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مدیریت کووید 91 -در بارداری و زایمان
سیمین

ریاحی*1

 9مرکز تحقیقات بیومکانیک بالینی و ارگونومی ،دانشگاه علوم پزشکی آجا ،تهران ،ایران
دریافت1311/4/3 :

پذیرش1311/6/91 :

انتشار آنالین1311/6/33 :

کووید 91 -یک بیماری همهگیر تنفسی است که مشکالتی را برای سالمت جهانی ایجاد نموده است .در اثر تغییرات فیزیولوژیک و
سیستم ایمنی در زنان باردار ،این افراد بیشتر مستعد ابتال به این بیماری هستند .اطالعات کمی در مورد تأثیر این بیماری بر بارداری
و عوارض ناشی از آن وجود دارد؛ بنابراین هدف از این مطالعه بررسی مقاالت ارائهشده در مورد شیوع ،شدت و عوارض این بیماری
در بارداری و زایمان بود .با توجه به گزارشها ،عالئم این بیماری در زنان باردار مشابه زنان غیر باردار است .هیچ شاهدی مبنی بر
انتقال داخل رحمی این ویروس به جنین تاکنون وجود ندارد .همچنین وجود ویروس در مایع آمنیوتیک ،جفت ،بند ناف و ترشحات
حلق نوزاد و شیر مادر مبتال تاکنون اثبات نشده است .از عوارض شایع این بیماری در زنان باردار می¬توان از سقط ،زایمان زودرس،
تاکیکاردی و دیسترس جنین ،پارگی زودرس کیسه آب ،سزارین و مرگ هنگام تولد نام برد .ابتال به کووید 91 -اندیکاسیون ختم
حاملگی نیست .روش زایمان به اندیکاسیونهای مامایی بستگی دارد .بهمنظور پیشگیری از ابتالی نوزاد بعد از زایمان ،هنگام مراقبت
از نوزاد مادر باید دستش را بشوید و ماسک استفاده کند .ازآنجاکه تنها راه پیشگیری از ابتال به این بیماری رعایت نکات بهداشتی
است ،مدیریت آن در بارداری ،زایمان و بعد از زایمان در حفظ سالمت مادر و نوزاد اهمیت حیاتی دارد.
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یکی از علل بیماری و مرگ رنان باردار پنومونی ویروسی است [ .]9زنان
باردار مستعد ابتال به بیماریهای تنفسی هستند بهطوریکه در
همهگیری بیماری سارس و مرس  9/9زنان باردار به این بیماری مبتال
شدند .خوشبختانه در بیشتر موارد شدت عالئم خفیف بود [ .]9تغییرات
فیزیولوژیک در سیستم قلبی عروقی و ایمنی زنان باردار آنان را مستعد
عفونت و هایپوکسی میکند 9/5 .زنان باردار در اواخر بارداری به علت
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در دسامبر  4391مواردی از ابتالی به پنومونی با علت ناشناخته در
وهان گزارش شد .بررسی نمونههای گرفتهشده از دستگاه تنفسی
تحتانی نشان دهنده وجود ویروس کرونا بود .این بیماری سندرم حاد
تنفسی کرونا ویروس  (SARS9-CoV-2) 4نام گرفت .کرونا ویروس
جدید توسط سازمان بهداشت جهانی کووید 491 -نامیده شد .این
بیماری بهسرعت در کشورهای بسیاری مانند ایتالیا ،ایران ،کره جنوبی،
اسپانیا و کشورهای دیگر بهصورت اپیدمی درآمد [ .]9بهطوریکه از
مارچ  WHO 4343آن را پاندمیک اعالم کرد ( .)4مطالعات زیادی به
بررسی تظاهرات بالینی ،راه انتقال ،پیشگیری و درمان آن پرداختند
[ .]4از عالئم شایع این بیماری میتوان به تب ،سردرد ،خستگی ،درد
عضالنی ،خلط و سردرد اشاره کرد [ .]9این بیماری سبب تنگی نفس،
افزایش ضربان قلب و مشکالت معدی -رودهای میشود .تنگی نفس،
سرفه و تب از عالئم اولیه آن میباشد [ .]4عالئم شایع آن تب و لرز و
سرفه و عالئم کمتر شایع اسهال و تنگی نفس است .لنفوسیتوپنی،
افزایش  9CRPو  D-Dimerاز عالئم کلینیکی آن میباشد .این بیماری
از طریق قطرات تنفسی و آئروسل منتقل میشود %03 .]5[ .بیماران
دارای عالئم خفیف و یا بدون عالمت میباشند و در  %95موارد عالئم
بهقدری شدید است که به اکسیژن درمانی نیاز دارند و حتی  %5موارد
به تهویه مکانیکی نیاز دارند [.]9
از گروههای در معرض خطر میتوان از زنان باردار نام برد .با توجه به
شیوع این بیماری احتمال ابتالی زنان باردار زیاد میباشد [ .]9بیش از
 933میلیون زن باردار در سراسر جهان در معرض ابتال به کووید91 -
هستند [ .]6پنومونیهای میکروبی و ویروسی در بارداری تهدیدکننده
حیات میباشند .هنوز اطالعاتی وجود ندارد که تائید کند حاملگی خطر
ابتال به کووید  91را افزایش میدهد [ .]4علیرغم اینکه در سیاستها و
راهبردهای بهداشت عمومی ،زنان باردار بهعنوان جمعیت پرخطر در
نظر گرفته میشوند [ .]7اطالعات کمی در مورد تأثیر این بیماری بر
بارداری موجود است .با توجه به اهمیت سالمت مادران و نوزادان در
سالمت جامعه پیشگیری ،تشخیص و درمان زنان باردار موردتوجه
خاص میباشد .هدف این مطالعه بررسی مقاالت و گزارشها ارائهشده
در خصوص شیوع ،شدت ،عالئم و عوارض این بیماری در زنان باردار،
احتمال انتقال عفونت از طریق جفت و شیر مادر ،خطرات جنینی و
نوزادی و نکاتی بهداشتی در بارداری و زایمان و بعد زایمان هست.

پرخونی و تورم غشای مخاطی حلق و بینی دچار احتقان و آبریزش
بینی میشوند که عالئم کووید  91-را میپوشاند و آنان را به ناقل
بیماری تبدیل میکند .در زنان باردار تخلیه ریهها بهخوبی انجام نمی-
شود و به علت فشار رحم حامله حجم باقیمانده عملی و ظرفیت بازدمی
کاهش مییابد  .مجموع این عوامل سبب هایپوکسی و بیماری تنفسی
در زنان باردار میشود .افزایش نیاز به اکسیژن به علت متابولیسم باال،
آنمی بارداری و مصرف اکسیژن توسط جنین دیس پنه فیزیولوژیک در
مادر ایجاد میکند که باید از تنگی نفس پاتولوژیک تشخیص داده شود.
در حاملگی ازیکطرف ایمنی باواسطه سلول  Tتضعیف میشود که
سبب افزایش حساسیت به پاتوژنهای درونسلولی مانند ویروس
میشود و از طرف دیگر فاکتورهای ضدالتهابی ریه افزایش مییابد که
سبب کاهش ریسک ابتال به بیماری ریوی میشود [ .]9بارداری عوارض
جانبی عفونتهای ویروسی تنفسی را افزایش میدهد .تغییر سیستم
ایمنی در زنان باردار سبب میشود بسیاری از عفونتهای ویروسی باعث
ایجاد عوارض حاد شدید در آنان شود [ .]0تنگی نفس در سهماهه سوم
بارداری  ٪73-53است و کووید 91-آن را تشدید میکند .در اواخر
بارداری کاهش تعداد و فعالیت سلولهای  NKو Tcellزمینه را برای
شروع و تشدید عفونت فراهم میکند ACE2 4.راه مهم و اصلی ورود
کرونا ویروس به سلول ریه است .افزایش بیان رسپتور ACE2در زنان
باردار حساسیت آنها را به کووید 91-افزایش میدهد [ .]7تضعیف
ایمنی سلولی همراه با تغییر در هورمونها (پروستاگالندینها و
پروژسترون) سبب افزایش خطر ابتال به بیماریهای ویروسی در بارداری
میشود [ ]1و افزایش سایتوکینهای ضدالتهابی (اینترلوکین  4و
اینترلوکین  )93و دیگر ساز و کارهای ناشناخته شدت بیماری کووید-
 91در زنان باردار کاهش میدهد [ .]9به نظر میرسد در زمان بارداری
یک سری عوامل سبب افزایش شانس ابتال به بیماری تنفسی و عوامل
دیگر سبب کاهش آن میشوند.
 Zhengو همکارانش گزارش کردند به علت کاهش  ACE 2در غشای
سلول های ریه زنان باردار ،آنان مستعد ابتال به این بیماری نیستند
[ . ]93مادران باردار به علت تغییرات فیزیولوژیک (باال رفتن دیافراگم،
افزایش مصرف اکسیژن و تورم موکوس مخاط دستگاه تنفسی) مستعد
بیماری تنفسی و پنومونی هستند [ .]99به علت تغییر سطح هورمونها
و کاهش حجم ریه توسط فشار رحم حامله عالمت کلینیکی در مادر
باردار سریعتر مشاهده میشود [ .]94شواهدی مبنی بر اینکه زنان
باردار نسبت به افراد دیگر در معرض خطر ابتالی بیشتری هستند وجود
ندارد .طیف عالئم بیماری از بدون عالمت تا عالئم شدید و حتی مرگ
متغیر میباشد .عالئم مانند زنان غیر باردار میباشد [ .]99عالئم بیماری
در اکثر مادران باردار خفیف است [ .]94عالئم کلینیکی گزارششده از
 97زن باردار مبتال مشابه زنان غیر باردار بود [ .]95بسیاری از زنان
بدون عالمت هستند و شدت بیماری در تعدادی دیگر خفیف و یا
متوسط است و در برخی موارد عالئم بیماری بعد از زایمان ظاهر شد

سیمین ریاحی

469
[ .]94با توجه به یافتههای متناقض نمیتوان در مورد تأثیر بارداری بر
میزان بروز بیماری کووید 91 -در زنان باردار اظهارنظر قطعی نمود [.]4

بیماری کووید 11 -و بارداری
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زنان باردار از گروههایی هستند که بایستی در پیشگیری ،تشخیص و
درمان موردتوجه خاص قرار گیرند [ .]93مجموعهای از تغییرات
فیزیولوژیکی در سیستم تنفسی مادر در دوران بارداری باعث میشود
آنها مستعد ابتال به هیپوکسی شوند که این مشکل با افزایش حجم
جاری و تعداد تنفس جبران میشود .افزایش تعداد تنفس سبب میشود
زن باردار در زمان معین هوای بیشتری را تنفس کنند و در صورت
وجود ذرات معلق آلوده در هوا ذرات بیشتری وارد ریه آنان میشود از
طرف دیگر در دوران بارداری افزایش هورمون پروژسترون با ایجاد تغییر
در موکوس بینی منجر به چسبیدن ویروس به مخاط دستگاه تنفسی و
کاهش حدف آن میشود [.]96
در صورت ابتال به کووید  91-مادر و نوزاد در معرض خطر میباشند
بنابراین در درجه اول با رعایت نکات بهداشتی باید از ابتالی مادران
باردار پیشگیری شود و در صورت ابتال تحت مراقبت شدید قرار گیرد
[ .]97در مورد تأثیر بیماری کووید  91-بر حاملگی اطالعات محدود
است [ .]90با توجه به یک سری از گزارشها شدت بیماری در اکثر
زنان باردار خفیف و یا متوسط است و حاملگی عامل ابتال و یا تشدید
بیماری کووید 91 -نمیباشد [ ]91ولی گزارشها دیگر حاکی از این
است که در برخی از زنان در سهماهه دوم یا سوم بارداری بیماری
کووید 91 -با ایجاد عوارض قلبی و ریوی منجر به مرگ شد [.]43
اپیدمی کرونا سبب استرس و اضطراب در زنان باردار شده است.
استرس و نگرانی با مشکالتی مانند پره اکالمپسی ،افسردگی ،افزایش
تهوع و استفراغ بارداری و زایمان زودرس ،وزن کم زمان تولد و آپگار
پایین نوزاد همراه است [ .]7 ,9کارشناسان بر این باورند که
فاصلهگذاری اجتماعی میزان ابتال به کووید  91را کاهش میدهد.
بارداری با افزایش مراجعه به مراکز بهداشتی بهمنظور معاینه،
سونوگرافی ،بررسی وضعیت جنین (مانند آزمایش استرس و مشخصات
بیوفیزیکی) ممکن است میزان مواجهه را افزایش دهد؛ بنابراین ،زنان
باردار به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و افزایش مواجهه در معرض خطر
ابتال بیشتری هستند [.]1
به علت نگرانی از خطر ابتال به بیماری ،برخی از مادران باردار معاینات
دورهای را انجام نمیدهند و بهطوریکه ممکن است پستترم شوند.
چون تصور میکنند محیط بیمارستان آلوده است و برعکس برخی دیگر
خواستار خاتمه بخشیدن سریع حاملگی از طریق سزارین هستند [.]4
برخی از زنان در مورد سالمت نوزاد و جنین خود نگران هستند .نگرانی
آنان در مورد شرایط بعد از زایمان مانند شیردهی و مراقبت از نوزاد
(مانند واکسیناسیون) میباشد .افزایش آگاهی مادران در مورد راههای
انتقال بیماری و فراهم کردن مشاوره تلفنی در کاهش اضطراب و نگرانی
آنان کمککننده است [.]49
در چین تعداد مادران باردار مبتالبه کووید  91تا فوریه  4391حدود
 93نفر بود []9؛ که عالئم اکثر آنان خفیف بود [ .]97تب (91-97,9
درجه) همراه با خستگی از عالئم اصلی بود .از عالئم کمتر شایع تنگی
نفس و گلودرد بود [ .]97در مطالعه  0 Chenزن از  1زن مبتالبه کووید
 91پنومونی و  7زن تب و  4زن سرفه داشتند .پنومونی پیشرفته و

مرگ گزارش نشد .با توجه به عالئم میتوان نتیجه گرفت که عالئم
پنومونی زنان باردار مانند زنان غیر باردار است .در مطالعه 1 Zhang
زن از  96زن باردار مبتال پنومونی شدیدی داشتند [ .]4در  99زن
باردار با سن حاملگی  40 -94هفته شایعترین عالمت تب ( )%77بود
 %49از بیماران ترخیص شده و به حاملگی طبیعی ادامه دادند .در %46
زایمان زودرس انجام شد که  %77به عللی مانند دیسترس جنینی ،پاره
شدن زودرس کیسه آب و مرده زایی بود [ .]97عوارض در  94باردار
مبتال  ٪ 45مرگ 4 ،مورد دیسترس حاد تنفسی 9 ،مورد کوآگولوپاتی
منتشر داخل عروقی 9 ،مورد نارسایی کلیوی و  4مورد سپسیس بود.
از  7بیمار مبتال در سهماهه اول 4 ،مورد دچار سقطجنین خودبهخود
شدند [ .]99تب  90/9- 91درجه از عالئم شایع میباشد .با توجه به
مطالعاتی که اختالل توجه در کودکانی که مادرانشان در سهماهه اول
بارداری به تب دچار شده بودند را گزارش کردند تب بایستی کنترل
شود [.]9
در دوران بارداری غربالگری جهت تشخیص موارد مشکوک ضروری
است و افراد بیمار باید پیگیری شده و در صورت مشاهده عالئمی مانند
تب ،سرفه و شرایط روحی نامساعد ،در اتاق ایزوله پذیرش و معاینه
شده و نمونهبرداری شود تا بیماری تشخیص داده شود [ .]44زنانی که
سابقه مسافرت و یا عالئم کووید  91-را دارند باید به مدت  94روز
ایزوله باشند و عالئم حیاتیشان بهدقت اندازهگیری شود و در صورت
وجود تنگی نفس ،سرفه یا تب به پزشک مراجعه کنند [ ]4و در صورت
تائید بیماری به بیمارستان دارای تجهیزات مناسب و کارکنان کارآزموده
منتقل شوند [.]49
به منظور ارائه خدمات مناسب بهتر است زنان باردار بیمار به  9گروه
طبقهبندی شوند .بیماری خفیف (عالئم حیاتی ثابت) ،بیماری شدید
(تعداد تنفس بیش از  93در دقیقه ،اشباع خون شریانی کمتر از %19
و فشار نسبی اکسیژن خون شریانی/غلظت اکسیژن کمتر از 933
میلیمتر جیوه) و شرایط بحرانی (شوک همراه با نارسایی تنفسی که به
تهویه مکانیکی و جبران هایپوکسی و اکسیژنرسانی نیاز دارند) در موارد
خفیف بیماری ،حاملگی تحت نظر ادامه یابد .در بیماری شدید عالمت
حیاتی مادر ،تعادل الکترولیت ،مایعات ،گازهای شریانی و وضعیت
اسید-باز کنترل شود .ضربان قلب و وضعیت جنین کنترل شود .در
شرایط بحرانی برای حفظ جان مادر به حاملگی خاتمه داده شود [.]93
برخی از گزارشها حاکی از این است که در صورت ابتال به این بیماری
سقطجنین ،زایمان زودرس ،پره اکالمپسی ،سزارین ،مرگ زمان تولد و
نوزادی و بستری شدن در بخش مراقبتهای ویژه [ ]6وکواگوالپاتی و
اختالل عملکرد کبد افزایش مییابد [ .]44تاکی کاردی و دیسترس
جنین ،پارگی کیسه آب و زایمان زود درس در این مادران شایع میباشد
[ %45 .]93سقط %93 ،تأخیر در رشد داخل رحمی و  %91زایمان
زودرس گزارش شد [ .]9مشکل تنفسی مادر سبب دیسترس تنفسی
جنین میشود [ Zhang .]99در مقایسه  96زن باردار مبتال و  45زن
باردار سالم در میزان دیسترس جنینی ،دفع مکونیوم ،زایمان زودرس و
آسیفیکسی جنین تفاوتی مشاهده نکرد [.]4
ابتال بیش از  63زنان باردار به کووید 91-در چین تائید شد و اکثر
قریب بهاتفاق این زنان دارای پنومونی با شدت خفیف تا متوسط بودند.
تاکنون فقط یک مورد دارای عوارض شدید گزارششده است که در
هفته  94حاملگی آلوده شد و به مشکالت شدید تنفسی و اختالل
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در انتقال بیماری از مادر به جنین عامل بیماریزا از طریق جفت ،تماس
مستقیم زمان تولد و یا از طریق شیر مادر به جنین منتقل میشود
[ .]45به نظر میرسد بین انتقال داخل رحمی و میزان آلودگی مادر
ارتباط مستقیم وجود دارد [ ]47گزارشها اولیه حاکی از این بود که
در بیماری کرونا احتمال انتقال جنینی وجود ندارد ولی گزارشها مبنی
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تأثیر بیماری کووید 11 -بر جنین

بر مثبت بودن آزمایشهای سرولوژی خونبند ناف و خون وریدی
تعدادی از نوزادان سبب ایجاد نگرانیهایی شده است .بررسی بافت 9
جفت وجود عفونت و التهاب را نشان نداد ولی انباشته شدن رشتههای
فیبرین و نقاط انفارکته در پرزها و اطراف آن مشاهده شد که احتمال
دارد مربوط به مشکالت بارداری مانند پره اکالمپسی باشد .در این سه
بیمار نمونه سرم و سوآپ واژن مادر منفی بود [ .]6گزارشی مبنی بر
مثبت بودن آزمایش ترشحات واژینال و مدفوع مادر وجود دارد که
انتقال داخل رحمی را مطرح میکند [ .]40ولی  5نوزاد متولدشده از
طریق زایمان واژینال در مادران مبتال ،همگی سالم بودند [.]91
بین هفتههای  94-6حاملگی میزان  ACE2خیلی کم است بنابراین
احتمال انتقال ویروس به جنین در سهماهه اول خیلی کم است ولی
ممکن است نارسایی سیستم تنفسی و هایپوکسی با تخریب سد جفتی
– رحمی سبب سقط شود .در یک نوزاد افزایش آنتیبادی  IgMو IgG
حدود  4ساعت پس از زایمان گزارش شد  RT-PCRترشحات حلقی-
دهانی نوزاد در زمان تولد منفی بود .نتایج سرولوژیک  4نوزاد از  6نوزاد
متولدشده از مادر مبتال از انتقال داخل رحمی حمایت میکرد.
آنتیبادی  IgMمادر از طریق از سد جفتی عبور نمیکند و وجود این
آنتیبادی در خون نوزاد نشانه ابتالی داخل رحمی میباشد .البته باید
توجه داشت که سنجش  IgMمعموالً دارای نتایج مثبت کاذب است
[.]93
مطالعه  1زن باردار دارای بیماری کووید 91 -نشان داد که مایع
آمنیوتیک ،خونبند ناف و سوآپ ته حلق نوزاد منفی بود .در یک نوزاد
 93ساعت بعد از تولد آزمایش کرونا مثبت بود Dong .گزارش کرد که
در یک نوزاد بعد از تولد سواپ حلقی دهانی منفی بود ولی  IgMو IL-
 16و  IgGنوزاد باالبود [ .]4ازآنجاییکه رسپتور  ACEدر جفت فراوان
است ازنظر تئوری احتمال انتقال بیماری به جنین وجود دارد ولی عمالً
در  46نوزاد متولدشده از مادر بیمار هیچ نشانهای از انتقال ویروس
وجود ندارد و وجود ویروس در مایع آمنیوتیک ،جفت ،بند ناف و
ترشحات حلق نوزاد و شیر مادر مبتال اثبات نشده است [ .]9کنترل
جنین افراد مبتالبه کووید 91 -باید ماهانه انجام شود .درصورتیکه
زایمان زودرس بر اساس شرایط مادر پیشبینی شود ،طبق دستورالعمل
شروع کورتیکواستروئید برای تسریع بلوغ جنین میتواند انجام شود
[ .]45تجویز روتین کورتیکواستروئید جهت رسیده شدن ریه جنین،
بین هفته  90-97توصیه نمیشود []41؛ زیرا مرگومیر را افزایش می-
دهد و پاکسازی بدن از ویروس را به تأخیر میاندازد در صورت استفاده
بهمنظور بلوغ ریه جنین سود و زیان آن باید سنجیده شود [ .]6بنا بر
توصیه  WHOکورتیکواستروئید سیستمیک به علت تأخیر در
پاکسازی عفونت ویروسی توصیه نمیشود .هیدروکورتیزون از سد
خونی جفتی عبور نمیکند ولی سیستم ایمنی را ساپرس میکند و
افزایش ویروس را در اپیتلیال ریه تشدید میکند [ .]9عمالً تاکنون در
بیمارانی که با کورتیکواستروئید ،آنتیبیوتیک و داروهای آنتیویرال
درمان شده بودند عوارضی گزارش نشده است [ .]94انتقال از طریق
خون مستلزم حضور ویروس در خون مادر باردار است .ویروسهایی
مانند سرخچه ،سیتومگالوویروس ،پارووویروس ،ویروس زیکا و ویروس
ابوال در جریان خون مادر جریان مییابد ،از خون مادر وارد جفت
میشود [ .]93شواهد کمی در مورد انتقال رحمی کووید 91 -وجود
دارد .این واقعیت که برخالف بسیاری از بیماریهای ویروسی دیگر
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عملکرد چندین عضو مبتال شد [ ]45اولین گزارش فوت مادر باردار یک
زن  47ساله بدون بیماری زمینهای بود که به علت دیسترس تنفسی
تهویه مکانیکی شد و نوزاد با آپگار  3به دنیا آمد و مادر نیز فوت کرد
[.]46
از  93زن مبتال که زایمان سزارین داشتند علت سزارین  5زن عوارض
مامایی مانند دیسترس جنینی ،پاره شدن زودرس کیسه آب و مرگ
داخل رحمی بود .این عوارض را میتوان به عفونت ویروسی و تغییرات
فیزیولوژیکی که سبب کاهش تحمل زن باردار به هیپوکسی میشود
نسبت داد [ .]94مراقبت از زن باردار مبتال شامل ایزوله کردن ،انجام
پروتکل کنترل عفونت ،انجام آزمایش کووید ،91 -اکسیژن درمانی،
اجتناب از مایع درمانی زیاد ،آنتیبیوتیک درمانی برای جلوگیری از
ابتالی به عفونت ثانویه ،مانیتورینگ انقباض رحم ،ارزیابی سالمت
جنین ،تهویه مکانیکی و در صورت لزوم برنامهریزی برای انجام سزارین
میباشد [.]99
برای مادر با سن حاملگی ترم بهترین راه ختم حاملگی است .تجویز
آنتیبیوتیک برای جلوگیری از عفونت ثانویه و تقویت سیستم ایمنی
مرگومیر را کاهش میدهد و بهتر است بعد از زایمان ادامه یابد [.]94
استراحت ،تغذیه مناسب ،مصرف آب و الکترولیت و برقراری تعادل
اسید -باز انجام شود .از عوارض این بیماری شوک عفونی و آسیب به
کلیه و قلب میباشد .باید میزان گازهای خونی ،الکتات و عملکرد کلیه
و کبد و آنزیمهای کبدی کنترل شود [ .]93جهت حفظ خونرسانی به
جفت و جلوگیری از هایپوکسی و اسیدوز جنین pa>70 mm،و PCO2
 28-32mmضروری است [.]9
کالج زنان و زایمان آمریکایی ( )ACOGو کالج رویال زنان و زایمان
( )RCOGدستورالعملهایی را برای مدیریت زنان باردار صادر کردهاند.
بیشتر زنان مبتالبه کووید 91-بدون عالمت یا دارای بیماری خفیف
هستند .صورت عدم وجود هرگونه عارضه مامایی ،میتوان آنها را بهطور
محافظه کارانه در خانه مدیریت کرد .مراقبت از آنان مشابه بیماران غیر
باردار است .زنان باید آموزش ببینند تا در صورت مشاهده موارد
مشکوک بالینی بالفاصله با پزشک تماس بگیرند.
 ACOGالگوریتمی را برای پیگیری بیماران مبتالبه کووید 91-توصیه
میکند .در بیماران مبتالبه سندرم دیستریس حاد تنفسی (،)ARDS
اشباع اکسیژن محیطی مادر ( )SpO2باید در حد  15حفظ شود و فشار
جزئی اکسیژن باید  73میلیمتر جیوه باشد .این امر بهمنظور حفظ
شیب انتشار اکسیژن از مادر به جفت و جنین است .وضعیت جنین و
عالئم حیاتی مادر کنترل شود .کلیه بیماران مبتالبه کووید 91-برای
زایمان زودرس باید موردبررسی قرار گیرند [.]1
مطابق شواهد موجود ،بارداری خطر ابتال به کووید 91-را افزایش
نمیدهد .بااینوجود ،نیاز به شواهد بیشتری از مطالعات آیندهنگر
کوهورت وجود دارد تا حساسیت واقعی زنان باردار مشخص شود.
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ویرمی در  ٪9از بیماران عالمتدار یافت میشود که آنهم گذرا است،
ممکن است در آن نقش داشته باشد .جالب است که در هنگام زایمان
علیرغم منفی بودن ویروس در بدن نوزاد آنتیبادیهای خون مثبت
است [ .]0حتی اگر ویروس در جفت وجود نداشته باشد ،پاسخ مادر به
عفونت سبب افزایش پاسخ التهابی جنین میشود که سندرم پاسخ
التهابی جنینی ) (FIRSنامیده میشود که با افزایش سیتوکینهای
التهابی جفت مانند  IL-8 ،IL-6و  TNF-αنشان دادهشده است که این
سیتوکینها عالوه بر تأثیرات مورفولوژیکی بر مغز جنین با افزایش خطر
اوتیسم ،اسکیزوفرنی ،مشکالت عصبی و روانپریشی همراه است [.]96
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نوع و روش زایمان به وضعیت بیمار و اندیکاسیونهای مامایی بستگی
دارد .کووید 91 -اندیکاسیون ختم حاملگی نیست %13 .مادران باردار
که دارای پنومونی بودند دچار سقط ،زایمان زودرس ،پره اکالمپسی و
سزارین شدند و نوزاد آنها به علت خطر مرگ پری ناتال نیازمند
مراقبتهای ویژه بودند[ .]99در زنان مشکوک یا مبتال که در سهماهه
سوم ،بارداری هستند بهمنظور جلوگیری از انتقال بیماری به نوزاد ،در
صورت عدم وجود عالئم بهتر است زایمان به تعویق بیفتد تا زمانی که
نتیجه آزمایش منفی شود و یا مدت قرنطینه نوبتام [ .]94بهمنظور
رعایت بهداشت عمومی نیازی به دوال 5نیست [ .]5در مناطق آلوده
اقدامات حفاظتی برای کارکنان به عمل آید و همه زنان در حال زایمان
را ناقل سالم در نظر گرفت [.]43
زنان دارای بیماری خفیف میتوانند زایمان طبیعی انجام دهند [.]95
زایمان طبیعی جهت جلوگیری از جراحی غیرضروری توصیه میشود
[ .]40به علت احتمال بروز اورژانسهای مامایی و لزوم لولهگذاری در
زمان زایمان بهتر است مراقبت از بیمار باردار را یک گروه به عهده
گیرند [ .]90گروه مراقبت از زنان باردار شامل متخصص کودکان،
متخصص عفونی ،متخصص داخلی ،متخصص زنان و مامایی و
روانپزشک میباشد [.]94
از زنان باردار مراجعهکننده به بیمارستان باید در خصوص مسافرت (،)T
حرفه ( ،)Oتماس ( )Cو حضور در مراکز شلوغ ( )Cسؤال شود
() .]93[ TOCCهمراهان بیمار مبتال باید ازنظر تب و دیگر عالئم
کنترل شوند [ .]96بیماران مامایی بهمحض ورود به بخش باید ماسک
استفاده کنند و به اتاق تک نفرِ منتقل شوند و استفاده از ماسک N95
ضروری است [ .]45بیشتر کارکنان کادر درمان که مبتال شدند افراد
فاقد تجهیزات بهداشتی مناسب بودند که در تماس با ناقالن بدون
عالمت قرار داشتند لذا استفاده از ماسک  N95برای کلیه بیماران دارای
آزمایش مثبت ،مشکوک و اعضای گروه مراقبت از بیمار الزامی است.
ازآنجاییکه هیچ روش کلنیکی وجود ندارد که عفونت کووید 91 -را در
افراد بدون عالمت پیشبینی کند بیمارستانی در نیویورک بهمنظور
حفاظت از مادر ،نوزاد و گروه مامایی محدودیتهایی مانند ممانعت از
حضور همسر بیمار در زمان تولد در اتاق زایمان در نظر گرفت [.]90
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بیماری کووید 91 -بر سالمتی نوزاد تأثیرگذار است [ .]4عوارض جنینی
شامل سقطجنین ( ،)٪4محدودیت رشد داخل رحمی ( )٪93و تولد
زودرس ( )٪91گزارششده است [ ]9بیماری در بارداری سبب
دیسترس جنینی ،زایمان زودرس ،دیسترس تنفسی ،ترومبوسایتوپنی،
عملکرد بد کبدی و حتی مرگ نوزاد میشود [ .]44ازآنجاییکه کووید-
 91سبب هایپوکسی میشود مشکالت پری ناتال مانند آسفیکسی زمان
تولد و زایمان زودرس را افزایش میدهد [ Zhu .]44و همکارانش
گزارش کردند که  6نوزاد از  93نوزاد به دنیا آمده از مادر مبتال نارس
بودند Chen .و همکارانش گزارش کردند که از  1مادر مبتال  6زن نوزاد
نارس به دنیا آوردند [ .]5در زنان دارای پنومونی بدون نیاز به تهویه
مکانیکی آپگار نوزادان  93-1بود [.]99
تمام نوزادان مبتال بعد از به دنیا آمدن از طریق تماس با مادر ،اطرافیان
و محیط آلوده مبتال شده بودند و عالئم آنها بهطور متوسط 97 - 7
روز بعد از تولد ظاهرشده بود [ .]6دو نوزاد یکی  96ساعت و دیگری
 97روز پس از زایمان به علت تماس با پوست و عدم استفاده از ماسک
توسط مادر بیمار یا ناقل بیمار شدند نوزادان همگی پسر بودند .در
مقایسه با افراد بالغ عالئم بیماری در نوزادان شدت کمتری داشت [,99
 .]94در مطالعه  Chenهمه  1نوزاد متولدشده از مادران مبتال دارای
آپگار نرمال بودند Zhu .در مطالعه گذشتهنگر  93نوزاد متولدشده از
مادر مبتالبه کووید 91 -مشاهده کرد  6نوزاد نارس و از  4نوزاد ترم 4
نوزاد دارای تأخیر در رشد داخل رحمی و بقیه دارای وزن مناسب بودند.
از  6نوزاد مبتالبه دیسترس حاد تنفسی  4نوزاد دارای ترومبوسایتوپنی
و آنزیمهای کبدی غیرطبیعی بودند .در آزمایش شیر  6زن مبتال
ویروس مشاهده نشد [.]4
در صورت مشاهده عالئم خطر مانند تب قبل و یا بعد از زایمان در مادر،
دوقلویی  ،پارگی زودرس کیسه آب ،وزن کم زمان تولد ،زایمان زودرس
و وزن کم ،نوزاد در بخش ایزوله بستری و تحت مراقبت قرار گیرد [.]94
نوزادانی مادران مبتال باید توسط متخصص نوزادان بررسی شوند.
صرف نظر از سن بارداری که مادر مبتال شده ،نوزاد باید هنگام تولد
آزمایش شود [ .]45نوزادان متولدشده از مادران بیمار به علت احتمال
آلوده شدن نوزاد از طریق تماس با ترشحات تنفسی مادر بایستی ایزوله
شوند .تاکنون وجود این ویروس در شیر مادر تائید نشد ولی هنگام
شیردهی ممکن است نوزاد آلوده شود لذا شستن دست و استفاده از
ماسک قبل از تماس با نوزاد ضروری است [.]41

یک مطالعه نشان داد در مقایسه با زنان باردار سالم زنان باردار مبتالبه
کووید 91-دارای سطوح باالتری از  IL-6هستند که ممکن است
پیامدهای مهمی در رشد جنین داشته باشد .به نظر میرسد فعال شدن
سیستم ایمنی مادر باعث افزایش حساسیت فرزند به عوامل استرسزا
اپی ژنتیکی و محیطی میشود و عفونت قبل از تولد و با افزایش بیان
سایتوکاین خطر ابتال به اوتیسم و اسکیزوفرنی را افزایش میدهد .اگرچه
نقش  IL-6در پاتوژنز اختالالت رشدی کامالً روشن نشده است ولی
به عنوان یک فاکتور ضدالتهاب سیستمیک در مادر بر رشد مغز جنین
و افزایش خطر ابتال به اختالالت روانپزشکی تأثیر دارد .با توجه به این
مطالب افزایش سیتوکین و التهاب در زنان باردار مبتالبه کووید91-
ممکن است خطر ابتال به اختالالت تکاملی عصبی نوزادان را افزایش
دهد [.]7

سیمین ریاحی /مدیریت کووید 91 -در بارداری و زایمان

مراقبت بعد از زایمان بیماران مبتالبه بیماری کووید-
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مدیریت پس از زایمان باید با توجه به شرایط موجود و محدودیتهای
بیمار هدایت شود [ .]45یک فرد ثابت مراقبت بعد از زایمان از بیمار را
بر عهده گیرد .به افراد کمتر  96-90سال اجازه مالقات داده نشود.
بیمار فقط در یک محل مستقر باشد و از جابهجایی خودداری شود [.]5
نوزادانی که از مادران مثبت متولد میشوند ،پرخطر در نظر گرفته شوند
و باید در طی  44ساعت با سواب نازوفارنکس  /گلو و همچنین برای
وجود آنتیبادی  IgGو  IgMآزمایش شوند .صرفنظر از نتیجه این
آزمایش ،آنها باید جدا از سایر نوزادان سالم نگهداری شوند،
تصمیمگیری در مورد جداسازی مادر مثبت و نوزاد باید بر اساس شرایط
بالینی مادر و نوزاد باشد [ .]1جداسازی نوزاد از مادر بیمار به مدت 4
هفته توصیه شود [.]93
طبق دستورالعمل  ACOGزنانی که مبتالبه کووید 91-هستند
تصمیم در مورد شروع یا ادامه شیردهی باید توسط مادر با هماهنگی
خانواده و پزشکان اتخاذ گردد [ .]94جداسازی کامل شیرخوار از مادر
مشکوک به عفونت تأیید یا توصیه نمیشود .بسته به توانایی خانواده و
امکانات آن ها ممکن است شیرخوار تا اتمام زمان قرنطینه از مادر جدا
شود .هنگام مراقبت از نوزاد مادر باید دستش را بشوید و ماسک استفاده
کند .مادرانی که میخواهند به نوزاد خود شیر دهند باید بعد از شستن
دست و پوشیدن ماسک این کار را انجام دهند .احتمال انتقال آنتیبادی
از شیر مادر به نوزاد وجود دارد اگرچه شواهد کمی از آن حمایت میکند
[.]45
انجمن زنان و مامایی کالج سلطنتی اعالم نمود که در دوره بعد از زایمان
زنان مبتال و نوزاد سالم آنها میتوانند در کنار هم باشند [ ]47جهت
جلوگیری از انتقال ویروس به نوزاد از طریق تماس با مادر آلوده شیر
دوشیده شده و با سر شیشه به نوزاد داده شود قبل از دوشیدن شیر
باید بهداشت دست رعایت شود .شیشه شسته و ضدعفونی گردد و فردی
سالم وظیفه مراقبت از بجه را بر عهده گیرد [.]6
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 90نفر سزارین شدند که  93مورد آن به علت دیس پنه و بقیه به علت
عوارض کووید  91بود .تب ،سرفه و پنومونی در  91مورد مشاهده شد
که  4مورد آن به اکسیژن نیاز پیدا کردند و  4مورد به  ICUمنتقل
شدند .از نوزادان متولدشده  93نوزاد ترم و  5نوزاد پری ترم بودند .فقط
دو نوزاد آپگار کمتر از  7داشتند [.]99
ابتالی به کووید  91-منعی برای بیهوشی نیست 4-9 .روز بعد از
زایمان بیمار ترخیص شود .کرونا نمیتواند علت سزارین باشد [.]5
سزارین باید در موارد اندیکاسیونهای مامایی باشد .سزارین الکتیو تا
زمانی که دیگر مادر باردار عفونی شمرده نشود به تأخیر انداخته شود.
به علت افزایش خطر مرگ حین زایمان کنترل الکترونیکی جنین در
همه زنان توصیه میشود .کاردیوتوکوگرافی غیرطبیعی مشاهده شد
حین زایمان این بیماران سبب افزایش سزارین میشود [.]97
با توجه به چالش تهیه وسایل حفاظتی مناسب شخصی در خانه و میزان
باالی دیسترس جنین ،زایمان در بیمارستان به زایمان در خانه ترجیح
داده میشود [ ]45ولی بهمنظور حفظ سالمتی در مناطقی که امکان
زایمان و ویزیت بعد از زایمان در منزل وجود دارد توصیه میشود این
خدمات در خانه انجام شود [.]49
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زمان لولهگذاری برای بیمار از حضور افراد غیرضروری در اتاق ممانعت
شود [.]45
مراقبت در بیمارستان شامل به حداقل رساندن و یا حذف تماسهای
غیرضروری با بیمار است .زنان بارداری که تماس مشکوک داشتند باید
جهت غربالگری ارجاع داده شوند .کسانی که بیمار هستند باید در محلی
از لیبر که مخصوص این بیماران میباشد مراقبت شوند .در مواردی که
زمان مراجعه به بیمارستان مشخص است به مادران توصیه میکنند
حداقل از  4هفته قبل سرکار نروند و یا دورکاری بگیرند و در این مدت
فاصله گزاری اجتماعی را رعایت کنند .تا کمتر در معرض خطر ابتال
باشند .زمان بستری در بیمارستان از جابهجایی زیاد بیمار خودداری
شود .در خصوص بیماران با عالئم خفیف و متوسط نیازی به مراقبت
اورژانسی نیست .با توجه به خطر ناقالن سالم هر بیمار و همراه وی
ماسک جراحی داشته باشند .اتاق بستری با الکل ضدعفونی شود و بعد
از هر تماس با بیمار دستها ضدعفونی شود .تعداد مالقاتکنندهها
محدود باشد [.]5
وقتیکه مادر باردار به بخش زایمان مراجعه میکنند بهمحض ورود
ازنظر عالئم عفونت دستگاه تنفسی فوقانی غربالگری شوند .به هر مادری
که تب ،سرفه و یا عالئم تنفسی داشته باشند ماسک داده شود و مورد
ارزیابی قرار گیرند .همراه بیمار نیز غربالگری شود و در صورت داشتن
عالمت به اتاق وارد نشود و جهت انجام آزمایش و مراقبتهای پزشکی
ارجاع گردد [.]5
بسته به شرایط پاندمیک کووید  91-القای زایمان مادران بدون عالمت
نباید به تأخیر بیفتد مثالً اگر اوایل شیوع بیماری باشد بهتر است قبل
از افزایش همهگیری زایمان کند و اگر شیوع بیماری زیاد است و اشغال
تخت برای  4-9روز برای القای زایمان مقدور نباشد میتوان اینداکشن
را در خانه انجام داد .بهتر است بخشی از بیمارستان برای این بیماران
در نظر گرفته شود و از کارکنان ثابت استفاده شود .جهت کاهش درد
زایمان از گاز  NOXبه علت احتمال انتقال ویروس از طریق ذرات
آئروسل استفاده نشود .اکسیژن نیز برای احیای نوزاد استفاده نشود
استفاده از ماسک اکسیژن به علت تماس با ترشحات مادر سبب انتقال
ویروس میشود [ .]5ماماها و پزشکان مخصوصاً در فاز دوم زایمان که
زور زدن مادر سبب انتشار قطرات تنفسی در محیط میشود باید ماسک
داشته باشند ازآنجاییکه زمان زور زدن امکان استفاده از ماسک توسط
مادر کم میباشد و قطرات تنفسی مادر در هوا پراکنده میشود مرحله
دوم زایمان باید کوتاهترین زمان ممکن را داشته باشند [ .]93تأخیر در
بریدن بند ناف خطر انتقال ویروس به جنین را افزایش میدهد.
ازآنجاییکه ورنیکس خاصیت ضد میکروبی دارد توصیه میشود تا 44
ساعت بعد از زایمان روی بدن نوزاد بماند [ .]6قطع سریع بند ناف
توصیه شود [ . ]93قبل از اولین تنفس ساکشن بینی و حلق نوزاد
ضروری است [.]96
از  44زایمان گزارششده در یک مطالعه  44زایمان طبیعی و بقیه
سزارین بود و  91زن پنومونی داشتند که  7نفرشان به اکسیژن نیاز
داشتند و  4نفر به  ICUمنتقل شدند و  5زن دچار زایمان زودرس
شدند 4 .بیمار بعد از زایمان تشخیص داده شد که به علت عدم استفاده
از ماسک آزمایش نوزادانشان مثبت شده بود.
در ایتالیا ابتالی  93مادر هنگام پذیرش و  47مادر در اتاق زایمان و 5
مادر بعد از زایمان تشخیص داده شد 44 .زن زایمان طبیعی کردند و
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در صورت ایزوله شدن مادر آلوده ،بعد از ضدعفونی دستش با استفاده
از شیردوش شیرش را بدوشد و شیر توسط مراقب سالم به نوزاد داده
شود .مدتزمان جدایی مادر از نوزاد به شدت بیماری ،عالئم بیماری و
نتایج آزمایشهای آزمایشگاهی بستگی دارد .اگر مادر و نوزاد در یک
اتاق هستند و مادر تمایل دارد به فرزندش شیر بدهد  4متر بین آنها
فاصله باشد و مادر از ماسک استفاده کند و بهداشت دست را در هر
تماس با نوزاد رعایت کند [ ]4و قبل از شیردهی دستش را بشوید [.]6
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مهمترین روش در کنترل بیماریهای مسری مراقبت از جمعیتهای
در معرض خطر است .زنان باردار از گروههای در معرض خطر میباشند
[ .]9پنومونیهای میکروبی و ویروسی تهدیدکننده حیات است اگرچه
حاملگی بهعنوان ریسک فاکتور ابتال به کووید 91 -اثبات نشده است
[ .]93ابتال به کووید  91برای مادر و نوزاد خطرناک است باید با رعایت
موازین بهداشتی از ابتالی مادر باردار پیشگیری کرد و در صورت ابتال
وی را تحت مراقبت شدید قرارداد [ .]97در صورت وجود عالئم بیماری
مانند تنگی نفس ،سرفه یا تب مراجعه زنان باردار به پزشک الزامی است
[ .]4افزایش آگاهی مادران در مورد راههای انتقال و ریسک فاکتورهای
بیماری کرونا کمککننده است [ .]49با توجه به یافتههای متفاوت و
متناقض نمیتوان نتیجه گرفت که حاملگی خطر ابتال به این بیماری را
تشدید میکند [.]4
مراقبت از زن باردار بیمار شامل ایزوله کردن ،کنترل عفونت ،انجام
آزمایش کووید  ،91اکسیژن درمانی ،مانیتورینگ انقباض رحم و ضربان
قلب جنین ،تهویه مکانیکی استراحت ،تغذیه مناسب ،مصرف آب و
الکترولیت و برقراری تعادل اسید -باز و در صورت لزوم زایمان میباشد
( .)99ازآنجاییکه عوارض این بیماری شوک عفونی و آسیب به کلیه و
قلب میباشد .میز ان گازهای خونی ،الکتات ،عملکرد کلیه ،کبد و
آنزیمهای کبدی کنترل شود []93
گزارشها حاکی عدم احتمال انتقال جنینی است [ .]93فراوانی رسپتور
 ACEدر جفت احتمال انتقال بیماری به جنین را مطرح میکند ولی
در نوزادان متولدشده از مادر بیمار وجود ویروس در مایع آمنیوتیک،
جفت ،بند ناف و ترشحات حلق نوزاد و شیر مشاهده نشده است [.]9
هرگونه تصمیم در مورد شروع یا ادامه شیردهی باید توسط مادر با

هماهنگی خانواده و پزشکان اتخاذ گردد [ .]94 ,1مدتزمان جدایی
مادر از نوزاد بهشدت بیماری ،عالئم بیماری و نتایج آزمایشهای
آزمایشگاهی بستگی دارد .اگر مادر و نوزاد در یک اتاق هستند مادر از
ماسک استفاده کند و بهداشت دست را در هر تماس با نوزاد رعایت
کند و قبل از شیردهی دستش را بشوید .ببه نظر میرسد نوزادان بعد
از تولد از طریق تماس با مادر و یا اطرافیان آلوده مبتال شده باشند لذا
رعایت موارد ایمنی مانند شستن دست و استفاده از ماسک قبل از
تماس با نوزاد ضروری است [ .]41مدیریت مناسب مادران باردار حین
زایمان و پس از زایمان خطر عفونت نوزاد را به حداقل میرساند [.]93
با عنایت به اهمیت این بیماری و سرعت انتقال باال و جدید بودن این
بیماری اطالعات در مورد تأثیر سوء این بیماری بر جنین و نوزاد و
عوارض مامایی آن کامل نیست و انجام مطالعات بیشتری جهت شناخت
آن ضروری است.
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