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 "خوردگی و آنفوالنزا در دوران بارداریسرما"                                 

 

  مقدمه

 بانوان باردار  برای توصیه هایی

 

بسیاری ازبانوان باردار در مورد اینکه در هنگام بروز عالئم سرماخوردگی از جمله سرفه، احتقان، 

 عطسه و تب چه داروهایی می توانند مصرف کنند  سوال می کنند. 

به عنوان  عالئم و نشانه هایی مانند سرفه، گرفتگی بینی، ترشحات، عطسه، و گلودرد  که می تواند

اوقات به سایر گاهی  تنفسی فوقانی باشد، وخفیف ناشی از  یک بیماری  مالیم و سرماخوردگی

ایمنولوژیکی در  ارگانها گسترش یافته و منجر به عفونت جدی باکتریایی می شود. به علت تغییرات

دوران بارداری، زنان باردار مستعد ابتال به بسیاری از عفونت ها هستند. داروهای بدون نسخه 

 تعداد معدودی ازلیکن فقط   متعددی  برای از بین بردن عالئم سرماخوردگی  وجود دارند OTCیا

زنان  قرار گیرند. مورد استفاده  برای درمان سرماخوردگی در بارداری میتنوانند این نوع محصوالت

یا پزشک با داروساز  ضمن مشاوره و در صورت لزوم کرده باردار باید برچسب ها را به دقت مطالعه

 نشود.دارویی مصرف حتی االمکان که در صورت عدم نیاز،  شود اطمینان حاصل

 سالمت بر رویبه علت تب باال و کاهش ایمنی بدن مادر،   آنفوالنزا هنگام بارداری می تواند  بهابتال 

  .نوزاد تاثیرگزار باشد

و یا اثرات آنها ایمن نبوده  اغلباما  و بی خطر است بارداری ایمن حینبرخی داروها در استفاده از 

برنامه ریزی  یباردار تحت نظر پزشک برای.هنگامی که است ناشناخته باشد بر روی کودک ممکن

توسط  داروهاو منافع  مضرات و با دگزینه های دارویی ایمن و مطمئن را جویا شالزم است ، شودمی 

 .یی حاصل گرددپزشک آشنا

برچسب  دارای یا مکمل های جایگزین حتی در صورتی کههمچنین، در مورد هر گونه دارو 

نسخه جدیدی هر بار   بارداری اندر دوراگر  پزشک خود را در جریان قرار دهید وباشد،  "طبیعی"

 .مطلع هستندافراد تجویز کننده ، از بارداری شما مطمئن شوید که بایستی ، برایتان تجویز شود 

درباره ایمنی مصرف ویتامین ها،  ،  های بهداشتی ینمراقب و پزشک ، داروساز، ماماازکسب اطالع  

بسیاری از داروهای گیاهی و ایمنی و سالمت  هنوز هم زیرا.الزامی است داروهای گیاهی و مکمل ها 

 به اثبات نرسیده است. مکمل ها در دوران بارداری

 تمگر اینکه ضرور، ردمصرف کرا  OTCداروهای  حتی به طور کلی، در صورت بارداری نباید

 . "نیست و بی خطر منیا ٪011هیچ دارویی در طول بارداری  مصرف"ایجاب کند.توجه داشته باشید
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به  )از مصرف داروها  ماه اول 3هنگام بارداری، به خصوص در  لذا توصیه می کنیم حتی االمکان

از  صورت امکاندر مواقع ضرورت مصرف ، در و  اجتناب کنیدموارد صالحدید پزشک(  استثناء

 شود.برای کمترین زمان ممکن استفاده  و کمترین دوز موثر

برخی از عوارض  جهت کاهش و یا از بین بردن برخی از درمان های جایگزین برای زنان باردار 

با  نیز قبل از استفاده از هر یک از آنها لیکن.می باشند ایمن و مؤثر  ،جانبی ناخوشایند بارداری

بر روی   "طبیعی"درج واژه در هنگام بارداری و به یاد داشته باشید مشاوره کنید پزشک خود 

 .را تضمین نمی کندآن  "ایمن بودن" همیشهبرچسب دارو ، 

 انجام را توصیه می شود که واکسیناسیون آنفوالنزا تصمیم به بارداری یا باردار بودندر صورت  

 محافظت شود . جنینهم از  و  خودتاناز هم تا  دهید

سرماخوردگی ، عفونت خفیف  ویروسی در بینی، گلو ، سینوس ها و راه های هوایی فوقانی است   

که می تواند گرفتگی بینی ، آبریزش بینی، عطسه، گلودرد و سرفه ایجاد کند و معموالً بدن به مدت 

 حدود یک هفته با این عفونت درگیر است.

با ماخوردگی را هیچ درمان خاصی برای سرماخوردگی وجود ندارد و معموال می توان عالئم سر 

مانند پاراستامول و نوشیدن   OTC یا  استفاده از داروهای بدون نسخهبا و  در خانه  استراحت

 کاهش داد.مقدار زیاد مایعات 

و  منتشر می شودفه و عطسه بیماری آنفلوانزا بیماری ویروسی عفونی است که از طریق سراما  

از ویروس ها ایجاد می شود و  یمتفاوت همتفاوت از سرماخوردگی است .بیماری آنفوالنزا توسط گرو

 شدیدتر و طوالنی تر می باشد.به مراتب  آن عالئم

در هنگام بارداری سیستم ایمنی بدن ضعیف تر است، ابتال به سایر از آنجائیکه به طور کلی  

از جمله ابتال به آنفلوآنزا می تواند بسیار شدیدتر و باتبدیل شدن به عفونت هایی مانند  ،بیماری ها 

 پنومونی پیچیده تر شود.

احتمال بیشتری برای رخدادن مشکالت جدی در نوزادشان از  ،در زنان باردار مبتال به آنفوالنزا 

هیچ ، دران مبتال به آنفلوآنزا از مااست در بسیاری  هم ممکن البتهجمله زایمان زودرس وجود دارد.

  مشاهده نشود.عارضه ای 

تخفیف برخی  مدت زمان بیماری،اما به کاهش  داروهای ضدویروس، آنفوالنزا را درمان نمی کنند

 کمک میکند. .عالئم و کاهش پتانسیل عوارض جدی 

اسرع وقت با پزشک خود  در، مبتال شده ایدآنفلوآنزا  به باردار هستید و فکر می کنید درصورتیکه

را کاهش  آن عوارض و ریسکا خطری کمک کند  بتواند به شما شود کهتجویز یداروی  تامطرح کنید 

 . بعد از اینکه عالئم ظاهر شدند اقدام شود و خیلی زود است که آنمستلزم  و این دهد

حتی  وزن بسیار کم شده ومنجر به تولد نوزاد با ، ممکن است ابتال به آنفوالنزا در دوران بارداری

 شود.رگ نوزاد ت در اولین هفته زندگی  منجر به مممکن اس
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زن برای هم  بوده وچند هفته اول ایمن همان  از  و  واکسن آنفلوانزا در هر مرحله از حاملگیتزریق  

 که واکسن آنفوالنزا را در دوران بارداری یزنانباردار هم برای جنین بی خطر می باشد. در واقع 

 محافظت می نمایند.  نیز  پس از تولد شش ماه اول زندگی تااز نوزادان خود  تزریق می کنند

اما در صورت داشتن تب و  ندارد خطری به همراه نیز این واکسن برای زنان شیرده یا نوزادانتزریق 

 یا حساسیت به تخم مرغ و پروتئین های مشابه در کلیه افراد ممنوعیت دارد.

  

 تفاوت بین سرماخوردگی و آنفلوآنزا 
 

 میتوان تشخیص داد:را با در نظر گرفتن عالئم تفاوت بین سرماخوردگی و آنفلوآنزا 

 عموماًسرماخوردگی، حتی نوع بد آن، خفیف تر از آنفوالنزا است. عالئم آن تدریجی رخ می دهد و 

یا احساس  . گلو دردمی باشددرجه فارنهایت(  011معموال کمتر از و یا تب خفیف ) تب وجود ندارد

هم از بین بعد از یک یا دو روز  و که معموال بعد از یک یا دو روز شروع می شود خراشیدگی در گلو

 که سرفه خشک، به ویژه و سرفه  بینی آبریزشخستگی خفیف ، بارز واصلی شامل، عالئم و می رود

 در نزدیکی پایان دوره سرماخوردگی بروز میکند. 

روز طول می کشد. در حالیکه میتوان  در طی همین دوره یا  01تا  01عالئم سرماخوردگی معموال 

. با این حال، منجر شوددرست در نقطه اتمام یک دوره سرماخوردگی به یک سرماخوردگی دیگر 

رو روز طول بکشد یا اینطور به نظر برسد که عالئم به طور مداوم  01تا  01اگر عالئم سرماخوردگی 

به بدتر شدن است ، بایستی پزشک را در جریان قرار داد. پزشک باید مطمئن شود که این 

 سرماخوردگی بی پایان به چیزی جدی تر مانند یک عفونت ثانویه یا آنفوالنزا منجر نمیشود.

ا شود. عالئم آنفوالنزناشی  میتواندست و به طور ناگهانی از سرماخوردگی هم ا تراما آنفلوانزا شدید

درجه فارنهایت یا باالتر(، سردرد، لرز، گلودرد ) معموال در  F 011تا  011عبارتند از تب باال )معموال 

روز دوم یا سوم برخالف سرماخوردگی (،اغلب درد شدید عضالت و ضعف و خستگی )که می تواند 

ی تواند شدید گاه و سرفه که مبیهمچنین عطسه های گاه و، (به طول بیانجامد چند هفته یا بیشتر 

 باشد.

 

 

و عالئم سرماخوردگی مانند گرفتگی بینی،  بودهگلودرد به طور معمول با تب، درد و خستگی همراه 

 مشاهده شود.عطسه، گلودرد، سرفه، لرز  و ممکن است اسهال یا استفراغ 

یا تنفس دشوار، تنگی نفس ،مخاط خونی،احساس درد  در صورت بروز هر یک از این عالئم مانند:

فشار در قفسه سینه یا شکم،سرگیجه ناگهانی، سردرگمی،استفراغ شدید یا مداوم،عدم تحرک 

 کودک و تب باال که به استامینوفن پاسخ ندهد بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
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ناشی از و مقدار زیادی آب برای جلوگیری از دهیدراته شدن  هگرم نگهداشتتوصیه می کنیم فرد را 

 آشامیده شود.تب باال 

و تبدیل به بوده است که می تواند جدی  آنفوالنزا، برونشیتناشی از یکی از رایج ترین عفونت های

 شایع نیست عبارتند از:ی که پنومونی شود. عوارض دیگر

 عفونت گوش میانی )اوتیسم(

 .کاهش شدید فشار خون )شوک سپتیک(

 عفونت مغز و نخاع )مننژیت(

 التهاب مغز )آنسفالیت(

 )اندوکاردیت( قلب التهاب عضالت

 

 

 آنفوالنزا:سرماخوردگی ومراقبت ها و اقدامات الزم جهت جلوگیری از 
 

واکسیناسیون، چند هفته طول می کشدتا ایمنی حاصل شود و همانطور که گفته شد با انجام  با

 تولد محافظت می شود.ماه پس از  6واکسیناسیون در دوره بارداری، نوزاد نیز از ابتال به آنفلوانزا تا 

                  بسیار کمک کننده هستند. ،در پیشگیری از ابتال به بیماری فردی بهداشت مواردرعایت 

توصیه می شود در اماکن شلوغ و از جمله بیمارستان ها کمتر حضور پیدا کنید و از دست دادن با 

 با استفاده ازبعد از عطسه  و از غذا دست ها را بطور مرتب، قبل الزم استسایرین اجتناب نمایید.

شستشو  با مقدار زیادی آب و  صابون با  ثانیه 11حداقل به مدت ، شستشوی  صحیح تکنیک های

درصد  61ضدعفونی کننده حاوی حداقل ژل های از صابون ، و  آب در صورت عدم دسترسی بهدهید. 

 نمایید.استفاده الکل 

عطسه و سرفه  موقعاز انتشار ویروس  روی دهان و بینی ، مصرفیکبار ماسک قرار دادنبا 

 نمایید.جلوگیری 
 

، هر تمیز هستند لمس نکنیدکنید که دستانتان می فکر  حتی اگر را ، بینی یا دهان خودهاچشم

ویروس ها و باکتری ها می توانند در سطوح سخت  .آلودگی را منتقل کند میتواند ای وسیلهشی یا

های درب  بازی، دستگیرهاسباب  حتیسطوح تمام  . به طور مرتب ه بمانندزنددو تا هشت ساعت 

 با یک ضد عفونی کننده پاک کنید.  و...را آشپزخانه،وسایل تلفن،حمامگوشی ، ها

باشد، ممکن است  می مبتال به آنفوالنزا یا اطرافیان اگر فردی در خانواده و کنید یدور از افراد بیمار

 تجویز نماید.داروهای ضد ویروسی  برای او پزشکنیاز باشد 

های شیوه زندگی سالم وداشتن رژیم غذایی مناسب، ورزش منظم و نوشیدنی های گرم در ماه

 به شمار می آیند.  زمستان بهترین محافظت کننده 
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در صورت بروز عالئم آنفوالنزا در خود یا سایرین سریعاً تماس با دیگران را محدود و با پزشک خود 

 درمان هست یا نه؟  وتعیین می کند آیا نیاز به آزمایش  است کهپزشک این تماس بگیرید. 

روهای در مورد اثر دابا این که  به مقدار زیاد مایعات بنوشید و هرگز تب را سرخود درمان نکنید.

ضد ویروسی در زنان باردار یا نوزادان اطالعات کمی وجود دارد، اما هیچ عوارض جانبی جدی 

تنها در حیطه وظائف و اختیارات داروهای ضد ویروسی  تجویز نیاز به. تاکنون گزارش نشده است

 پزشک است.

 

 

 

 دارو در دوران بارداری
 

. در ودباید از مصرف دارو اجتناب نمبارداری، بویژه در سه ماهه اول،  به هنگام ایده آلدر حالت 

اغلب نیازی به درمان با دارو  ،و دردهای ناشی از آن  سرماخوردگی ، خفیف هایدردشرایطی مانند 

 شود.پزشک مشاوره  با الزم استقبل از مصرف هر دارو هنگام بارداری،  با این حال .نیست

 ممکن است ببردبیشتر رنج  او از عوارض آنفلوآنز پرخطر قرار داشته باشددر گروه  زن بارداراگر 

 به آنفلوانزا در تمام طول سال می تواند رخ الابت کند.داروهای ضد ویروسی را تجویز بخواهدپزشک 

 دهد اما به خصوص در فصل زمستان شایع ترو متداول تر است.

 .می باشددر صورت مبتال شدن به آنفوالنزا معموالً امکان درمان موثر در خانه فراهم 

 

 در سرماخوردگی داروهای ضد درد

 paracetamol during  pregnancyپاراستامول در بارداری     

  

برای بوده و  انتخاب ایمنیدرصورت باردار بودن و احساس نیاز به مصرف دارو ، پاراستامول معموال  

 درمان دردهای خفیف یا متوسط و کاهش تب گزینه انتخابی است.

 میشوداستفاده در تمام مراحل بارداری  پاراستامول برای پایین آوردن درجه حرارت و تسکین درد

به  هیچ مدرک مستند و شفافی دال بر مضر بودن اثرات پاراستامول بر روی جنین وجود ندارد. و

هر دارویی در دوران بارداری بایستی با حداقل دوز و برای کمترین یا پاراستامول  و  هرحال مصرف

  زمان ممکن استفاده شود.

الزم است با پزشک مشورت  نکند را کنترل دیگر اگر دوز توصیه شده پاراستامول درد یا عالئم

مصرف در جهت (  Tylenol  یلنولابه طور کلی محصوالت حاوی استامینوفن )مانند ت شود.

گرچه برخی مطالعات نشان داده اند کودکان متولد شده از مادرانی .بارداری ایمن محسوب میشوند

                توجهی                                                                                       که استامینوفن مصرف کرده اند بسیار بیشتر مبتال به اختالل بیش فعالی / کم
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Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)  .شده اند 

 

 :در بارداری  (NSAIDی ضد التهاب غیر استروئیدی )هادارو

 

 ASA  آسپرین و     IbuProfen  ایبوبروفن
( است. قبل از مصرف ایبوپروفن یا هر NSAIDیبوپروفن یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی )ا

مشاوره با ، قصد باردار شدن برنامه ریزی به حاملگی یادر دوران ضد التهاب غیر استروئیدی  یدارو

 پزشک الزامی است.

 جداًاجتناب کنید ،حاملگی (ماه اول  6یا )ام بارداری 31قبل از  هفته تا ibuprofenاز مصرف  

 ی پزشک مزایا مگر اینکه به تشخیصاز جمله سقط جنین شود زیراممکن است منجر به عوارضی

 بیشتر از خطرات بالقوه در کودک باشد. استفاده از آن 

با خطر و عوارض جدی از جمله  ام بارداری و بعد از آن 31در هفته مصرف ایبوپروفن همچنین 

می و منجر به سقط جنین  بودهکاهش میزان مایع آمنیوتیک همراه  نیز مشکالت قلبی در نوزاد و

  شود.

یا آسپیرین در مراحل اولیه حاملگی احتمال سقط  ibuprofenمصرف داروهای ضدالتهاب مثل 

، در صورت دنها نباید در سه ماهه آخر بارداری مصرف شو NSAIDجنین را افزایش می دهد. 

زودرس و مشکالت قلبی یا زایمان استفاده ممکن است منجر به خونریزی قبل و بعد از زایمان، 

 .ندشونوزاد  ویکلی
 

در ماههای  ASAیا  استیل سالیسیلیک اسید استفاده ازتحقیقات به عمل آمده موید آن است که 

سیستم انعقادی  و عملکرد پالکت های خون ، سبب خونریزی در با ایجاد اختالل  آخر حاملگی

انجام سزارین   از طرفی باعث تاخیر در زایمان طبیعی و گاهاً اجبار بهو   شدید هنگام زایمان شده

دوزهای  اما بنابراین استفاده از دوزهای ضد درد در اواخر بارداری توصیه نمی شود. میشود. 

باعث  ASA همچنین .نگرانی ندارد )البته تحت نظارت پزشک(در هر مرحله از بارداری ASAپایین

می گردد.آسپرین در ابتدای   باعث آسیب و مشکالت قلبی در جنین جدا شدن جفت از رحم شده ،

بارداری مانع از رشد جنین شده ، سقط  و یا نقص جنین و کم وزنی نوزاد نسبت به حالت نرمال را 

با در سه ماهه سوم  در دوزکم(، ASAبه جز )ها  NSAIDاستفاده از سبب میشود.   در هنگام تولد

به  حتی المقدورو  همراه استشریانی و افزایش سمیت کلیوی در جنین  زودرس مجاری ه شدنبست

 آنمصرف باید از ، با در نظر گرفتن مضرات و مزایانظارت پزشک متخصص  تحتجز موارد الزامی و

 .اجتناب شود ها
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 سرفه های خشک در بارداری:

 چندین علت برای سرفه خشک در دوران بارداری وجود دارد: 

 

 آلرژی:  

این  . گرچهتر می شودحساس به آلرژن ها و درنتیجه ضعیف تر بدن دربارداری سیستم ایمنی 

ایجاد باعث ، دونوارد بدن میش از مجاری هواییآلرژن ها که  . دتاثیر نمی گذار نوزادان موضوع بر

 را سبب میشوند.سرفه های خشک  و شدهمشکالتی در تنفس 

 

 :آسم 

 قلمداد می شود.ناشی از سرفه خشک تشخیص آسم در دوره بارداری 

 

 برونکواسپاسم: 

 ها موجب سرفه خشک می شود. ولبیش فعالی عضالت برونشی 

 

 کنش های آلرژیک می شوند نیز سرفه حشرات و غذاهای خاصی که باعث وا و گزش نیش

 خشک را باعث می شوند.

 

 رینیت بارداری: 

آلرژی حساسیت و  فعالیت سطح باالی استروژن در دوران بارداری، تغییرات هورمونی و به دلیل 

 .سرفه خشک می شود  و "غشاهای مخاطیورم در  "به بروز  منجر

سبب می می نامند و عوارضی مانند گرفتگی بینی و آبریزش بینی را "رینیت بارداری"این حالت را 

 . شود

 کاهش سطح ایمنی: 

 ،مستعد ابتال به آلرژی ها  فرد باعث می شود که بارداریدر دوره سیستم ایمنی بدن  تضعیف

 .عفونت های مختلف و سرفه خشک شود

 

  منجر می تواند  نیزاغلب در دوران بارداری رخ می دهد کهریفالکس اسید یا سوزش سر دل

 .گردد خشکبه سرفه 
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 سرفه ضد داروهای

پزشک درمان را انتخاب میکند.  ،دوران بارداری سرفه در عامل ایجاد کنندهبسته به 

پزودوافدرین، شربت های  ، گایافنزین ،را داردسرکوب کننده سرفه نقش که  DM دکسترومتورفان

در که هستند  یگزینه های مانند کلرفنیرآمین ها آنتی هیستامینبرخی  ضد سرفه بدون الکل،

  تجویز خواهند شد. پزشک صالحدید

اسپری های استنشاقی برخی  وو فنیل افرین  نرمال سالین  بینی یجهت گرفتگی بینی قطره ها

و رژیم غذایی  ضمن اینکه درمان های خانگی مانند نوشیدن مایعات گرم.انتخاب مناسبی هستند

درمان  در استراحت کافی  و ایجاد فضای مرطوب با قرار دادن بخور سرم های شستشو، ،مناسب 

 غیر دارویی نقش به سزایی دارند.

 

 ترجمه : دکتر مهری محمدی
 

    Sources:   

https://www.webmd.com/baby/guide/taking-medicine-during-pregnancy 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ 

https://www.pregnancybirthbaby.org.au/cold-and-flu-during-pregnancy 

 
https://www.babycenter.com/0_flu-during-pregnancy_10313151.bc 

https://www.nhs.uk/common-health-questions/pregnancy/can-i-take-ibuprofen-when-i-am-pregnant 
 
https://www.onlymyhealth.com/home-remedies-cold-cough-during-pregnancy-  

https://www.webmd.com/baby/guide/taking-medicine-during-pregnancy
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https://www.pregnancybirthbaby.org.au/cold-and-flu-during-pregnancy
https://www.babycenter.com/0_flu-during-pregnancy_10313151.bc
https://www.nhs.uk/common-health-questions/pregnancy/can-i-take-ibuprofen-when-i-am-pregnant
https://www.onlymyhealth.com/home-remedies-cold-cough-during-pregnancy-

