RDA : Recommended Daily  Allowance 

 



 

 یبوست•
 رفالکس معده به مری•
 هموروئید•

 تهوع و استفراغ•

 دیابت حاملگی•
 هایپرتانسیون بارداری•
 ترومبوآمبولی وریدی•

 تیروتوکسیکوز بارداری•



 

 یبوست

در بارداری شایع است. 
 

آموزش فرد، فعالیت فیزیکی، افزایش مصرف فیبرهای : خط اول درمان
 غذایی و مایعات  

 
استفاده از فیبرهای مکمل یا نرم : در صورت نیاز به درمان های بیشتر

 کننده های مدفوع 
 
(  نه به طور مداوم)در مواقع لزوم : الکتولوز، سوربیتول و بیزاکودیل 

 
منع مصرف در بارداری : روغن کرچک و پارافین 

 
 

! 



 

GERD   :80 درصد زنان باردار 
تغییر شیوۀ زندگی و اصالح رژیم غذایی : 

 استفاده از وعده های کم حجم و متعدد  •
 پرهیز از مصرف الکل و سیگار•
 عدم مصرف غذا قبل از خواب  •

 باال بردن زیر سر هنگام خواب•

 
درمان دارویی    : در صورت عدم بهبودی 

 آنتاسیدها  •
 سایمتیدین ، رانیتیدین•
 .  شواهد در مورد استفاده از فاموتیدین محدود است•

 ←در صورت عدم پاسخ به این داروها •

 متوکلوپرامید، امپرازول یا النزوپرازول 

 رفالکس معده به مری



 

  پرهیز از مصرف فراورده های حاویAl 



 
 : درمان عمدتاً حمایتی

 مصرف زیاد فیبر غذایی•
 مصرف مقادیر کافی مایعات•
 نشستن در آب گرم •

 

 اسکلروتراپی و جراحی برای درمان موارد مقاوم 

 

 هموروئید



 
 زنان باردار% 80در 

Hyperemesis gravidarum          :  زنان % 1 -3تنها در 
 

 : اصالح رژیم غذایی
 مصرف وعده های متعدد و کم حجم و پرهیز از غذاهای چرب  •

 

 :  اصالح روش زندگی
 (  چرت)کوتاه کردن مدت کار و دوره های کوتاه مدت خواب •

 
 فرآورده های مولتی ویتامین، پیریدوکسین( ویتامینB6) سیانوکوباالمین ،( ویتامینB12 ) 

هیستامین ها، فنوتیازین ها ، متوکلوپرامید   آنتی 
اندانسترون : در موارد مقاوم(Ondansetron :)استفراغ ارجح در موارد 

 اثرات ضد تهوع، اما( : دگزامتازون ،  پردنیزولون)کورتیکوستروئیدها 

 احتمال شکاف دهانی← مصرف در سه ماهه اول                               
 تأثیر مثبت در درمان ← زنجبیلHyperemesis gravidarum     

 (احتماالً ایمن ←در بارداری )

 تهوع و استفراغ

 ؟



 . . . . 



  داده می شود تشخیصعدم تحمل گلوکز که اولین بار در طول بارداری. 
 درصد زنان باردار  4در حدود 
 توصیۀ انجمن دیابت آمریکا(ADA  :) 

 : در اولین ویزیت برای هر زن بارداری که دارای عامل خطرساز برای ایجاد دیابت بارداری استغربالگری 
چاقی، سابقۀ دیابت بارداری، گلیکوزوری، سابقۀ خانوادگی دیابت 
بارداری 28و  24تکرار بین هفته های : در صورت طبیعی بودن تست 
بارداری، مگر در افراد کم خطر   28و  24غربالگری بین هفته های : در صورت نداشتن ریسک فاکتور 

 

 (ویژگی های زیر را داشته باشد همهباید ) !در افراد کم خطر نیازی نیست : 
 سال   25سن کمتر از •

 وزن طبیعی•

 عدم وجود دیابت در بستگان درجه یک •

 عدم سابقۀ اختالل تحمل گلوکز•

 

 دیابت بارداری

! 



 

 دیابت بارداری

اصالح رژیم برای همه زنان و محدودیت کالری برای زنان چاق : درمان خط اول 

پایش روزانۀ گلوکز خون توسط فرد 

 
اهداف درمانی  : 

FPG  105 mg/dL   

 155ساعت پس از غذا کمتر از   1قند 

 130ساعت پس از غذا کمتر از   2قند 

 
 

اگر اهداف فوق حاصل نشد:  
درمان با انسولین نوترکیب انسانی 

 اهداف درمان با انسولین در پایش گلوکز توسط فرد عبارتند از : 

   mg/dL 110- 80: قند قبل از غذا •
 mg/dL 155≥  ساعت پس از غذا 2قند •

 



 

Hypertension  در بارداری: 
 (بدون پروتئین اوری)هایپرتانسیون ناشی از بارداری •
 (هایپرتانسیون همراه پروتئین اوری)پره اکالمپسی •
هایپرتانسیون که پیش از بارداری تشخیص داده شده است، با یا بدون )هایپرتانسیون مزمن •

 (همراهی با پره اکالمپسی

Hypertension 

 

10  ( افزایش فشار خون در مقطعی از زمان)درصد بارداری ها 
درصد بارداری ها 8تا  2: پره اکالمپسی 
 نتایج بارداری های با هایپرتانسیون خفیف تا متوسط(140 -170  :SBP  90 -110و  :DBP:) 

 (  احتمال زایمان زودرس  ←افزایش بیشتر فشار خون ) مشابه بارداری های همراه فشار خون طبیعی 

 
نتایج پره اکالمپسی : 

 نارسایی کلیوی، عوارض ناشی از انعقاد خون، زایمان زودرس و (تشنج همراه پره اکالمپسی)اکالمپسی ،
 محدودیت رشد داخل رحمی جنین 

 تجویز مکمل کلسیم(Ca :)پیشگیری از بروز هایپرتانسیون ناشی از بارداری 
 گرم در روز برای همه زنان باردار 1تجویز کلسیم به میزان : پیشنهاد 

به منظور پیشگیری از پره اکالمپسی در زنانی که دارای فاکتور خطر هستند: 
 آسپیرین تجویز(ASA )  پس از هفتۀ دوازدهم بارداری 



 

Hypertension 

 
فاکتورهای خطر برای بروز پره اکالمپسی : 

 سابقۀ پره اکالمپسی شدید قبلی–
 بیماری کلیوی، بیماری خود ایمنی–
 دیابت–
 هایپرتانسیون مزمن –

 

 .در خصوص ارجحیت مصرف داروها نسبت به یکدیگر شواهدی در دسترس نیست
 متیل دوپا، البتالول، بلوک کننده های کانال کلسیمی(CCBs) 
 مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین(ACEIs ) و آنتاگونیست های رسپتور آنژیوتانسین(ARBs :)   ممنوع 

 پره اکالمپسی عالئم و نشانه های : 
بدون سابقه قبلی؛  افزایش فشار خون؛ پروتئین اوری؛ سر درد شدید مقاوم؛ درد ناحیه فوقانی معده•

تغییرات بینایی؛ استفراغ؛ تشدید رفلکس ها؛ تورم ناگهانی و شدید دست ها، صورت یا پاها؛ کاهش 
 .شمارش پالکت ها؛ آنمی همولیتیک؛ افزایش سطح آنزیم های کبدی

 خارج کردن به موقع و سریع جنین(delivery) 

 داروهای ضد فشار خون← کنترل پرفشارخونی در پره اکالمپسی 
 منیزیم سولفات← پیشگیری از بروز اکالمپسی و درمان تشنج اکالمپتیک 
برای درمان تشنج نباید از دیازپام یا فنی توئین استفاده نمود. 



 
        ← TSHساختار مشابه (: HCG)هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی 

 تحریک غدۀ تیروئید 
 در دوران بارداری  تیروتوکسیکوزدوره های گذرای 
عالیم  : 

 استفراغ شدید  •
   TSHو کاهش سطح سرمی ( T4) افزایش سطح سرمی تیروکسین •

 بهبود در پایان سه ماهۀ اول( با کاهش سطحHCG) 
 

 

 اختالالت تیروئید

 پس از زایمان : 

به دلیل ترشح  ← زنان % 4ماه پس از زایمان در  4تا  1گذرا طی تیروتوکسیکوز 
 مقادیر زیاد تیروکسین

 عالمتیدرمان  : 
 (پروپرانولول، البتالول)داروهای بتابالکر •

 
 زنان% 2 -5پس از زایمان در  8تا  4هیپوتیروئیدی بین ماه های 

 ماه  12تا  6به مدت  لووتیروکسیندرمان جایگزینی با  
  
 



 

 ترومبوآمبولی

 در زنان باردار بیش از زنان غیر باردار
جهت پروفیالکسی یا درمان ترومبوآمبولی پس از هفتۀ ششم بارداری : 
 (تراتوژن)ممنوع وارفارین         
 هپارین یا هپارین با وزن مولکولی کم(LMWH( )انوکساپارین و دالتپارین) 
 تا هفته ششم پس از زایمان نیز فقط باید از هپارین یاLMWH استفاده نمود  . 

 

  زنانی که باید در طول بارداری و پس از آن پروفیالکسی ترومبوآمبولی دریافت
 :  کنند، عبارتند از

 
زنانی که سابقۀ یکبار حادثۀ ترومبوآمبولیک داشته و ترومبوفیلی یا سابقۀ خانوادگی  . 1

 . ترومبوز دارند و در حال حاضر درمان ضد انعقادی مزمن دریافت نمی کنند
 .زنانی که دو بار یا بیشتر حوادث ترومبوآمبولیک تجربه کرده اند. 2

 .  زنانی که تحت درمان ضد انعقادی طوالنی مدت هستند. 3

 



 

 ترومبوآمبولی

 زنان دارای آنتی بادی های ضد فسفولیپید(APLA  :) 

 آسپیرین+  LMWHمصرف هپارین یا  ←در صورت سابقۀ عوارض بارداری •

     (ASA )در طول بارداری 

 ( در روز mg325 تا حداکثر )یا آسپیرین /و LMWHهپارین یا : در صورت عدم سابقۀ عوارض بارداری•

زنان دارای دریچۀ قلبی مصنوعی : 

  یا بگیرند،    LMWHدر طول بارداری باید هپارین یا •

و پس از آن تا اواسط سه ماهۀ سوم وارفارین  LMWHبارداری هپارین یا  13تا هفتۀ •

 .تجویز نمود؛ از این زمان دوباره هپارین جایگزین می شود

  -162در صورتی که ریسک باالیی برای ترومبوآمبولی داشته باشند، آسپیرین با دوز •

 میلی گرم در روز 75





 (UTI)عفونت دستگاه ادراری 

 باکتریایی در طول بارداری عفونت های نوع شایعترین 
 درصد 10تا  2: عالمت بدون باکتریوری •
 درصد 4تا  1: سیستیت حاد •
   پیلونفریت: عالمتدرصد زنان باردار با باکتریوری بدون  40تا  20•

 
عوارض پیلونفریت  : 

 زایمان زودرس 
 نوزادوزن کاهش 
مرگ جنین 
پره اکالمپسی 

 هایپرتانسیون 
آنمی 
  ترومبوسیتوپنی 

 نارسایی کلیوی گذرا 

 



 باکتریوری بدون عالمت

شناسایی به موقع باکتریوری  : 
 کشت ادرار در اولین ویزیت و در طول ماه سوم •

   16و  12کشت ادرار بین هفته های •

 درمان در صورت مثبت بودن•

95 درصد موارد  :E.coli 

درمان به منظور پیشگیری از پیلونفریت و زایمان زودرس 

 انتخابی  : سفالکسین
خطر بروز آنمی  ← ( ممنوع 37پس از هفتۀ )نیتروفورانتوئین •

 همولیتیک در نوزاد
بارداری  هفته های آخر در (: مثل کوتریموکسازول)داروهای سولفونامیدی •

 در نوزاد Kernicterusافزایش خطر  ←ممنوع 
( :  موجود در کوتریموکسازول)آنتاگونیست های فوالت نظیر تری متوپریم •

  -بارداری به دلیل همراهی با ناهنجاری های قلبیسه ماهه اول ممنوع در 
 عروقی

 ممنوع  : و تتراسایکلین ها( مثل سیپروفلوکساسین)فلوروکینولون ها •
 

 روز 10تا  7درمان 
10 مجدد   کشت : روز پس از تکمیل درمان 



 سیستیت حاد

عالیم و نشانه ها : 

 ، (Urgency)احساس دفع فوری ادرار •

 تکرر ادرار، •

 هماچوری، •

 ،(Pyuria)در ادرار  WBCوجود •

 (Dysuria)سوزش ادرار •
 

درمان مشابه درمان باکتریوری بدون عالمت 

 کاهش احتمال عود عفونت  ←روزه  10تا  7درمان 

 (روزه 3نسبت به درمان )                                    
 



 پیلونفریت حاد

 درصد بارداری ها  2تا  1•
 :  عالیم و نشانه ها•

 .تب، درد پهلو، تهوع و استفراغ: باکتریوری و نشانه های سیستمیک شامل –
 .بیمار باید بستری شود•
 
 :  درمان های تزریقی•

 (  مثل سفوتاکسیم یا سفتریاکسون)سفالوسپورین ها 
آمپی سیلین یا سفازولین همراه با جنتامایسین  . 

 
 :  ساعت 48قطع تب و بی عالمت ماندن بیمار به مدت •

 (سفالکسین و سفیکسیم)ادامۀ درمان با داروهای خوراکی 
 روزه 14تا  10: کل دوره درمان •

 

 
 احتمال عود عفونت % 23•
 : درمان سرکوب کننده تا پایان بارداری•

 نیتروفورانتوئین:mg 100  هر شب 

 



 سردرد

شایع ترین انواع سردرد در زنان باردار  : 
 میگرن و سردرد فشاری(Tension headache) 

70- 60 % بهبود عالئم در طول بارداری، مگر در  ←زنان دارای سابقه میگرن  ... 
 سابقه میگرن بدونaura ←  در دوران بارداری( به میزان بیشتر)بهبود عالئم 

 
 استراحت، آرام کردن بیمار: اولین اقدام

 استامینوفن با یا بدون کدئین و دیگر ضد دردهای مخدر: موارد مقاوم
 (:  NSAIDs)داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی •

 در سه ماهۀ اول و دوم بارداری قابل استفاده –
 در اواخر بارداری ممنوع –

 مهار کننده های قوی سنتز پروستاگلندین ها ← و ایندومتاسین( مثل آسپیرین)سالیسیالت ها •
 در کل مدت بارداری ممنوع به خصوص سه ماهه سوم–

 ؟ (میگرن مقاوم)           : سوماتریپتان•

 متوکلوپرامید : در صورت وجود تهوع •

 ممنوع   :ارگوتامین و دی هیدروارگوتامین •

 

 

 ؟



 سردرد

 حمله میگرن مقاوم در ماه 4تا  3در موارد بیش از : درمان پیشگیری کننده و مزمن 
 (! کندی رشد داخل رحمی جنین )پروپرانولول           : داروی رایج مورد استفاده جهت پروفیالکسی 
 

 اکثر زنان تغییری را در فرکانس یا شدت حمالت سر درد فشاری(Tension headache) تجربه نمی کنند. 

 
ورزش ، ماساژ: درمان اولیه 
استامینوفن، ایبوپروفن : در موارد مقاوم 
پرهیز از مخدرها و بنزودیازپین ها 

 ؟







 آسم

 تشدید، بهبود یا عدم تغییر بیماری 
 تشدید عالیم آسم در طول سه ماهۀ سوم احتمال 

 در ماه آخر   بهبود 

 
عدم کنترل مناسب : 

 رحمی، لزوم سزارینزودرس، هایپرتانسیون، پره اکالمپسی و خونریزی زایمان •

 

 آسم خفیف متناوب(mild intermittent  ) : آگونیست2  (سالبوتامول)استنشاقی کوتاه اثر 

 آسم خفیف مداوم(mild persistent  ) : (بودزوناید: انتخابی)استنشاقی با دوز کم کورتیکواستروئید ،
 ادامه سایر کورتیکوستروئیدهای مؤثر پیش از بارداری

 آسم متوسط پایدار(moderate persistent   :) 
 یا افزایش دوز کورتیکوستروئید استنشاقی،  •
 به دوز قبلی کورتیکوستروئید( سالمترول)طوالنی اثر استنشاقی  2آگونیست افزودن یک •

 آسم شدید پایدار( severe persistent  : )افزایش دوز کورتیکوستروئید استنشاقی 
 کورتیکوستروئیدهای سیستمیکافزودن : صورت ادامه یافتن عالیمدر 



 رینیت آلرژیک

 تشدید، بهبود یا عدم تغییر بیماری 
 (  فارماکوتراپی)پرهیز از مواجهه با آلرژن ها، ایمونوتراپی و دارودرمانی 

 کورتیکوستروئیدهای مصرفی از راه بینی یا نازال(nasal)  ← مؤثرتر ، بی خطرتر  :
 بکلومتازونو  بودزوناید

 

نازال و آنتی هیستامین های نسل اول کرومولین 

 

 (دو ماهۀ دوم و سوم) ستیریزینو  لوراتادینشامل  دومآنتی هیستامین های نسل 
 

 بر ضد ( بخصوص در ماه های اول)ضد احتقان های موضعی مثل اکسی متازولین
احتمال نقص جنین به طور )ارجحیت دارند ( سودوافدرین)احتقان های خوراکی 

 (.نادر





 اختالالت پوستی

داروهای موضعی با حداقل ریسک : 
 باسیتراسین•
 بنزوئیل پراکساید•
 کلیندامایسین•
 اریترومایسین•
 مترونیدازول•
 موپیروسین•
 پرمترین •
 تربینافین•

 لیدوکائین•

 
کورتیکوستروئیدهای موضعی : 

 با حداقل دوز و مدت          

 

 

داروهای سیستمیک قابل استفاده : 
 آسیکلوویر•
 آموکسی سیلین و سایر پنی سیلین ها•
 آزیترومایسین•
 اریترومایسین•
 سفالوسپورین ها•
 سیپروهپتادین •

 دیفن هیدرامین•

 

داروهای تراتوژن : 
 (Neotigason) آسیترتین •
 فلوئورواوراسیل•
 ایزوترتینوئین•
 متوترکسات•

 فیناستراید •



 دیابت

 در )پرهیز از حاملگی، مگر اینکه دیابت به خوبی تحت کنترل باشد
 (.خطر ناهنجاری های جنینی ←غیر این صورت 

 

احتمال تشدید رتینوپاتی و نفروپاتی و بروز هایپرتانسیون 

 

انسولین: درمان دارویی انتخابی برای هر دو نوع دیابت 

 
2، در دیابت نوع 11هفتۀ پس از : گلی بنکالمید 
 سطوح قند خون هدف درSelf-monitoring  : مشابه سطوح

 هدف در دیابت حاملگی 

 

 



 صرع

 بارداری ها% 1بروز حمالت صرعی در حدود 
35 افزایش دفعات تشنج : درصد زنان 
10 کاهش حمالت: درصد 
55 عدم تغییر در فرکانس حمالت : درصد 
ناهنجاری های عمده: 
درصد نوزادان مادرانی که از بنزودیازپین ها، کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین یا والپروئیک اسید استفاده می  6تا  4  

 .کنند
 (نوزاد 113از  1) شکاف دهانی : الموتریژین

 
ماه پیش از بارداری   6حداقل دارو، قطع : در صورت امکان 
درمان تک دارویی   : در صورت امکان 

 
 برای جلوگیری از کمبود ویتامینK (عارضه مصرف برخی داروهای ضد صرع )

 :  در نوزاد
 ماه آخرخوراکی توسط مادر در  K1میلی گرم ویتامین  10دریافت روزانه •
 عضالنی در نوزاد   K1میلی گرم ویتامین  1تجویز •

 ( وابسته به دارو)میلی گرم اسید فولیک  5تا  0/4مصرف روزانه 

 



Neural  Tube  Defect 

Spina tissue is not present in the 
sac in meningocele spina bifida 

Development of spina bifida in utero 



Choice of AED 

 The AED that stops seizures in a given patient 

  Valproate  is an exception 

 

 The lowest dose and the lowest plasma level   

 Regular plasma level monitoring 

 

 The use of multiple agents should be avoided, if possible, 
especially combinations involving valproate, carbamazepine, 
and phenobarbital.  

 

 If there is a family history of neural tube defects: valproate and 
carbamazepine should be avoided. 



 اختالالت روانی

 درصد زنان باردار  16تا  10: افسردگی•
 

 زایمان زودرس و کاهش وزن نوزاد: نتایج احتمالی افسردگی•
 

 افزایش میزان عود اختالل دوقطبی به ویژه در صورت قطع نمودن دارو •
 

 .  درمان معموالً ضروری است: خطر تشدید عالیم اسکیزوفرنی در دوران بارداری و پس از زایمان•
 

 خطر مرگ مادر یا نوزاد، کاهش وزن نوزاد و زایمان زودرس: اسکیزوفرنی•
 
 
 رفتاری  –غیردارویی شامل درمان شناختی درمان های(CBT ) در درمان اختالالت اضطرابی و افسردگی

 دوران بارداری
 
 درمان با الکتروشوک(ECT ) و بی خطر استدر بهبود افسردگی ماژور و اختالل دوقطبی مؤثر . 

 
SSRIs  استفاده در دوران بارداریبیشترین داروهای ضد افسردگی مورد 

 



 اختالالت روانی

 SSRIs : 
احتمالی عوارض: 

  دائمی ریوی هایپرتانسیون احتمال•
  تا 1 :(بیستم هفته از پس استفاده)
 نوزاد 1000 هر در نوزاد 2

  :بارداری اواخر در استفاده صورت در•
 شامل مصرف قطع واکنش خطر

 خوردن در اختالل و پذیری تحریک
 نوزاد در تنفس و

•Paroxetine اول ماهه سه در :  
  های ناهنجاری از مواردی گزارش

  نوزاد در قلبی
 

 داروهای ضد افسردگی در شیردهی:   
بهتر است در دوران . دوکسپین و فلوکستین بیشترین غلظت را در شیر مادر ایجاد می کنند•

 (فلوکستین        . )شیردهی از مصرف این داروها پرهیز شود
   .غلظت کمی را در شیر مادر ایجاد می کنندسرترالین، سیتالوپرام ، پاروکستین •

 

! 

 BZDs : 
 

  :بارداری در ها بنزودیازپین از استفاده•
  شکاف ایجاد ریسک در ناچیز افزایش
   جنین در دهانی

 

  ماهۀ سه در ها بنزودیازپین از استفاده•
 و آلودگی خواب ایجاد خطر :بارداری سوم

   نوزاد در مصرف قطع عالیم
 

 



 اختالالت روانی

 Li : 
داروی خط اول برای درمان  (: Li)لیتیم •

 اختالل دوقطبی در دوران بارداری
 

 :  عوارض احتمالی لیتیم•
 Ebstein)ناهنجاری های قلبی عروقی –

anomaly  ) 
 دیابت بیمزۀ نفروژنیک–
 هایپوگلیسمی–
  آریتمی های قلبی–
 تیروئیداختالل غدد –
 (زیادی مایع آمنیوتیک)پلی هیدرآمنیوس –
 تولد نارس نوزاد –

 

 :آنتی سایکوتیک ها  
 

با  پرفنازینکلرپرومازین، هالوپریدول و •
سابقه طوالنی در دوران بارداری استفاده 
شده اند و مورد بارزی از ناهنجاری های  

 .  جنینی از آنها گزارش نشده است
 
:  داروهای آنتی سایکوتیک غیرتیپیک•

 مورد بحث  
 االنزاپینکلوزاپین و •

 با ناهنجاری های جنینی همراه نبوده اند؛  –
مادر  وزن و بروز عدم تحمل گلوکز در افزایش –

 ریسک عوارض برای بارداری ←

در مورد سایر داروهای آتیپیک اطالعات زیادی •
 .در دسترس نیست

به نظر نمی رسد در دوران بارداری نسبت به •
 .داروهای تیپیک ارجح باشند

 



Hypertension 

           140 -180: هایپرتانسیون  2تا  1زنان باردار مبتال به مرحله )قطع یا ادامۀ داروها : SBP    و
110- 90  :DBP ) 

 پره اکالمپسی اضافه شده به هایپرتانسیون مزمن ←عمده عوارض برای جنین یا مادر 

 ادامۀ حداقل دوز مؤثر داروها، به جز... : 
 

در صورت قطع، شروع مجدد درمان اگر  : 
   mmHg  160- 150فشار خون سیستولیک بیش از  •
    mmHg 110- 100 فشار دیاستولیک بیش از   •
 صدمۀ ارگانی•

 

 هایپرتانسیون مزمن: دیورتیک ها 

 شدید هایپرتانسیون( دیاستولیک بیش از   فشار mmHg 100  : )منفعت درمان، بیشتر 

 .  شواهدی برای مؤثرتر بودن یک دارو نسبت به داروهای دیگر در بارداری وجود ندارد•

 

!؟  



Hypothyroidism 

  هایپوتیروئیدی درمان نشده  : 
 خطر پره اکالمپسی، زایمان زودرس، کاهش وزن نوزاد•

 
درمان جایگزینی با لووتیروکسین 

 در سطح طبیعی TSHحفظ : هدف•
 

 برابر 1/5نیاز به افزایش دوز لووتیروکسین تا 
 هرگونه تغییر در دوز به دنبال تست های تیروئیدی•
 

کاهش دوز به مقادیر پیش از بارداری: پس از زایمان 
 هفته بعد 8الی  TFT  :6تکرار •

 
 

 

 



Hyperthyroidism 

 شایع ترین دلیل هایپرتیروئیدی در دوران بارداری :Graves 

 

هایپرتیروئیدی در دوران بارداری  : 

 مرگ جنین، کاهش وزن نوزاد، ناهنجاری های جنینی، نارسایی قلبی در مادر•
 

جراحی، متی مازول، : درمانPTU 
 (احتمال صدمه به غده تیروئید جنین)ید رادیواکتیو در دوران بارداری نباید استفاده شود 

 
رساندن سطح : هدف درمانFT4 به حداکثر غلظت طبیعی 

 
 

 

 



 متوترکسات

 ACEمهار کننده های آنزیم 

 داروهای ضد سرطان

 داروهای ضد تیروئید

 باربیتورات ها

 کاربامازپین

 کوکائین

 (وارفارین)مشتقات کومارین 

 دی اتیل استیل بسترول

 (با دوز باال)اتانول 

 داروهای با اثر تراتوژنیسیته ثابت شده در انسان

 یدیدها و ید رادیواکتیو
 لیتیم

 میزوپروستول
 فنی توئین
 (ایزوترتینوئین)رتینوئیدها 

 تتراسایکلین
 تالیدوماید

 والپروئیک اسید

 (روزانه IU 18000بیشتر از ) Aویتامین 



 داروهای ممنوع در بارداری

 .استفاده شود( فیتونادیون) K1در دوران بارداری باید از ویتامین  Kدر صورت نیاز به ویتامین * 

 

 

 

 



 داروهایی که در بارداری باید با احتیاط مصرف شوند



 داروهایی که در بارداری باید با احتیاط مصرف شوند



 داروهایی که در بارداری باید با احتیاط مصرف شوند



 داروهایی که در بارداری باید با احتیاط مصرف شوند



 داروهایی که در بارداری باید با احتیاط مصرف شوند



THANKS  FOR   

YOUR  TIME 

www.clinicalpharmacy.ir 


