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مستندات  اساس  بر  زودرس  زایمان های 
و  تب  دارند.  ایاتروژنیک  منشا  موجود 
زایمان  ریسک  است  ممکن  هیپوکسمی 
زودرس، پارگی زودرس کیسه آب و الگوهای 
اما  دهد،  افزایش  را  جنین  قلب  طبیعی  غیر 
زایمان زودرس در موارد بدون بیماری شدید 

تنفسی هم رخ می دهد.«
حال  »در  شد:  گفته  راهنما  این  در  همچنین 
حاضر بر اساس مستندات موجود، خطر سقط 
کووید  بیماری  به  ابتال  دلیل  به  بخود  خود 
19 افزایش پیدا نمی کند، ولی تب به عنوان 
یک عارضه بیماری های عفونی در بارداری به 
خودی خود در سه ماهه اول در مادران باردار 
خصوصا  مادرزادی،  آنومالی های  افزایش  با 
همراه  می تواند  سقط  و  عصبی  لوله  نقایص 
باشد به همین دلیل کنترل تب در بارداری در 
هر صورت الزامی است. با توجه به داده های 
کووید  بیماری  عالمت  شایعترین  کشوری، 
به  سرپایی  کننده  مراجعه  باردار  مادران  در 
ترتیب سرفه، تب، سردرد، اختالالت بویایی 

می باشد.« نفس  وتنگی 

سالمت مادر و جنین در کرونا
از  می شود،  مطرح  باردار  مادر  نام  وقتی 
که  می شود  گفته  سخن  زنده  موجود  دو 
اهمیت  بسیار حائز  سالمت هر دو شخص 
مادران  سالمت  تنها  کرونا  خطر  است. 
ممکن  بلکه  نمی اندازد  خطر  به  را  باردار 
بیماری  تأثیر  تحت  نیز  او  سالمت  است 

بگیرد. قرار  او  درمانی  روند  یا  مادر 
نوزادی  طب  تخصص  فوق  کدیور،  ملیحه 
و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
این رابطه  با سپید، در  تهران در گفت وگو 
اظهار کرد: »هنوز تأثیر کووید بر روی جنین 
به صورت کامل شناخته شده نیست، اما با 
توجه به اینکه شدت کرونا در مادران باردار 
سالمت  افتادن  خطر  به  امکان  است  بیشتر 
جنین نیز وجود دارد. به همین دلیل مادران 
در  اولویت  دارای  گروه های  در  را  باردار 

دادند.« قرار  واکسیناسیون  موضوع 
هم  را  جنین  می تواند  »کرونا  افزود:  وی 
درگیر کند. اگر مادری سابقه کووید داشته 
باشد، بر اساس یک راهنمای بالینی خاصی 
تست  شده  متولد  تازه  نوزاد  و  مادر  از 
مختلفی  آمارهای  می شود.  گرفته  کرونا 
کرونا  به  مبتال  نوزادان  تولد  مورد  در  هم 

دارد.« وجود 

تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  تمام  استاد 
یادآور شد: »آنچه در مورد کرونا و مادران 
باردار نگران کننده جلوه می دهد زایمان های 

است.« نارس  کودکان  تولد  و  زودرس 
بر  کرونا  واکسن  تأثیر  با  رابطه  در  کدیور 
روی جنین نیز گفت: »واکسن های متفاوتی 
دارند که هر یک  در سراسر جهان وجود 
تأثیر گذاری خاصی بر روی افراد دارند. 
خاصی  واکسن های  نخست  روزهای  در 
برای مادران باردار توصیه می شد که رفته 
حال  این  با  شد.  گسترده  دایره  این  رفته 
عموم توصیه ها بر تزریق واکسن به مادران 
واکسن های  ینکه  ا ضمن  است،  باردار 
برای  خاصی  مشکل  نیز  ایران  در  موجود 
شواهد  اساس  بر  و  ندارد  باردار  مادران 
واکسن ها  این  عوارض  امروز  تا  موجود 

است.« نشده  گزارش  جنین  روی  بر 

بر جنین تأثیر واکسن کرونا 
زایمان  و  زنان  متخصص  نیرومنش  شیرین 
اینکه تأثیر  بیان  با  نیز در گفت وگو با سپید، 
کرونا بر بارداری نیازمند تحقیقات و مطالعات 
امروز گزارشی در  »تا  گسترده است، گفت: 
مورد تأثیر کووید بر روی جنین مانند ناهنجاری  
به دلیل تب و  اما  .. گزارش نشده است،  و 
این  مادر،  دیگر  مشکالت  و  تنفسی  مسائل 
بیماری ممکن است عوارضی بر رشد جنین 
باقی بگذارد. در این راستا مادرانی که بهبود 
پیدا می کنند برای رشد جنین باید تحت نظر 
باشند و در هنگام  تولد نیز بخش اطفال باید 
در جریان باشد که این مادر به کووید مبتال 
بوده است. پس از تولد نیز تا مدتی سالمت 

پیگیری شود.«  نوزاد 
وی افزود: »مرگ و میرهایی بر اثر کرونا در 
میان مادران باردار گزارش شده است، بیشتر 
اینها کسانی بودند که دیر به بیمارستان  مراجعه 
کردند یا اینکه به بیماری زمینه ای مانند دیابت، 
فشار خون، بیماری کلیوی یا کبدی مبتال بودند، 
بسیاری از این مادران در سنین باالی 40 سال 

بوده و چند قلو حامله بودند.«
در  منفی  گزارش  اینکه  بیان  با  نیرومنش 
نشده  مشاهده  جنین  بر  واکسن  تأثیر  مورد 
است، گفت: »توصیه می شود که اگر مادری 
تمایل به حاملگی دارد حتما پیش از بارداری 
واکسن خود را تزریق کند و اگر باردار است 
نزند،  واکسن  بارداری  اول  سه ماهه  در  نیز 
سپس  و  کرد  تزریق  واکسن  فردی  اگر  اما 
متوجه شد که باردار است دلیلی برای سقط 
جنین وجود ندارد و می تواند بارداری خود 
را ادامه دهد. پس از هفته دوازدهم نیز مادر 
باردار می تواند واکسن تزریق کند و در این 
به  سینوفارم  واکسن  می شود  توصیه  راستا 

شود.« تزریق  آنها 
تأثیر  اینکه  به  توجه  »با  شد:  یادآور  وی 
منفی واکسن بر سالمت جنین گزارش نشده 
نیز  شیردهی  زمان  در  واکسیناسیون  است، 

ندارد.« مانعی 

نیرومنش: با توجه به اینکه 
تأثیر منفی واکسن بر سالمت 

جنین گزارش نشده است، 
واکسیناسیون در زمان شیر 

دهی نیز مانعی ندارد


