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سپیدازوضعیتمادرانبارداردردورانکروناگزارشمیدهد

  یاسر مختاری
و  خود  سالمت  به  توجه  با  باردار  مادران 
پرخطر  گروه های  جزء  همیشه  فرزندشان 
دلیل  همین  به  می شوند،  محسوب  جامعه 
همیشه سختگیرانه ترین پروتکل های مراقبتی 
برای آنان تدوین و به کار برده می شود. از 
سوی دیگر همواره این نگرانی وجود دارد 
که یک بیماری، روند درمانی، دارو و واکسن 
چه عوارضی می تواند بر مادر و جنین باقی 
بگذارد. به گفته بسیاری از پزشکان کووید 
خطر زایمان زودرس و تولد کودکان نارس 

را افزایش داده است

و  ایران  در  کووید19  شیوع  آغاز  با  همزمان 
جهان سالمت مادران باردار و جنین آنها در 
برابر این بیماری به عنوان یک نگرانی مطرح 
و  بیماری  بودن  ناشناخته  به  توجه  با  شد. 
وضعیت پرخطر مادران باردار بسیاری بر این 
باور بودند که این افراد بیشتر از سایرین احتمال 
ابتال به کرونا را دارند که این موضوع از سوی 
کارشناسان پزشکی رد و اعالم شدکه احتمال 
درگیری مادران باردار نیز به مانند سایر افراد 
بیماری های  متخصص  عباسی  فرهاد  است.  
عفونی در این رابطه اظهار کرد: »خانم های 
باردار نیز مانند سایر افراد جامعه درگیر این 
ویروس می شوند. همانطور که بقیه افراد ممکن 
است در اثر تنفس، ویروس وارد بدنشان شود 

نیستند  مستثنی  قضیه  این  از  نیز  باردار  زنان 
و آنها هم ممکن است در اثر مواجهه با آن، 
ویروس وارد بدنشان شده و همانطور که بارها 
گفته ایم بسته به میزان و دوز ویروسی که وارد 
بدن فرد مبتال می شود سیستم ایمنی بدن و 
و  است عالئم  ممکن  ویروس  با  بدن  تعامل 

نشانه های متفاوتی را نشان دهد.«
جزء  بارداری  عباسی  گفته  به  حال  این  با 
ریسک فاکتورهای ابتال به کووید19 محسوب 
نمی شود تا احتمال ابتالی این گروه را نسبت 
مانند  فاکتورهایی  بیشتر کند، ریسک  بقیه  به 
مصرف داروهای مضر ایمنی، مشکالت قلبی 
ریوی، فشار خون، دیابت، چاقی مفرط، و غیره 
فاکتور خطر  عنوان  به  اینها  که  دارند  وجود 
19 محسوب می شوند،  به کووید  ابتال  برای 

نیست. فاکتورهای خطر  بارداری جزء  اما 
از سوی دیگر، به گفته سارا مختار، جراح و 
متخصص زنان و زایمان مرکز درمان ناباروری 
ابن سینا، بر اساس شواهد و مطالعات موجود، 
بارداری خطر ابتال به کرونا را افزایش نمی دهد، 
اما از آنجا که فرد باردار برای مراقبت های بارداری 
درمانی  و  بهداشتی  مراکز  به  بار  باید چندین 
مراجعه کند و اگر دچار عوارض بارداری شود، 
باردار  خانم  می شود،  بیشتر  رفت وآمدها  این 
نسبت به افراد دیگر بیشتر در معرض ابتال به 
کرونا قرار می گیرد. همچنین، اگر خانمی در 
دوران بارداری به این بیماری مبتال شود، عالئمش 

شدیدتر یا وخیم تر از یک خانم غیرباردار در 
همان سن و شرایط جسمی نخواهد بود.

عوارض کرونا در ماداران باردار
از  نیز  آمریکا  بیماری های  از  مراقبت  مرکز 
مبتال  باردار  بیماری در زنان  احتمال تشدید 
به کووید19 خبر داد و تأکید کرد که عالوه 
بر این ممکن است این افراد در معرض خطر 
مانند  بارداری  نامطلوب  پیامدهای  افزایش 
همچنین  مرکز  این  باشند.  زودرس  زایمان 
سال گذشته در گزارشی اعالم کرد که زنان 
نسبت  سال   44 تا   35 سنی  رنج  در  باردار 
تقریبًا چهار  باردارشان،  غیر  زنان همسن  به 
به بستری در بخش مراقبت های  بیشتر  برابر 
ویژه احتیاج پیدا می کنند، همچنین خطر مرگ 

در آن ها دو برابر بیشتر است. 
بر اساس گزارش مؤسسه رویان در مقاله ای 
ACOG منتشر کرده است، میزان خطر  که 

این بیماری در زنان باردار نسبت به عفونت 
است.  بسیار کم تر   H1N1 آنفلوانزای 

یک مطالعه در ایران
در مطالعه ای که اسفند 98 و روزهای ابتدایی 
بیماری در بیمارستان امیرالمؤمنین انجام شده 
است شایع ترین عالمت بیماری کرونا در 7 زن 
)100درصد مورد بررسی، تب بود. تنها 2 زن 
)28/57درصد( به اکسیژن نازال بعد از زایمان 
نیاز پیدا کردند و هیچ کدام از زنان باردار نیاز 
به دستگاه های تنفسی کمکی پیدا نکرد. تمام 
بیماران CRP باال و درگیری ریوی در سی تی 
اسکن ریه داشتند. 5 نوزاد به شیوه طبیعی به دنیا 
آمدند، 1 نوزاد پره ترم و 1 نوزاد با وزن کمتر از 
2500 گرم متولد شدند، یک نوزاد پسر دچار 
اسفیکسی شد، 1 مرگ نوزاد پسر 5 ساعت بعد 
از تولد مشاهده شد و 2 نوزاد بعد از تولد با 
عالئم کووید 19 بستری شدند، اگرچه تست 
PCR هر دو منفی گزارش شد. اما این در اوایل 

شیوع بیماری کووید19 در ایران بود.
راهنمای  در  بهداشت  وزارت   99 اسفند  در 
عوارض  مورد  در  کرونا  درمان  و  تشخیص 
کرونا برای مادران باردار نوشت: »در موارد 
ابتال به ویژه در صورت بروز عالئم پنومونی، 
و مراحل شدید بیماری افزایش میزان زایمان 

زودرس و سزارین دیده شده است.
ادامه در صفحه 17 

کودکان نارس در انتظارمادران مبتال به کووید
آنچهدرموردتأثیرکرونابرمادرانباردارنگرانکنندهاست
تأثیرمشکالتتنفسیمادربیماربررویرشدجنیناست

کدیور: آنچه در مورد 
کرونا و مادران باردار 

نگران کننده جلوه می دهد 
زایمان های زودرس و تولد 

کودکان نارس است


