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مقدمه

خصوصیات هومولوژیکال  SARS-CoV-2شبیه SARS-

بیماری کووید 11-ناشی از کروناویروس سندرم حاد

 CoV-1است .از این رو ،رعایت اصول بهداشتی ،پیشگیری و

تنفسی است که در  21ژانویه سال  2222سازمان بهداشت

کنترل نمودن این بیماری در زنان باردار و خطر بالقوه انتقال

جهانی این ویروس را به عنوان کروناویروس نوین  2211و

عمودی سبب افزایش میزان نگرانی برای مراقبین بهداشتی شده

سپس  SARS-CoV-2نامگذاری کرد .این بیماری افراد با

است (.)4

از سایرین گرفتار میکند ،همچنین زنان باردار به دلیل تغییرات

نسبت به کروناویروس در معرض خطر ویژهای هستند .به همین

طبیعی و فیزیولوژیک این دوران بیشتر در معرض ابتال به

دلیل رعایت پروتکلها و استانداردهای درست بهداشتی نقش

ویروس کرونا هستند .اکنون بیش از  122میلیون زن باردار به

مهمی در پیشگیری این بیماری دارند (.)1

معرض خطر ابتال به بیماری کووید 11-باشند .این بیماری تقریباً

باردار مبتال به کووید ،11-الزم است پروتکلهای صحیح از

از نظر بهداشتی سالمت  141میلیون تولد سالیانه را در دنیا

جمله به حداقل رساندن تماسهای غیرضروری بیمار با

تهدید میکند .نتایج اکثر مطالعات در زنان باردار مبتال به پنومونی

بیمارستان جهت رعایت فواصل اجتماعی به کار گرفته شود و

نشان داد که احتمال خطر سقط جنین ،پرهاکالمپسی و زایمان

تالش جهت انجام ارائه خدمات تلفنی بیشتر گردد و فقط مادران

زودرس ،پارگی زودرس پردهها و محدودیت رشد داخل رحمی

باردار در شرایط اورژانس وارد بیمارستان و پایگاههای ارائه

افزایش مییابد .از طرفی ،شانس مردهزایی و یا تولد نوزاد

خدمات سالمت و مراقبتی شوند .از این رو ،انجام اقدامات

مشکلدار و نیازمند به مراقبتهای ویژه در این زنان بیشتر است.

پیشگیرانه و مراقبتهای بهداشتی دوران بارداری در زنان به

با گسترش شیوع و سرعت انتشار بیماری ،ابتالء مادران باردار

خصوص در شرایط کووید 11-از اهمیت خاصی برخوردار

نیز در حال افزایش است (.)1،3

است.
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دلیل ضعف سیتم ایمنی ممکن است در سراسر جهان در

جهت انجام استراتژیهای صحیح مراقبت و مدیریت مادران
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مشکالت بیماریهای زمینهای و یا ضعف سیتم ایمنی را بیشتر

با توجه به احتمال انتقال عمودی و آئروسل مادری ،نوزادان

کووید 11-و بارداری
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کووید 11-بر پیامدهای سالمت زنان باردار نشان نداده است

تأثیر مستقیم کووید 11-در دروان بارداری:
در دوران بارداری به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و
ایمونولوژیک ،رشد جنین تحت نظارت و کنترل قرار میگیرد .این

(.)13
انتقال داخل رحمی:

گونه تغییرات میتواند خطر ابتال به ویروسهای تنفسی را برای

مطالعات مربوط به انتقال  SARS-CoV-2از طریق مادر به

زنان باردار و جنین آنها افزایش دهد .از این رو ،شانس ابتال زنان

جنین بسیار با تردید و حدس و گمان است و برای تأیید

باردار و نوزاد آنها به  SARS-CoV-2افزایش مییابد .در حقیقت

مکانیسمهای فرضی انتقال نیاز به شواهد و انجام مطالعات

به نظر نمیرسد که عالیم افراد باردار مبتال به کووید 11-نسبت

بیشتر است .تاکنون ،مطالعات از انتقال عمودی ناشی عفونت

به زنان غیرباردار بیشتر باشد .بیشتر زنان باردار مبتال بدون

داخل رحمی کووید 11-در افراد باردار با موارد تشخیصی

عالمت و یا عالیم خفیفی را نشان میهند .در مطالعات ژانویه تا

بالینی یا میکروبیولوژیکی ویروس در سه ماهه سوم پشتیبانی

سپتامبر سال  2222در ایاالت متحده ،بیشتر موارد ثبت ابتال

نمیکند .موارد کمی از عفونتهای نوزادان در داخل رحم

کووید 11-در میان زنان باردار ،اغلب زنانی بودند که بیماری

مشاهده شده است .یکی از دالیل این مصونیت احتماالً بیان کمتر

آنها شدید نبود و نیاز به بستری در بخش مراقبتهای ویژه و

گیرنده آنژیوتانسین تبدیلکننده آنزیم  ACE2کووید 11-در جفت

دستگاه تهویه مکانیکی نداشتند ،که نتایج این مطالعه با نتایج دو

است که سبب میشود شانس ابتال به عفونت در این ناحیه را

مطالعه دیگر در چین مشابه است .با این حال ،نتایج دو مطالعه

کمتر کند (.)8،14،11
مطالعات انجام شده در کشور چین در این ارتباط انتقال

اخیر با نتایج قبلی مغایر است (.)8،6

سال  2222منتشر شد که در آن زنان باردار مبتال به ویروس

رابطه با عوارض پرهناتال و آنومالیهای جنینی برای مادرانی که

کرونا با زنان غیرباردار مبتال بستری شده در فیالدلفیا از نظر

در سه ماهه اول ابتال به بیماری کووید 11-بودند ،وجود ندارد.

وخامت بیماری با هم مقایسه شدند .نتایج این مطالعه نشان داد که

از طرف دیگر ،برخی از مطالعاتی که جدیداً انجام شده است،

زنان باردار به احتمال زیاد در بخش مراقبتهای ویژه بستری،

شواهدی را دال بر وجود ) Immunoglobulin (IgMدر سرم

لولهگذاری شده و به تهویه مکانیکی نیاز داشتند .عالوه بر آن

نوزاد متولد شده نشان میدهند ،در حقیقت به دلیل عدم عبور

بررسی 422222 ،زن باردار مبتال به کووید 11-بین  11تا  44سال

 IgMاز جفت این مسئله گویای یک پاسخ ایمنی نوزاد در برابر

در ایالت متحده در اکتبر  2222نشان داد که این زنان با احتمال

عفونت رحمی است .ولیکن از آنجایی که هنوز نمیتوان با

پذیرش و بستری در بخش مراقبتهای ویژه ،انجام لولهگذاری و

قاطعیت این دادهها را بیان کرد ،نیاز است که مطالعات بیشتری

تهویه مکانیکی و افزایش خطر مرگ روبرو هستند (.)1،12

در این ارتباط صورت گیرد (.)18،11

پیامدهای نامطلوب زایمان زودرس را نشان داد .با توجه به ارائه

روش زایمان مادران مبتال به کووید 11-در ابتالی نوزاد آنها به

مراقبتهای بهداشتی همچنین شیوع افزایش وزن کم ،هنگام تولد

این ویروس تأثیر ندارد ،اما با توجه به اندک بودن تعداد نمونهها

و زایمان سزارین نیز گزارش شده است ( .)11،12در حقیقت

در مقاالتی که یافتههای آنها نشان میدهد ،عفونت داخل رحمی

مطالعات اپیدمیولوژی به طور مستقیم افزایش خطر ناشی از

و روش زایمانی در ابتالی نوزاد مادر مبتال به کووید 11-تأثیری

2

مجله طب پیشگیری ،سال هشتم ،شماره سوم ،پاییز 1422

http://jpm.hums.ac.ir/

] [ DOI: 10.52547/jpm.8.3.1

بررسی مروری مقاالت چاپ شده یافتههای متنوعی از

طبق بررسیهایی که تاکنون در مطالعات انجام گرفته است،
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یک مطالعه کیس کنترل چند مرکزی گذشتهنگر که در نوامبر

عمودی را نشان ندادند .از طرف دیگر ،هیچ گونه اطالعاتی در
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کووید 11-و بارداری

ندارد ،پیشنهاد میشود که مطالعات با نمونههای بیشتری انجام
گردد تا اطمینان از تصادفی نبودن یافتهها حاصل شود (.)16

شیردهی و تماس نوزاد:
امکان انتقال ویروس کرونا از طریق شیر مادر نامشخص

اگرچه اجرای سیاستهایی که خطر انتقال کووید 11-به

است .در تعدادی از مقاالت گزارش موردی ،وجود ویروس

زنان باردار و ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی را کاهش

کرونا در نمونه شیر مادرانی که آزمایش کووید آنها در دوران

میدهد ،ضروری است .اما الزم است ارائهدهندگان مراقبتهای

بارداری مثبت بود ،مشاهده شده است .این تحقیقات اولیه

بهداشتی و سیاستگذاران به نیازهای جدی و ضروری زنان در

پیشنهاد میکند که انتقال این ویروس از طریق شیر مادر بعید به

دوران بارداری در مورد چگونگی برخورد با کووید 11-و

نظر میرسد ( Bastug .)11،11اظهار داشت ،از نظر بهداشتی

بهداشت روان مادران توجه کنند و کلیه پروتکلهای مرتبط با

شیر مادر میتواند اثرات محافظتی در برابر عفونت با کووید11-

تولد و تغذیه نوزاد و مراقبتهای بهداشتی قبل از تولد را با دقت

داشته باشد ،هر چند که جهت تأیید این نظر نیاز به شواهدی

برای این گروه آسیبپذیر برنامهریزی نمایند.

بیشتر میباشد .سازمانهای بهداشت عمومی و پزشکی در

مراقبتهای دوران بارداری و پس از تولد:

مورد شیردهی مادران مبتال به عفونت کووید 11-توصیه

پاندمی کووید 11-سبب به تعویق انداختن بسیاری از

میکنند که منفعت شیردهی نوزاد جهت جلوگیری از کاهش وزن

خدمات بهداشتی غیرضروری جهت جلوگیری از انتقال عفونت

با رعایت پروتکلهای بهداشتی شیردهی در شرایط کووید11-

در کلینیکها ،مطبها و پایگاههای جامع سالمت شد .این امر

بسیار ضروری است.

زایمان در زنان باردار شد .بررسی یافتههای مطالعات ،کاهش

لزوم جدایی مادر و نوزاد وجود ندارد ،ولیکن اگر مادر به شدت

مراقبتهای بهداشتی دوران بارداری و پس از بارداری را ناشی

بیمار است ،به نظر میرسد جهت حفظ شیردهی مادر تمهیدات

از کاهش ساعات کار کلینیکها و کاهش تعداد ویزیت

الزم از جمله تمیز کردن پمپ پستان باید اتخاذ گردد ،چنانچه

مراجعهکنندگان نشان داد (.)11

بیمار بدون عالمت باشد یا به طور خفیف مبتال باشد ،شیردهی و

یکی دیگر از جمله مراقبتهای مهم پس از بارداری که باید

هم اتاقی مادر و نوزاد نیز میتواند با هماهنگی ارائهدهندگان

مورد توجه مهم مراقبین بهداشتی قرار گیرد ،افسردگی پس از

مراقبتهای بهداشتی در نظر گرفته شود .از آنجایی که نگرانی

زایمان است که ممکن است در مادران مبتال به کووید 11-دیده

اصلی این است که ویروس ممکن است از طریق قطرات تنفسی

شود .نگرانی و استرس از ابتالی نوزاد و همچنین قرنطینههای

به جای شیر مادر منتقل شود ،مادران شیرده حتماً قبل از تماس

طوالنی مدت مادر مبتال ممکن است مادر را با طیف وسیعی از

با کودک باید دست خود را بشویند و ماسک جراحی سه الیه

احساسات از جمله ترس ،عصبانیت ،غم ،تحریکپذیری ،احساس

بپوشند .در موارد هم اتاقی مادر و نوزاد باید تخت نوزاد حداقل 2

گناه روبرو سازد .تمامی این مسایل ممکن است سبب بروز

متر از تختخواب مادر فاصله داشته باشد و از یک سد فیزیکی

مشکالت از جمله شیردهی در نوزاد شود .از این روی ،مداخالت

مانند پرده استفاده شود.

برای مادران به خصوص مبتالیان به کووید 11-پس از زایمان

اولیه نشان میدهد که بسیاری از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

ضروری است (.)22

بحران کووید 11-بر زنان بیشتر از مردان تأثیرگذار است .نتایج
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پزشکی و بهداشت روان جهت کاهش اختالالت روحی و روانی

در حالی که هنوز مطالعات دقیق انجام نشده است ،شواهد

] [ Downloaded from jpm.hums.ac.ir on 2022-05-26

سبب کاهش قابل توجهی در مراقبتهای بهداشتی قبل و بعد از

هر سچند شواهد کافی در مورد ایمنی تغذیه با شیر مادر و

 و بارداری11-کووید

آیدا نجفیان و همکاران

یک دوره آسیبپذیری خاصی را تجربه میکنند که جهت تأیید

مطالعات حاکی از آن است که احتمال بروز فرم شدید بیماری و

 به طوری که،این گفته به مطالعات جامعتر و کاملتری نیاز است

 و همچنین مرگ پرهناتال ناشی ازICU نیاز به بستری در

افزایش خطر اختالالت روانی و پریشانی در دوران بارداری و

 ریسک خطر کم انتقال. در حین بارداری محتمل است11-کووید

.پس از زایمان در این زنان وجود دارد

ًاین بیماری از طریق داخل رحمی و یا شیر مادر به کودک کامال
11- به نظر میرسد که زنان باردار مبتال به کووید.مستند است
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