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منذ مأساة التاليدوميد )talidomide( ووصف الدواء للنساء احلوامل يثير مخاوف كثيرة من قبل عامة 
الناس و كذلك من لدن العاملني في اجملال الصحي، مع ذلك فإن وصف األدوية أثناء احلمل يظل ضروريا في 
بعض احلاالت املرضية [1]. إن احلمل وما يرافقه من تغيرات فيزيولوجية يؤثر بشكل كبير على حركية 
األدوية )pharmacodynamie( مع العلم أن معظمها ميكنه عبور املشيمة )placenta(، باستثناء 
القلة القليلة كاألنسولني )insuline( و الهيبارين )héparine(. فالطبيب الواصف لألدوية لدى املرأة 
احلامل أو املقبلة على احلمل ملزم بتقييم دقيق للفوائد املتوقعة من العالج دون املساس بصحة اجلنني 

قبل وصف الدواء.

هدفنا من خالل هذا املقال مساعدة الطبيب في عملية تقييم وصف األدوية لدى املرأة احلامل.

1. التغيرات الفيزيولوجية و تأثيرها 
على خصائص حركية الدواء 

: )Pharmacodynamie(

على  واضح  بشكل  تؤثر  الفيزيولوجية  التغيرات  إن 
ما  ففي  احلامل،  املرأة  جسم  داخل  الدواء  حركية 
 absorption) يتعلق مبرحلة االمتصاص الهضمي
digestive)، وهي أول مرحلة من املراحل األربع حلركة 
الدواء داخل اجلسم، خالل احلمل، يقل نشاط املعدة 
الهضمي  اإلفراغ  فترة  زيادة  في  يسبب  مما  واألمعاء 
(vidange digestive) بنسبة تترواح بني 30 إلى 
%50 مما ينتج عنه زيادة استقرار الدواء داخل اجلسم 

.(Cmax) وبالتالي ارتفاع التركيز األقصى

التوزيع  مرحلة  تعتبر  أخرى،  جهة  من 
مراحل  من  مرحلة  ثاني  وهي   ،(distribution)
ويرجع  تأثيرا.  األكثر  اجلسم،  داخل  الدواء  حركية 
للدم  الديناميكية  التغيرات  إلى  باألساس  ذلك 
(changements hémodynamiques) كازدياد 
وانخفاض   (débit cardiaque) القلبي  التدفق 

 .(tension artérielle) الضغط الدموي

آخر  هي  و   (épuration) التصفية  مرحلة  أما 
فصبيب  املهم،  الدور  الكلي  تلعب  حيث  مرحلة،  
(débit rénal) يرتفع  الدم لهذا العضو احلساس 
مع تقدم احلمل ليصل إلى ما بني 400 و 800 ملم 
الكلي لألدوية  ارتفاع فرز  و هذا يعني  الدقيقة،  في 

الصيدلة

د. يوسف خبال
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.(élimination مرحلة التخليص)

:)exposition( 2. المخاطر المرتبطة بفترة التعرض

عن  للتعبير   "(exposition) "التعرض  مصطلح  يستعمل 
فترة  احلامل.  لألم  املوصوف  والدواء  اجلنني  بني  احلقيقية  العالقة 
التعرض لألدوية أمر بالغ األهمية. وهنا يجب التمييز بشكل واضح 
بني فترة التعرض وفترة الوصف (durée de prescription) ألن 
تأثير الدواء قد يستمر مدة طويلة بعد انتهاء فترة تناوله. استمرار 
هذا التأثير يفسر بطول فترة التخليص وهو ما يعادل خمس مرات 
نصف عمر الدواء (demi-vie). حيث أنه وفي بعض احلاالت يجب 
الرجوع ليس إلى بداية احلمل ولكن إلى فترة أخذ الدواء خصوصا 

األدوية التي تتميز بنصف عمر طويل. [2،3] 

كل  في  للدواء  (التعرض  زمنية  فترات  أربع  إلى  احلمل  توزيع  ميكن 
فترة يؤدي إلى مضاعفات مختلفة):

بضعف  تتميز  منه.   12 اليوم  اإىل  احلمل  اأول  من  االأوىل:  الفرتة 
تكون  للدواء  التعرض  عواقب  أن  ويبدو  وأمه.  اجلنني  بني  التبادالت 
 loi du tout) ضئيلة، وهنا ميكن التحدث عن قانون الكل أو العدم
التأكد  مت  قد  و  تأثير،  أي  جود  و  عدم  أو  اجلنني  وفاة  أي   (ou rien
احليوانات  على  أجريت  التي  التجارب  خالل  من  الفرضية  هاته  من 
املواد  استعمال  مع  تثبت  لم  ولكن  املشعة  املواد  باستعمال 

الكيماوية.

الفرتة الثانية : من اليوم 13 اإىل اليوم 56 من احلمل. تتميز بالتكوين 
زمني  جدول  حسب  يتم  والذي   ،(organogénèse) العضوي 
محدد لكل عضو. خالل هاته الفترة، ميكن اعتبار أن التعرض لألدوية 

قد يؤدي خملاطر كبيرة.

هاته  في  الوالدة.  يوم  اإىل  احلمل  من   56 اليوم  من   : الثالثة  الفرتة 
الفترة،  يكُون اجلنني قد اكتمل تقريبا، وهي تشكِّل مرحلة النمو أو 
النضج. التعرض لبعض األدوية قد يعيق منو أو نضج بعض األعضاء 
كاجلهاز العصبي املركزي أو األعضاء التناسلية أو الكلي، كما ميكن 
تكوين  في  سببا  أو  وظيفي  نهائي  أو  مؤقت  خلل  في  يتسبب  أن 

السرطان على املدى البعيد. 

بسهولة  ربطه  يصعب  االضطرابات  هذه  بعض  اكتشاف  إن 

بالتعرض لألدوية، ألن تطورها قد يكون بعيدا عن مرحلة الوالدة إما 
ببضعة أشهر، كما هو الشأن بالنسبة للتطور السيكولوجي، أو 

عدة سنوات كما هو الشأن بالنسبة للتسرطن.

الوالدة.  حتى  الطويلة  للفترات  أو  املزمن  العالج  حالة  في  وأخيرا 
فاألعراض قد تظهر بشكل فوري وواضح على حديثي الوالدة، وقد 
تستمر هاته األعراض والتي تشبه إلى حد ما أعراض اإلدمان ملدة 
أسابيع. يجب االستعداد لهاته الفترة بشكل جدي مع األخذ بعني 
املولود اجلديد تختلف كل االختالف  الدواء لدى  أن حركية  االعتبار 

عن  شكلها لدى البالغني.

3. المخاطر المرتبطة بنوعية األدوية:

 .)malformatif( تشويهية  قدرة  أي  من  اخلالية  األدوية  أوال: 
وهي األدوية التي أثبتت جميع الدارسات الوبائية والتي أقيمت بعد 
االستعمال الواسع لها، أنها ال تتوفر على أي قدرة أو خطر للتشويه 
والباراسيتمول   ،(amoxicilline) أموكسيلني   : مثل  اجلنيني. 

.(paracétamol)

 pouvoir( أكيدة  تشويهية  بقدرة  املتميزة  األدوية  ثانيا: 
خطرا  األدوية  من  النوع  هذا  يشكل   .)malformatif certain
 malformations) التلقائي  التشوه  نسبة  يفوق  مرتفعا 
spontanées)  وهي تخص بعض األعضاء اجلسدية احملددة. في 
هاته اجملموعة ميكننا التمييز بني األدوية شديدة القدرة التشويهية 
التاليدوميد  أو   ،(dérivés du rétinol) الريتنول  كمشتقات 
(talidomide). فنسبة التشويه لديها تفوق %20 وهي ممنوعة 
واألدوية  احلمل.  احتمال  عند  أو  احلوامل  النساء  لدى  كلي  بشكل 
التي ال تتجاوز نسبة احتمال التشويه لديها %5، على سبيل املثال 
 acide) الفالبرويك  ِحمض   ،(carbamazipine) كاربامازبني 

.K ومضادات الفيتامنب (lithium) الليثيوم ،(valproique

ومحدودة  ضعيفة  املعلومات  عددا.  األكثر  اجملموعة  وهي  ثالثا: 
لدى  املعدومة  أو  الضعيفة  التشويهية  بالقدرة  فقط  وتتعلق 
يتعني عند وصف هاته األدوية األخذ بعني االعتبار   .[8-4] احليوان 
مدى  و  يجب عالجه،  الذي  املرض  ثم  التعرض  ومدة  احلمل  مرحلة 

املنفعة و املضرة املرتقبتني [11-10].
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4. كيف يمكن للطبيب الواصف اتخاذ القرار المناسب 

حتديد املرحلة املعنية:

أ- قبل التعرض لألدوية أو قبل احلمل
و  التجريبية  بياناتها  خالل  من  سالمة  األكثر  األدوية  اختيار   -

السريرية.
- برمجة املراقبة الطبية لألم واجلنني.

ب- بعد التعرض لألدوية أثناء احلمل 
وهي احلالة األكثر شيوعا وصعوبة، فتقييم اخملاطر عند اجلنني يجب 

أن يأخذ باالعتبار :
- املعلومات املتاحة عن الدواء.

- رغبة األبوين.
- إمكانية الكشف قبل الوالدة.

ج- بعد الوالدة
- هنا أثر التشخيص يضل رجعيا. 

- محاولة ربط التشوه بالتعرض الدوائي.

5. خالصة :

تعرض  بسبب  األكثر خطورة  احلمل  من  األولى  األيام  اعتبار  ميكن 
اجلنني لألدوية، ألن احلمل خالل هاته الفترة قد يكون مجهوال لدى 
األدوية  اختيار  يتم  أن  إذن  احلكمة  فمن  املعالج.  الطبيب  أو  املرأة 
سالمة  يخص  فيما  الواضحة  البيانات  أكثر  على  تتوفر  التي 
االستعمال وكذلك التاريخ الطويل للدواء. ميكن للطبيب املعالج 

في احلاالت الصعبة  استشارة مراكز مراقبة األدوية والتي تتوفر 
أو  الوطني  املركز  (سواء  الالزمة  والكفاءات  املعلومات  كل  على 

املراكز اجلهوية).
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الصيدلة
مخاطر األدوية لدى النساء الحوامل

جدول ب : أدوية ذات قدرة تشويهية ضعيفة

ما يجب القيام بهالتشوهات املمكنةدواء

lithium تشوهات قليلة %7الليثيوم
La maladie d'Ebstein  مرض ايبشتاين

- التوقف عن أخذ الدواء إلى حدود اليوم 56 من احلمل
- املراقبة بالصدى خصوصا القلب بعد األسبوع 18 من احلمل

احِلمض الفالبرويك

 Acide valproique
عيوب انسداد األنبوب العصبي 3%

تشوه الوجه واجلمجمة

تشوهات قليلة

- إضافة حمض الفوليك (Acide folique) شهر قبل احلمل 
وفي الشهرين األولني 

- الفحص الطبي بالصدى مركز على اجلهاز العصبي

ميتوتركسات 

Méthotrexate
تشوهات في اجلهاز العصبي املركزي وتشوهات 

األعضاء

استعمال أقراص منع احلمل أثناء استعمال هذا الدواء وثالث 

أشهر بعد توقيفه

مضادات االلتهاب غير 

  AINS ستيرويدية

   Fermeture du canal) انسداد القناة الشريانية

artériel) موت اجلنني بالقصور القلبي. ارتفاع 
الضغط الرئوي، قصور كلوي

عدم الترخيص باالستعمال ما فوق األسبوع 24


