آﯾﺎ ام اس در ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺎ ام اس در ﺑﺎرداری و ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ام اس در ﺑﺎرداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺟﻨﯿﻦ اﺛﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .و در واﻗﻊ آﻣﺎر ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ و ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده ،ﺑﺎ اﻓﺮاد
ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ام اس در ﺑﺎرداری ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺪاﺧﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ،ﺣﺘﯽ اﺧﯿﺮاً دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺎرداری ﺑﯿﻤﺎری
ﺳﯿﺮ ﺑﻬﺘﺮی را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻣﻮاردی ﻫﻢ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﻧﻮزاد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدر
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ او ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﺎرداری ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس
•
•
•
•
•

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﺳﯿﮕﺎر
ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻮﻟﯿﮏاﺳﯿﺪ
ورزش ﮐﺮدن
داﺷﺘﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ
ﻋﺎدات ﺧﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺗﺎﺛﯿﺮ داروی ام اس در ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺎ وزن ﮐﻢ در زﻧﺎن
ﺑﺎردار ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﺑﺘﺎ )داروﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ام اس اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد( ،ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ام اس در ﺑﺎرداری  ،درﺻﻮرت ﺑﺎردار ﺷﺪن ﺣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ
اﯾﻨﺘﺮﻓﺮون ﺑﺘﺎ ،ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺼﺮف دارو ﺗﺎ زﻣﺎن
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻮزاد ،ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.

ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ام اس و ﺑﺎرداری

• در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎردار ﺷﺪن ،ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎری
ﻣﺜﻞ رﺑﯿﻒ ،آووﻧﮑﺲ ،ﺑﺘﺎﻓﺮون و ﮐﻮﭘﺎﮐﺴﻮن را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی
ﺳﺮﮐﻮبﮐﻨﻨﺪه ﻣﺜﻞ ﻧﻮاﻧﺘﺮون ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﭽﻪدار ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺪﻏﻦ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺼﺮف اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﯾﮏ ﻣﺎه ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﮑﻞ ﻗﺒﻞ از
ﺑﺎرور ﺷﺪن ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﻤﻮران )آزاﺗﯿﻮﭘﯿﺮﯾﻦ( ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺗﺮوﮐﺴﺎت ،ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرور ﺷﺪن در ﻣﺮد و زن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ داروﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
• در ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎری ام اس و ﻗﺼﺪ ﺑﺎردارﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎر ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری در
اﺑﺘﺪا ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺎردار ﺷﺪن ﻗﻄﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
• ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺎردار ﺷﺪن ،ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ﺧﻮد را از ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
• ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرداری ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد،
ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎری ام اس اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
• ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺣﻤﻼت ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻋﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوم و ﺳﻮم ﺑﺎرداری
ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ.
• ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ )ﮐﻮرﺗﻮن(  ،در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﻤﻠﻪ ام اس در ﺑﺎرداری  ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ
از ﺳﻪ ﻣﺎه اول ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ
و اﻋﺼﺎب و ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
• ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺜﺎﻧﻪ و روده و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﺳﻮم ﺑﺎرداری ﺷﺪت ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ادراری ،ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاوان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ.
• در ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ ﺑﺎرداری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ،اﻣﮑﺎن دارد ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻌﺎدل و راه رﻓﺘﻦ
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﯾﺎ وﯾﻠﭽﺮ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ.
• اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری در ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎردار ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
• اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎردار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎری ام اس را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﺧﺘﻼﻻت ام اس در ﺑﺎرداری ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت رﺣﻤﯽ و ﺷﺮوع زاﯾﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

• ﺧﻄﺮ زاﯾﻤﺎن زودرس ﺑﺮای زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﭘﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﻧﺪام دﭼﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
• ﻻزم اﺳﺖ زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ،آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی ادراری،
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ،ﯾﺒﻮﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻃﯽ ﺑﺎرداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• زاﯾﻤﺎن در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺪارد.

ﺷﯿﺮدﻫﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ام اس

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس ،از ﺷﯿﺮ دادن ﺑﻪ ﻧﻮزادﺷﺎن ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ دادن ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎری ام اس را در اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﻄﻊ ﻣﺼﺮف ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ داروﯾﯽ در ﺣﯿﻦ دوران ﺷﯿﺮدﻫﯽ ،ﺑﺪون ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل و
ﻧﻮروﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﯾﺴﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
را ﺗﺎ ﺣﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

