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مقذمه:
اهزٍسُ اػتیبد ثِ هَاد هخذر ثِ یکی اس هطکالت هْن ثْذاضتی،
رٍاًی ٍ اجتوبػی جَاهغ تجذیل ضذُ است [ .]2 ٍ 1سَءهػزف
هَاد اس خغزات ثبلقَُای است کِ گزٍُّبی جوؼیتی هختلف اس
جولِ سًبى ثبردار را تْذیذ هیکٌذ ٍ اس رفتبرّبی پزخغز
ثْذاضتی هحسَة هیضَد کِ ػَارؼ ٍ پیبهذّبی ًبهٌبسجی
ثزای هبدر ٍ جٌیي ثِ دًجبل دارد .ثزاسبس ًتبیج هغبلؼبت
هختلف ،ضیَع سَء هػزف هَاد در سًبى در دٍ دِّ اخیز ثِ

هیشاى قبثل تَجْی افشایص یبفتِ کِ ػوذُ ایي سًبى در سٌیي
ثبرٍری ّستٌذ [.]3
ثؼضی اس خغزاتی کِ سالهت کَدکبى ٍ حتی ثشرگسبالى را
تْذیذ هی کٌذ ،اس دٍراى جٌیٌی ضزٍع هی ضَد [ .]4یکی اس ایي
خغزات ،سَءهػزف هَاد در دٍراى ثبرداری است کِ ًِ تٌْب ثِ
رضذ جٌیي ثلکِ ثِ سبیز هزاحل سًذگی آسیت جذی هیرسبًذ ٍ
ثِ ػالٍُ ّشیٌِّبی اقتػبدی -اجتوبػی سیبدی را ثِ جبهؼِ
تحویل هیکٌذ [.]5
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مقذمه :اهزٍسُ سَءهػزف هَاد ،ثسیبری اس هزسّبی اجتوبػی ،اقتػبدی ٍ جغزافیبیی کطَرّب را در ًَردیذُ ٍ اس هؼضالت ػوذُ
ثْذاضتی است کِ ثسیبری اس گزٍُّبی جوؼیتی اس جولِ هبدراى ثبردار را در هؼزؼ پیبهذّبی ًبهغلَة هبدری ٍ جٌیٌی قزار هیدّذ.
پژٍّص حبضز ثِ هٌظَر ثزرسی ضیَع هػزف هَاد هخذر در سًبى ثبردار ،پیبهذّبی هبدری ٍ جٌیٌی آى اًجبم ضذ.
روش کار :ایي هغبلؼِ تَغیفی -تحلیلی رٍی توبم سًبى ثبردار هزاجؼِکٌٌذُ ثِ سایطگبُ در هقغغ سهبًی هْز هبُ  1385تب دی هبُ
 1386اًجبم ضذ .اعالػبت السم اس عزیق پزسصًبهِ جوغ آٍری ٍ ثب ًزم افشار  SPSSتجشیِ ٍ تحلیل آهبری ضذ.
یافتهها :ضیَع اػتیبد در ثیي سًبى ثستزیضذُ ثزای سایوبى ثزاثز ثب  0/69درغذ ثَد .هیبًگیي سٌی سًبى هؼتبد ثبردار  29/4 ± 1/32سبل
ٍ ثیصتزیي فزاٍاًی سٌی ( 45/5درغذ) هزثَط ثِ ردُ سٌی 29-20سبل ثَد .در سًبى هَرد هغبلؼِ 11/4 ،درغذ دکَلوبى 10 ،درغذ
هزدُسایی ٍ  37/6درغذ سجز جٌیٌی گشارش ضذ .هیبًگیي سي حبهلگی ّ 34/6 ± 1/34فتِ ٍ ضیَع سایوبى سٍدرس در سًبى هؼتبد ،ثِ
عَر هؼٌبداری ( )P≤ 0/01ثیصتز ثَدً .سجت ضبًس ( )ORسایوبى سٍدرس در سًبى هؼتبد  5/96ثزاثز ثیصتز ثَد.
بحث و نتیجهگیری :اگزچِ تؼذاد سًبى ثبردار هؼتبد اًذک است ،اهب ثب تَجِ ثِ ًتبیج پزی ًبتبل جشٍ گزٍُّبی پزخغز هحسَة هی
ضًَذ ٍ در ًتیجِ ثبیذ ثزًبهِّبی آهَسضی پیصگیزاًِ در عَل ثبرداری ثز تزک هَاد هخذر ٍ یب جبیگشیٌی ثب هَاد هخذر کنػبرضِ
هتوزکش ضَد.

هزضیِ تزضیشی ٍ ّوکبراى

ثزرسی ضیَع هػزف هَاد هخذر ٍ
0

در هغبلؼِ ٍیلیبم ٍ ّوکبراى 7/3 ،درغذ سًبى ثبردار در گزٍُ
هػزفکٌٌذگبى هَاد ثَدًذ [ .]6ضیَع هػزف هَاد هخذر در
سًبى ثبردار ضْز تْزاى در هغبلؼِ رهضبى سادُ ٍ ّوکبراى،
1/4درغذ ثَد [ .]7هؼوَالً افزاد هؼتبد ثِ هَاد هخذر اغلت در
عجقبت اجتوبػی ٍ اقتػبدی پبئیي قزار دارًذ ،کنتز ثزای
هزاقجتّبی دٍراى ثبرداری هزاجؼِ هیکٌٌذ ٍ سیز ٍسى هغلَة
ثَدُ ٍ دچبر کنخًَی ّستٌذ ،ثٌبثزایي حبهلگی در ایي افزاد اغلت
ثب ػَارؼ سیبد ّوزاُ است .اس جولِ ایي ػَارؼٍ ،سى کن سهبى
تَلذ ،سایوبى سٍدرس ٍ دکَلوبى هی ثبضذ [ّ .]9 ٍ 8شیٌِ درهبى
ًَساداى هبدراى هؼتبد ثِ دلیل ػَارؼ جٌیٌی هتؼذد اس جولِ ٍسى
کن سهبى تَلذ ،کَتبّی قذ ،کَچکی دٍر سز ،احتوبل غذهِ
هغشی جٌیي ،هحذٍدیت رضذ داخل رحوی ،ػذم کفبیت پالسٌتب،
سجز جٌیٌی ٍ هزگ داخل رحوی ثِ عَر تقزیجی دٍ ثزاثز ًَساداى
هبدراى غیزهؼتبد است [.]5
ثب تَجِ ثِ سَْلت ًسجی دستزسی ثِ هَاد هخذر در کطَر ٍ
اّویت سالهت هبدر ٍ ًَساد ٍ ًقص تؼییيکٌٌذُ آى در رضذ ٍ
سالهت جبهؼِ ،در هغبلؼِ حبضز پیبهذّبی هػزف هَاد هخذر
رٍی ثبرداری سًبى ثزرسی ضذ.
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یافته ها:
ًتبیج هغبلؼِ ًطبى داد کِ در ثیي  35سى ثبردار هػزفکٌٌذُ
هَاد هخذر ثب هیبًگیي سٌی  ،29/4±1/32ثیصتزیي فزاٍاًی
سٌی هزثَط ثِ سٌیي  20-29سبل ( 45/5درغذ) ثَد .ضیَع
اػتیبد در ثیي سًبى ثستزیضذُ ثزای سایوبى  0/69درغذ ثَد.
هیبًگیي تؼذاد حبهلگی ایي سًبى  3/88 ±0/49حبهلگی ٍ
حذاکثز  13حبهلگی ثَد .ثیصتزیي درغذ سًبى ثبردار هػزف
کٌٌذُ هَاد هخذر ،در حبهلگی دٍم ثَدًذ .هیبًگیي سي حبهلگی
ّ 34/6 ± 1/34فتِ ثَد .در ثیي افزاد هَرد پژٍّصً 32 ،فز
سایوبى ثِ هَقغ یب سٍدرس ٍ ً 3فز سقظ کزدًذ 31/3 .درغذ
سًبى هؼتبد ٍ  7/1درغذ سًبى غیز هؼتبد ،سایوبى سٍدرس داضتٌذ
کِ ضیَع سایوبى سٍدرس در سًبى ثب سَءهػزف هَاد ثِعَر
هؼٌبداری ( )P≤ 0/001ثیصتز ثَدً .سجت ضبًس ( )ORسایوبى
سٍدرس در سًبى هؼتبد  5/96ثزاثز ثیصتز ثَد (.)CI:95% 2.8-12.7
در ثیي سًبى هػزفکٌٌذُ هَاد هخذر 8/6 ،درغذ سقظ11/4 ،
درغذ دکَلوبى 10 ،درغذ هزدُسایی ٍ  37/6درغذ سجز جٌیٌی
در عی درد سایوبى گشارش ضذّ .وچٌیي ًقبیع لَلِ ػػجی
هبًٌذ آًبًسفبلی ٍ اسپیٌبثیفیذا در  6/7درغذ ًَساداى هطبّذُ ضذ
(ًوَدار .)1
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روش کار:
ایي هغبلؼِ تَغیفی -تحلیلی رٍی  35سى ثبردار هػزفکٌٌذُ
هَاد هخذر اس هیبى  4647سى ثبردار کِ در فبغلِ سهبًی هْزهبُ
 1385تب دیهبُ  1386ثزای سایوبى یب سبیز هطکالت دٍراى
ثبرداری ثِ سایطگبُ ثخص سایوبى هزکش آهَسضی درهبًی
ثیوبرستبى ٍلیؼػز (ػج) ثیزجٌذ هزاجؼِ کزدُ ثَدًذ ،اًجبم ضذ.
اثشار جوغآٍری دادُّبی ثیوبراى ،پزسصًبهِ ثَد .ثِ هٌظَر
جوغآٍری دادُّب ،اثتذا عجق هقزرات پذیزش ثیوبراى در ثخص
سایطگبُ ،دادُّبی سي ،تبریخ آخزیي قبئذگی ،تؼذاد حبهلگیّب ٍ
سایوبىّب ،ثیوبریّبی سهیٌِای ٍ هػزف هَاد هخذر اس توبهی
سًبى پذیزشضذُ سَال ضذ .در غَرت هثجتثَدى پبسخ فزد در
ارتجبط ثب هػزف هَاد هخذر ،ثزای تکویل پزسصًبهِ پژٍّص،
تَسظ پزسصگزی کِ اس کبرضٌبسبى هبهبیی ثَدُ ٍ در خػَظ
ًحَُ ثزقزاری ارتجبط غحیح ٍ غویوی آهَسش دیذُ ثَد ثب ٍی
هػبحجِ ضذ .قجل اس ضزٍع هػبحجِّ ،ذف اس اًجبم پژٍّص،
ًحَُ جوغآٍری دادُّب ٍ استفبدُ اس آىّب ،ثیًبم ٍ ًطبى ثَدى
پزسصًبهِّب ٍ هحفَػ هبًذى اعالػبت فزدی ثزای هػبحجِ

ضًَذُ تَضیح دادُ هیضذ ٍ سپس هػبحجِ در غَرت توبیل
ثیوبر ثِ ضزکت در هغبلؼِ اًجبم هیگزفت.
در ایي هغبلؼِ ،اس راٌّوبی تطخیػی ٍ آهبری اختالالت رٍاًی
ٍیزایص چْبرم ( diagnostic and statistical manual of mental
 )disorders, 4th edition - DSM-IVثِ ػٌَاى هالک تطخیع
ٍاثستگی ثِ هَاد هخذر استفبدُ ضذ ٍ توبم ثیوبراًی کِ اس ًظز
ایي راٌّوبی تطخیػیٍ ،اجذ ضزایظ ٍاثستگی ثِ هَاد هخذر
ثَدًذ ثِ ػٌَاى هؼتبد در ًظز گزفتِ ضذًذ [.]10
دادُّبی سي حبهلگی ،رًگ هبیغ آهٌیَتیک ،غذای قلت جٌیي،
ًحَُ سایوبى ،قذٍ ،سى ٍ دٍر سز ًَساد ،آپگبر دقیقِ اٍل ٍ پٌجن
ٍ ٍجَد آًَهبلی در ًَساد در پزسص ًبهِ پژٍّص ثجت ضذ .دادُ-
ّبی هزثَط ثِ سَاثق هبهبیی ٍ پیبهذّبی ثبرداری اخیز ثب
اعالػبت هَجَد در پزًٍذُّبی سایوبًی سًبى هغبثقت دادُ ضذ.
اعالػبت ثب کوک ًزم افشار  ٍ SPSSاستفبدُ اس آهبر تَغیفی ٍ
آسهَىّبی آهبری ٍ رگزسیَى لجستیک ،هَرد تجشیِ ٍ تحلیل
آهبری قزار گزفتٌذ.
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بحث و نتیجهگیری:
سَء هػزف هَاد یک هطکل ثْذاضتی -اجتوبػی جذی است
کِ ثبر هبلی ٍ اجتوبػی سیبدی را ثز جَاهغ تحویل هیکٌذ .ثز
اسبس گشارش سبل  1999سبسهبى ثْذاضت جْبًی تقزیجبً 4-3
درغذ اس کل جوؼیت جْبى یک یب ثیص تز اس یک ًَع هبدُ
هخذر هػزف هیکٌٌذ کِ ایي رقن ثِ خػَظ در کطَرّبی در
حبل تَسؼِ رٍ ثِ افشایص است [.]11
استفبدُ اس هَاد هخذر در دٍراى حبهلگی ثب ػَارؼ جذی ثزای
هبدر ٍ جٌیي ّوزاُ است .اس جولِ ایي ػَارؼ ،سایوبى سٍدرس،
سقظ ،کبّص رضذ جٌیي ،کن ضذى ٍسى سهبى تَلذ ،هزگ داخل
رحوی ٍ جذاضذى سٍدرس جفت است [.]11-9 ٍ 6
هغبلؼبت اًذکی در خػَظ ضیَع اػتیبد در ثبرداری ٍجَد دارد.
ثز اسبس گشارش اًستیتَ هلی سَء هػزف هَاد در سبل 1992
هیشاى استفبدُ اس یک هبدُ غیز هجبس در عی ثبرداری  5/5درغذ
ثَدُ است [ .]12در هغبلؼِ ٍیلیبم ٍ ّوکبراًص  7/3درغذ سًبى
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ٍسى ًَساداى سًبى هَرد پژٍّص ،حذاقل  900گزم ٍ حذاکثز
 4250گزم ثب هیبًگیٌی ثزاثز ثب  2674/6 ± 142/03گزم ثَد.
 26/9درغذ آىّب دارای ٍسى کن سهبى تَلذ ثَدًذ .هیبًگیي دٍر
سز ایي ًَساداى  33/11 ± 0/48سبًتیوتز ثَد ٍ  6/7درغذ آىّب
ًوزُ آپگبر سیز  7در دقیقِ پٌج داضتِ کِ در ثخص هزاقجت ّبی
ٍیژُ ًَساداى ثستزی ضذًذ.
 33/3درغذ هبدراى هػزف کٌٌذُ هَاد هخذر ،سشاریي ٍ 66/7
درغذ سایوبى عجیؼی داضتٌذ .ضبیغتزیي هبدُ هػزفی در سًبى
هَرد هغبلؼِ تزیبک ثَد ٍ  5/7درغذ اس آىّب کزیستبل هػزف
هی کزدًذ.

حبهلِ ،هػزفکٌٌذُ هَاد ثَدًذ کِ در هقبیسِ ثب هیشاى آى در
سًبى غیزحبهلِ ( 8/3درغذ) کنتز است [ .]6رهضبًشادُ ٍ
ّوکبراى در ثزرسی تؼذاد  4317سى ثبردار ضْز تْزاى ضیَع
هػزف هَاد هخذر را  1/4درغذ گشارش کزدُ است [.]7
در جَاهغ هختلفًَ ،ع هَاد هػزفی هتفبٍت استً .تبیج
هغبلؼبت ًطبى هی دّذ کِ ػَارؼ جبًجی هَاد در حبهلگی ثِ
ًَع هَاد هػزفی در آى جبهؼِ ثستگی دارد .ثزای ثزرسی اثز
هَاد هخذر ثز رٍی حبهلگی ،هغبلؼِ ای در ٌّگ کٌگ رٍی
 51سى ثبردار هػزفکٌٌذُ هَاد هخذر اًجبم ضذ .ثز اسبس ًتبیج
ایي هغبلؼِ ،ضبیغ تزیي هبدُ هػزفی ّزٍئیي ثَدُ ٍ سایوبى
سٍدرس در  41درغذٍ ،سى کن سهبى تَلذ در  27/5درغذ ٍ
خًَزیشی حیي سایوبى در  13/7درغذ هَارد هطبّذُ ضذ [.]13
در هغبلؼِ ٍسیٌٍَیک ٍ ّوکبراى کِ در یک دٍرُ دُ سبلِ
( )1997-2007رٍی سًبى ثبردار کزٍاسی اًجبم ضذ 2 ،درغذ
سًبى (ً 85فز) هػزفکٌٌذُ هَاد هخذر ثَدًذ .ضبیغتزیي هبدُ
هػزفی ّزٍئیي ( 50درغذ) ثَدُ ٍ هزگ ًَسادی در  4/6درغذ،
ٍسى کن سهبى تَلذ در  33درغذ ٍ ،آپگبر دقیقِ پٌج کنتز اس 7
در  8درغذ هَارد هطبّذُ ضذّ .وچٌیي سایوبى سٍدرس در سًبى
هػزفکٌٌذُ هَاد هخذر اس سًبى غیزهؼتبد ثیصتز ثَد ( 21درغذ
در هقبثل  6درغذ) کِ اس ًظز آهبری هؼٌبدار ( )P≤ 0/05ثَد
[ّ .]14بسکیٌش در هغبلؼِای رٍی  314سى ،سَء هػزف
کَکبئیي در سهبى حبهلگی را هَرد ثزرسی قزار داد .سایوبى سیز
ّ 36فتِ در  28درغذٍ ،سى کن سهبى تَلذ در  29درغذ ٍ جذا
ضذى سٍدرس جفت در سًبى هػزف کٌٌذُ هَاد ،قبثلتَجِ ثَد
[.]15

ثزرسی ضیَع هػزف هَاد هخذر ٍ

در هغبلؼِ حبضز ،فزاٍاًی اػتیبد ثِ هَاد هخذر  0/69درغذ ثَد
کِ ػلت تفبٍت آى ثب هغبلؼِ رهضبًشادُ هیتَاًذ اختالفبت
فزٌّگی ثبضذّ .وچٌیي ضیَع سایوبى سٍدرس در سًبى هػزف-
کٌٌذُ هَاد  31/3درغذ ٍ در سًبى غیز هؼتبد  7/1درغذ ثَد .ثِ
ػالٍُ ًتبیج هغبلؼِ ًطبى داد کِ اػتیبد ثِ هَاد هخذر ضبًس
سایوبى سٍدرس را  5/96ثزاثز افشایص هیدّذ کِ ایي ًتیجِ ثب
هغبلؼِ ّبسکیٌش ٍ هغبلؼِ ٍسیٌٍَیک هغبثقت دارد.
در هغبلؼِ حبضز 26/9 ،درغذ ًَساداى دارای ٍسى کن سهبى تَلذ
ثَدًذ کِ ثب ًتبیج سبیز هغبلؼبت ّنخَاًی دارد .تبیتَهبیَى ٍ
ّوکبراًص در یک هغبلؼِ رٍی  211سى ثبردار هػزف کٌٌذُ
هَاد 23/3 ،درغذ سقظ 5/2 ،درغذ پزُ اکالهپسی 1/9 ،درغذ
هَارد خًَزیشی حیي سایوبى ٍ  3/3درغذ ػفًَت هطبّذُ کزدًذ
[ .]16دهَثزٍسکی ٍ ّوکبراى در سبل  592 ،1991هَرد اس سًبى
ثب سَء هػزف کَکبئیي را ثب  4687هَرد در گزٍُ کٌتزل هقبیسِ
ٍ هطبّذُ کزد کِ در ایي سًبى در عی حبهلگیٍ ،سى سهبى تَلذ
ٍ سي حبهلگی در سهبى سایوبى ثِ عَر قبثل تَجِای کبّص
یبفتِ ٍ در ایي افزاد دکَلوبى دٍ ثزاثز ثیصتز است [ .]17هبیت
ٍ ّوکبراى در یک هغبلؼِ هقغؼی رٍی  118پزًٍذُ هزاقجت-
ّبی ثْذاضتی هزثَط ثِ هبدراى ثبردار کِ هػزف کٌٌذُ هَاد
هخذر ٍ یب تحت درهبى ثب هتبدٍى ثَدًذ 20 ،درغذ سایوبى
سٍدرس 28 ،درغذ ٍسى کن سهبى تَلذ ٍ  21درغذ اًتقبل ثِ
ثخص هزاقجتّبی ٍیژُ ًَساداى هطبّذُ کزدًذ [.]18

هزضیِ تزضیشی ٍ ّوکبراى

در هغبلؼِ حبضزً ،وزُ آپگبر دقیقِ پٌج  6/7درغذ ًَساداى کنتز
اس  7ثَد کِ در ثخص هزاقجتّبی ٍیژُ ًَساداى ثستزی ضذًذ.
یبفتِّبی ایي هغبلؼِ ثب هغبلؼِ ٍسیٌٍَیک ّنخَاًی داضت ،اهب
ثب هغبلؼِ هبیت هغبثقت ًذاضت .ػلت تفبٍت هیتَاًذ ایي ثبضذ
کِ در هغبلؼِ هبیت ،کل ًَساداى هبدراى هؼتبد ثستزی ضذُ در
ثخص هزاقجتّبی ٍیژُ ثِ ػلل هختلف اس جولِ ًوزُ آپگبر
پبییي ٍ یب سٌذرم هحزٍهیت هالک هحبسجِ ثَدُ ،اهب در هغبلؼِ
حبضز ،فقظ ًَساداى هٌتقل ضذُ اس سایطگبُ ثِ ثخص هزاقجت-
ّبی ٍیژُ ثِ ػلت ًوزُ آپگبر پبییي لحبػ ضذُاًذ.
ثز اسبس ًتبیج هغبلؼِ حبضز ،در سًبى هػزفکٌٌذُ هَاد هخذر
 11/4درغذ دکَلوبى 10 ،درغذ هزدُ سایی ٍ  37/6درغذ سجز
جٌیٌی در عی درد سایوبى هطبّذُ ضذ.
ثب تَجِ ثِ ػَارؼ هبدری ٍ جٌیٌی در سًبى هػزف کٌٌذُ هَاد
هخذر ٍ ایي کِ ضبًس سایوبى سٍدرس ثب اػتیبد ثِ هَاد هخذر ثِ
هیشاى  5/96ثزاثز افشایص هییبثذ ٍ اس آى جبئی کِ سایوبى
سٍدرس یک ػلت ػوذُ هزگ ٍ هیز ًَساداى در سبل اٍل تَلذ
است ،تَغیِ هیضَد در راستبی ارتقبء سالهت ٍ ثْذاضت
جبهؼِ ،ثِ ّوزاُ ارائِ آهَسش ّبی ّوگبًی در خػَظ تبثیزات
هخزة هػزف ایي گًَِ هَاد در دٍراى حبهلگی ،هزاقجتّبی
پزُ ًبتبل هٌظن ٍ دقیقتزی اًجبم گیزد تب اس تحویل ّشیٌِّبی
اقتػبدی ٍ اجتوبػی سٌگیي ثز جبهؼِ جلَگیزی ضَد.

فػلٌبهِ داًطگبُ ػلَم پشضکی جْزم ،دٍرُ ًْن ،ضوبرُ سِ ،پبییش 1390

] [ DOI: 10.29252/jmj.9.3.3

8. Lejeune C, Ropert JC, Montamat S, et al. Medicalsocial outcome of 59 infants born to addicted mothers. J
Gynecol Obstet Biol Repro (Paris) 1997; 26(4): 395-404.
9. Von Mandach U. Drug use in pregnancy. Ther Umsch
)2005; 62(1): 29-35. (German
10. Kaplan HL, Sadock BJ. Synopsis of psychiatry
behavioral sciences/clinical psychiatry. 7th ed. Trans.
Pourafkari N. Tehran: Shahrab Publ; 1994.
11. Jamison DT, Creese A, Prentice T, et al. The world
health report. 1999: making a difference. Geneva: World
Health Organization; 1999: 1-121.
12. National Institute on Drug Abuse, National
Pregnancy and Health Survey. Drug use among women
delivering live births, 1992. Rockville: National Inst
Drug Abuse; 1996: 1-157.
13. Lam SK, To WK, Duthie SJ, et al. Narcotic addiction
in pregnancy with adverse maternal and perinatal
;outcome. Aust New Zealand J Obstet Gynaecol 1992
32(3): 216-21.
14. Vucinovic M, Roje D, Vucinovic Z, et al. Maternal
and neonatal effects of substance abuse during
;pregnancy: our ten-year experience. Yonsei Med J 2008
49(5): 705-713.

1. Ostrea Jr EM, Brady M, Gause S, et al. Drug
screening of newborns by meconium analysis: a large;scale, prospective, epidemiologic study. Pediatrics 1992
89(1):107-13.
2. Chasnoff IJ, Landress HJ, Barrett ME. The prevalence
of illicit-drug or alcohol use during pregnancy and
discrepancies in mandatory reporting in Pinellas country,
Florida. N Engl J Med 1990; 322(17): 1202-6.
3. Kuczkowski KM. Cocaine abuse in pregnancyanesthetic implications. Intern J Obstetr Anesthesia
2002; 11(3): 204-10.
4. Finnegan LP. Women, pregnancy and methadone.
Heroin Addiction Related Clin Problem 2000; 2(1): 1-8.
5. Fabris C, Prandi G, Perathoner C, et al. Neonatal drug
addiction. Panminerva Med 1998; 40(3): 239-43.
6. William FR, Michael P. Pharmacotherapy for pregnant
;women with addictions. Am J Obstet Gynecol 2004
191(6): 1885-97.
7. Ramezanzadeh F, Tavafian S, Vahdaninia M, et al.
Maternal and fetal outcomes of narcotic substance abuse,
;cigarette smoking, and unsafe drugs during pregnancy
)Hakim Res J 2007; 10(3): 9- 16. (Persian

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07

References:

هزضیِ تزضیشی ٍ ّوکبراى

17. Dombrowski MP, Wolfe HM, Welch RA, et al.
Cocaine abuse is associated with abruptio placentae and
decreased birth weight, but not shorter labor. Obstet
Gynecol. 1991; 77(1): 139-41.
18. Mayet S, Groshkova T, Morgan L, et al. Drugs and
pregnancy-outcomes of women engaged with a specialist
perinatal outreach addictions service. Drug Alcohol Rev
2008; 27(5): 497-503.

[ DOI: 10.29252/jmj.9.3.3 ]

[ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07 ]

15. Hoskins IA, Friedman DM, Frie FJ, et al.
Relationship between antepartum cocaine abuse,
abnormal umbilical artery Doppler velocimetery, and
placenta abruption. Obstet Gynecol 1991; 78(2): 279-82.
16. Thaithumyanon P, Limpongsanurak S, Praisuwanna
P, et al. Perinatal effects of amphetamine and heroin use
during pregnancy on the mather and infant. J Med Assoc
Thai 2005; 88(11): 1506-13.

ٍ ثزرسی ضیَع هػزف هَاد هخذر

1390  پبییش،ِ ضوبرُ س، دٍرُ ًْن،فػلٌبهِ داًطگبُ ػلَم پشضکی جْزم

Original Article

Prevalence of narcotic substance abuse and the maternal and fetal outcomes in
pregnant women
Torshizi M*1, Saadatjoo SA2, Farabi M3
Received: 01/31/2010

Revised: 10/26/2010

Accepted: 04/21/2011

1. Dept. of Midwifery, School of Nursing, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
2. Dept. of Nursing, School of Nursing, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
3. Specialist in Midwifery, Vali-e-Asr Hospital, Birjand, Iran
Journal of Jahrom University of Medical Sciences, Vol. 9, No. 2, Fall 2011

[ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-07 ]

Abstract
Introduction:
Narcotic substance abuse is today prevalent crossed many communities around the world,
and is among the major health problems that endanger a great number of people
including the pregnant mothers because of its untoward maternal and fetal outcomes. This
study was conducted to determine the prevalence of substance abuse and its maternal and
fetal outcomes.
Material and Methods:
This is a descriptive and analytical cross-sectional study (October 2006–December 2007)
conducted on 4647 women who had the criteria for admission to labor wards of educational
hospital of Birjand, Iran. Data were collected through a questionnaire. The obtained data
were statistically analyzed in SPSS software using descriptive statistics and logistic
regression tests at the significance level of <0.05.
Results:
The results revealed that the prevalence of addiction among pregnant women was 0.69% and
the mean age of the female addicts was 29.4 ± 1.32 years. Among the males, it was 45.5%
with a mean age of 20-29 years. In the addicted group, 11.4% abruptio placenta, 10%
stillbirth and 37.6% fetal distress were reported.
The mean of gestational age was 34.6 ± 1.34 weeks and premature delivery was significantly
more common in the group of pregnant addicts (31.3 vs. 7.1%).
Conclusion:
Addicted pregnant women present a small but high-risk group as to the perinatal outcome.
Appropriate obstetric and neonatal care can reduce the rate of complications in these
pregnancies and improve perinatal outcome. Therefore, preventive educational programs
during pregnancy should focus on reduction or replacement of such substances with safe
drugs.
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