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واکسیناسیون کرونا در زنان باردار
  اهداف آموزشی 

امید است خوانندگان محترم پس ازمطالعه مقاله:
اصول واکسیناسیون کرونا در بارداری را بیان کنند. 	
سواالت رایج درمورد واکسیناسیون کرونا در زنان باردار را توضیح دهند. 	

میترا صابونی
مـربـی مــرکـز آمــوزش بـــهــورزی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

شعله گوازی
مــدیـــر مـرکـز آمــوزش بـــهــورزی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
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مقدمه
و  اسید1  ریبونوکلیک  ویــروس حاوی  ویــروس، یک  کرونا 

عام  طور  به  می تواند  که  ویروس هاست  از  خانواده ای  از 

به  و  گــوارش شده  و  تنفس  دستگاه  عفونت های  باعث 

شکل طیفی از عالیم، بی عالمتی، شرایط خفیف مثل 

سرماخوردگی تا موارد شدیدتر مانند اختالالت پنومونی 

از شــروع  کند.  ــروز  ب اخــتــالالت سیستمیک  بــا  ویـــروس 

از 5  از آن می گذرد بیش  پاندمی کووید 19 که دو سال 

نفر   130.000 از  بیش  و  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون 

از دست داده انــد.  اثر بیماری  ایــران جان خود را در  در 

سیستم  ای،  زمینه  بیماری های  دارای  افــراد   19 کووید 

میان،  ایــن  در  می کند.  درگیر  بیشتر  را  ضعیف  ایمنی 

و  جسمی  فیزیولوژیک  تغییرات  دلیل  بــه  بـــاردار  ــان  زن

ابتال  معرض  در  بیشتر  ایمنی  سیستم  وکاهش  روانــی 

زنان  روی  بر  تحقیقات  می گیرند.  قــرار  ویــروس  ایــن  به 

میزان  و  بیماری  ایــن  عالیم  چه  اگــر  داده  نشان  بـــاردار 

مرگ مشابه زنان غیرباردار بوده و بیش از 90 % مادران 

بیماران در  اما در  بیماری بهبود می یابند،  این  به  مبتال 

بیماری  و عوارض  بالینی  یا بحرانی دوره  مراحل شدید 

بر  و  باشد  بدتر  می تواند  غیرباردار  به جمعیت  نسبت 

دارد  وجود  بیشتری  احتمال  موجود،  اساس مستندات 

که در بخش مراقبت ویژه بستری شوند، نیاز به تهویه 

باشد.  انتظارشان  در  مرگ  و حتی  کنند  پیدا  مکانیکی 

ریسک فاکتورهای همراه در بارداری شامل سن 35 سال 

دیابت شیرین شانس  بــاال،  فشار خون  چاقی،  باالتر،  و 

ابتال یا بروز بیماری شدید یا بحرانی در بارداری را افزایش 

زایمان  باعث  می تواند  بـــاردار  زنــان  در  کووید  مــی دهــد. 

زودرس، افزایش ضربان قلب، دیسترس جنینی، پارگی 

زودرس کیسه آب، سقط و سزارین شود که این عوارض 

پیامدهای روانی زیادی برای زنان باردار داشته است، به 

همین دلیل برای کنترل همه گیری بیماری کووید 19 در 

این گروه خاص عالوه بر اقدام های مؤثر بهداشت عمومی 

مانند فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک صورت، 

شستن دست ها، اجتناب از فضاهای شلوغ سربسته و 

به   19 کووید  واکسیناسیون  عمومی،  جمعیت  آمــوزش 

عنوان یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از این عفونت 

توصیه شده است. واکسن یکی از موفق ترین و مقرون 

به صرفه ترین ابزار های بهداشت عمومی است که تا حد 

زیادی به حذف و کنترل بیماری جدی و کاهش مرگ در 

واکسن  انــواع  توسعه  با  کرده است.  قرن گذشته کمک 

امیدهای  از زمستان 99  و شروع جهانی واکسیناسیون 

زیادی برای نجات بیشتر جان انسان ها و کاهش عوارض 

شده  ایجاد  جمعیتی  گروه های  همه  در  بیماری  شدید 

است اما با توجه به استفاده اضطراری از این واکسن ها 

و کمبود اطالعات بالینی و اثرات آن بر بارداری و جنین 

آن ها در ابتدا ابهاماتی وجود داشت که با تالش بی وقفه 

دانشمندان و پژوهشگران در عرصه بین المللی به نتایج 

زن  هــزار   100 از  بیش  اکنون  و  یافتند  درخشانی دست 

از  از کشورهای آسیایی  اروپا و برخی  بــاردار در آمریکا، 

جمله ایران توسط واکسن های مختلف علیه بیماری کرونا 

واکسینه شده اند و هیچ گونه تاثیر نامطلوب و عارضه 

RNA: Ribonucleic Acid 

واکسن یکی ازموفق ترین ومقرون به صرفه ترین 
ابـزار هـای بهـداشت عمومی است که تا حد 
زیادی به حذف وکنترل بیماری جدی وکاهش 

مرگ درقرن گذشته کمک کرده است.



46 ه 112 ار ار   1401 / شم سوم /  به ی و ال  س س

نشده  مشاهده  فرزندان شان  و  آنان  سالمت  در  جانبی 

است. همچنین سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند 

که  استفاده شود چرا  ــاردار  ب زنــان  در  کرونا  واکسن  که 

مزایای واکسن برای زنان باردار بیشتر از خطرات احتمالی 

بیماری است. مطابق با آخرین اعالم واکسیناسیون کرونا 

از آغــاز تاکنون مجموع دزهــای تزریق شده به  ایــران  در 

بیش از 129 میلیون مورد رسیده است که از این تعداد 

پوشش واکسیناسیون در زنان باردار نزدیک به 60 درصد 

میان  از  بهداشت  وزارت  پروتکل های  با  مطابق  اســت. 

ایران، واکسن هایی که برای زنان  واکسن های موجود در 

واکسن  عنوان  به  واکسن سینوفارم  توصیه شده  بــاردار 

اصلی مورد تایید در بارداری معرفی شده است. سابقه 

استفاده از واکسن با این شرایط در بارداری وجود داشته 

واکسن  دومین  است.  بوده  آنفلوانزا  واکسن  هم  آن  که 

آسترازنکاست. واکــســن  بـــاردار  زنـــان  در  شــده  توصیه 

ویــروســی متفاوت  از نسخه اصـــالح شــده  واکــســن  ایــن 

آدنو ویروس تهیه شده است. 

واکسیناسیون کرونا و بارداری

در ایران واکسن سینوفارم و آسترازنکا مطابق با توصیه 

سازمان بهداشت جهانی تزریق می شود. 

سواالت رایج

تزریق واکسن به خانم های باردار چه حکمی دارد؟
با تزریق واکسن، سیستم ایمنی علیه ویروس وارد شده به 

بدن، آنتی بادی ساخته و باعث باال بردن سطح آنتی بادی 

به شکل محسوس و مصونیت در مقابل بیماری ناشی 

فعلی  واکسن های  مکانیسم  به  توجه  با  می شود.  آن  از 

نــدارد لذا  بــاردار و جنین آن ها وجود  خطری برای زنان 

دریافت واکسن بر اساس اطالعات فعلی بالمانع است. 

عوارض واکسن در زنان باردار مشابه عوارض شایع در 

غیر باردار است.

راهنمای سریع واکسیناسیون کووید 19
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کووید در زنان باردارمی تواندباعث 
زایمان زودرس،افزایش ضربان قلب، 
دیسترس جنینی، پارگی زودرس 
کیسه آب، سقط و سزارین شود.
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واکسن باعث ایمنی در نوزادان می شود؟
واکسیناسیون،  از  مادران پس  ایمنی در  پاسخ  بر  عالوه 

از طریق جفت  نــوزاد  مادربه  بدن  از  بــادی  آنتی  انتقال 

و شیر مادر انجام می شود که باعث ایمنی و محافظت 

نوزادان در برابر کرونا می شود.

شرایط مادران باردار برای واکسیناسیون

واکسیناسیون همه مادران باردار باالی 18 سال در هر 	 

است.  انجام  قابل  واکسن سینوفارم  با  بــارداری  سن 

 12 در  واکسیناسیون  انجام  به  تمایل  مــادر  چنانچه 

نــدارد می توان تا بعد از 12 هفته  بــارداری  هفته اول 

بارداری واکسیناسیون را به تعویق انداخت اما تزریق 

واکسن آسترازنکا در سه ماه اول بارداری ممنوع است.

واکسن 	  بــا  حــال حاضر  در  ــاردار  بـ مــادر  واکسیناسیون 

سینوفارم است در صورت تجویز واکسن آسترازنکا با نظر 

کمیته دانشگاه توسط پزشک متخصص انجام می گیرد 

وگرفتن رضایت کتبی برای واکسیناسیون آسترازنکا فقط 

در صورت درخواست مادر برای اولین دوز الزم است.

در صورت تزریق یک دوز واکسن برکت یا بهارات قبل 	 

از بارداری نوبت دوم واکسن سینوفارم توصیه می شود.

درصورت تزریق یک دوز واکسن اسپوتنیک یا آسترازنکا 	 

قبل ازبارداری نوبت دوم واکسن آسترازنکا توصیه می شود.

قبل 	  اسپوتنیک  واکسن  دوز  دو  دریافت  صــورت  در 

تقویتی  دوز  عنوان  به  آسترازنکا  واکسن  بــارداری،  از 

)بوستر( در باردری فعلی توصیه می شود.

در صورت تزریق واکسن آسترازنکا در بارداری و ایجاد 	 

قابل  سینوفارم  واکسن  با  دوم  دوز  تزریق  ترومبوز، 

انجام است.

لخته 	  سابقه  پالسموز،  توکسو  بــه  مبتال  مـــادران  در 

خون، خونریزی مغزی در کودکی، سابقه سکته مغزی، 

مصرف اناکساپارین، دوقلویی، چاقی، مصرف آسپرین 

زایــی، مــادر مبتال به واریــس شدید، نداشتن  ومــرده 

هیپوتیروئیدی،  کلیه،  نارسایی  چپ،  کلیه  مــادرزادی 

واکسیناسیون با سینوفارم قابل انجام است.

هماتوم، 	  علت  به  شدید  سیتوپنی  ترومبو  مــوارد  در 

تزریق با احتیاط و عمقی انجام گیرد.

زمان تزریق واکسیناسیون کرونا در زنان باردار
از 	  قبل  سینوفارم  واکسن  اول  دوز  تزریق  صــورت  در 

بارداری یا عدم اطالع از بارداری تزریق دوم به فاصله 

انجام شود در صورت  اول می تواند  تزریق  از  روز   28

تزریق واکسن آسترازنکا در دوز اول، فاصله تزریق دوز 

دوم 2 ماه است.

ــاردار مطابق 	  ــ بـ ــادران  ــ مـ بــوســتــر  دوز  دریـــافـــت  ــرای  ــ ب

ابالغی  دستورالعمل  و  عمومی  جمعیت  اولویت های 

وزارت بهداشت اقدام شود.

در موارد ابتالی قطعی به کووید 19 حداقل فاصله یک ماه 	 

پس از بهبودی کامل جهت تزریق واکسن رعایت شود.

انجام 	  دوم  تزریق  فرصت  دراولین  تأخیر،  صورت  در 

واکسن  نوبت  دو  بین  زمــان  حداکثر  تاکنون  و  شــود 

تعیین نشده است.

اگــر زن بـاردار نـدانـد کـه بـاردار اسـت و 
واکسن کرونا بزند منعی ندارد و مشکلی 
ایجاد نمی کند توصیه می شود واکسن 

نوبت دوم در زمان مقرر و با فاصله های 
مطابق بادستورالعمل کشوری تزریق شود.
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منابع
راهنمای واکسیناسیون کووید 19 همراه با پاسخ سؤواالت شایع در این زمینه ویژه پزشکان، پرستاران و مراقبین سالمت 	 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسخه اول دی1400 کمیته ملی واکسیناسیون علیه بیماری کرونا )کووید19(
https://vrhrc.tums.ac.ir/news واکسیناسیون کرونا در دوران بارداری	 

Faeze Abedi، Somayeh Minaei Moghadam، Mohamad hossein Mafi ،Coronavirus Disease 2019 and 
Pregnancy: A Review Study

تزریق همزمان واکسن کرونا و سایر واکسن ها مجاز است 
یا خیر؟

واکسن هایی  و  کووید19  واکسن  دریافت  فاصله  حداقل 

مانند آنفلوانزا ودوگانه دربارداری 14 روز است.

واریانت جدید  از  توان پیشگیری  یاد شده  آیا واکسن های 
ویروس کرونا را دارد؟

دردوره  حتی  جهانی  بهداشت  سازمان  نظریه  براساس 

واکسن  با  کووید  اثر  در  مرگ  میزان  دلتا  واریانت  بــروز 

که  داشته  اظهار   WHO .اســت داشته  کاهش  برابر   10

در  اضطراری  فهرست  در  و  تایید  مــورد  واکسن ها  همه 

جلوگیری از عفونت شدید وبستری بسیار مؤثر هستند. 

در مورد واریانت امیکرون هنوز اطالعات کامل نیست و 

به نظر می رسد ایمنی سلولی تقویت شده در اثر واکسن 

نقش عمده ای در حفاظت دربرابر امیکرون داشته باشد.

پیشنهادها 

ــزایــش پــوشــش واکــســیــنــاســیــون در ایـــن گــروه  جــهــت اف

در  واکــســن  تــزریــق  از  ــودداری  خــ بــا  مقابله  و  جمعیتی 

تعدادی از زنان باردار به دلیل ترس ناشی از آن حمایت 

دسترس  در  مشاوره  و  روان  سالمت  بهبود  بــرای  کافی 

برای زنان باردار مدنظر گرفته شود.

به نظر می رسد در پذیرش واکسن کووید 19 به دلیل ترویج 

اطالعات غلط و داشتن باورهای غلط در بین تعدادی از 

زنان باردار تردید وجود دارد. بر این اساس تهیه و تدوین 

مداخالت آموزشی مبتنی بر الگو مؤثر است که از طریق 

شناخت و درک نیازها، حمایت اجتماعی، درک منافع 

و راه های غلبه بر موانع واکسیناسیون فراهم می شود.

نتیجه گیری

کاهش  مــوجــب  ــاردار  ــ ب ــان  زنـ در  کــرونــا  واکسیناسیون 

لذا  بــارداری شده است؛  وپیامدهای  مرگ ومیر، عوارض 

برای گسترش و باال بردن سطح ایمنی در مقابل واریانت 

و سویه های جدید کرونا مطابق با پروتکل وزارت بهداشت 

اطالعات کامل و دقیق در خصوص تزریق واکسن ودوز 

بوستر به زنان باردار ارایه شود.


