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مقدمه
ایــن بیانیــه بــرای پزشــکان و کارکنــان شــاغل در مراکــز ارایــه  
ــت  ــی جه ــر و تخصص ــن ، پرخط ــونوگرافی روتی ــات س خدم
مراقبــت از زنــان بــاردار در نظــر گرفتــه شــده اســت. بررســی 
ســونوگرافی بخــش مهمــی از مراقبــت در ایــن مراکــز اســت.

بخــش مهمــی  مامایــی  ســونوگرافی روتیــن و تخصصــی 
از مراقبتهــای دوران بــارداری اســت کــه بــا وجــود ادامــه 
 2019 ویــروس  کرونــا  بیمــاری  جهانــی  گیــری  همــه 
(COVID-19) وهمــه عــوارض (کوموربیدیتــی) مرتبــط بــا 

آن ،بایــد همچنــان انجــام شــود.(1)
ایــن ســند راهنمــای (گایدالیــن) مدیریــت بالینــی نیســت بلکــه 
ــه اجمــاع نظــرconsensus از ســوی کارشناســان  ــک بیانی ی

بیــن المللــی اســت ، کــه پیشــنهادات و گزینــه هایــی را بــرای 
مدیریــت گــردش کار بیمــار و رویکردهــای بالینــی در زمــان 
COVID-19 ارائــه مــی دهــد کــه مــی توانــد در کشــورهای 
ــع و زیرســاخت هــای  مختلــف و مراکــز مجــزا، براســاس مناب
ــت  ــایل محافظ ــب ازوس ــتفاده مناس ــود. اس ــق داده ش ــا وف آنه
شــخصی (PPE) و بهداشــتی ، ضــد عفونــی کننــده هــای 
پــروب هــای اولتراســوند ، تجهیــزات و اتــاق ســونوگرافی در 

ــان شــده اســت.(2،3) ــه  بی راهنماهــای جداگان
بایــد بــه زنــان بــاردار و جنینهــای آنهــا مراقبتهــای بالینــی 

ــه طــور خــاص اســتفاده از  ــر شــواهد و ب بــی خطــر و مبتنــی ب
ــه شــود. در  ــر اســاس راهنماهــای موجــود، ارائ ســونوگرافی ب
 ،COVID-19طــول همــه گیــری جهانــی ( پاندمــی) بیمــاری
بــه منظــور محافظــت از بیمــاران و کارکنــان بایــد تــاش 
شــود تــا ویزیــت هــای بیمــاران بــه حداقــل برســد ، بــه ویــژه 
هنگامــی کــه کمبــود کارکنــان بــه دلیــل سیاســت هــای ایزولــه 
کــردن فــردی، گــردش کار در واحــد ســونوگرافی را تحــت 

تاثیــر قــرار مــی دهــد.
اصول اساسی در شرایط همه گیری عبارتند از:

آنهــا  مصــرف  و  ذخیــره  پزشــکی  منابــع  بایــد   .1

شــود. بنــدی  اولویــت 
ــنل  ــروری پرس ــه غیرض ــری از مواجه ــرای جلوگی ب  .2
پزشــکی بــا بیمــاران (بالقــوه) عفونــی و برعکــس بســیار دقــت 
شــود. بخصــوص در ســونوگرافی بــه دلیــل عــدم امــکان 
ــم و  ــن خان ــوت) بی ــا 6 ف ــر ی ــی (2 مت ــه محافظت ــت فاصل رعای
ــه عفونــت زیــاد اســت. ارائــه دهنــده خدمــات ، خطــر ابتــا ب

تعــداد ویزیــت هــا بــه حداقــل مراجعــات ضــروری   .3
کاهــش یابــد و بایــد بــه خانمهــا توصیه شــود بــرای   جلوگیری 

ــد. ــه نماین ــراه مراجع ــدون هم ــروس، ب ــیوع وی از ش
توصیه عمومی

تمــام زنــان نیازمنــد مراقبــت براســاس عائــم و وضعیــت 
ــی  ــایی بیماران ــدم شناس ــن ق ــوند. اولی ــد تریاژش ــت بای عفون
ــد و  ــوده شــده ان ــه ویــروس آل ــا احتمــاالً ب اســت کــه قطعــا ی
افــرادی کــه (ظاهــرا)  آلــوده نشــده انــد ، البتــه بایــد شــواهد در 
حــال افزایــش بــی عامتــی بخــش عمــده ای از افــراد آلــوده را 
در نظــر گرفــت.(1،4) توصیــه مــی شــود خانمهــا قبــل از ورود 
 COVID-19 ــه بخــش ســونوگرافی ، از طریــق پرسشــنامه ب

غربالگــری شــوند.
بهداشــتی،خدمات  هــای  مراقبــت  مراکــز  از  بســیاری 
ــه  ــد ک ــرده ان ــاد ک ــاژ COVID-19 را ایج ــی تری اختصاص
ــرده و در  ــی ک ــدار را ارزیاب ــاران عامت ــوان بیم ــی ت در آن م

صــورت لــزوم بــرای بررســی عفونــت، حتــی قبــل از ورود بــه 
بیمارســتان مــورد آزمایــش قــرار داد. اگــر بیمــار عامــت دار 
بــاردار باشــد ، بایــد توســط فــرد مســئول مراقبــت خــود مطابــق 

ــود. ــی ش ــه ای ارزیاب ــای منطق ــتورالعمل ه دس
ــود نباشــد و یــا بیمــار  اگــر چنیــن ســرویس تریــاژی موج
ــم و  ــر عائ ــم از نظ ــه خان ــت ک ــم اس ــد ، مه ــدار نباش عامت
عوامــل خطــر براســاس ســابقه ســفر، شــغل، تمــاس قابــل توجــه 

ــاری: ــای بیم ــت درکانونه و اقام
(  Travel, Occupation, Contact, Cluster  ;TOCC2(  

ــر مــورد  ــه شــرح زی ــل از حضــور در مرکــز ســونوگرافی ب قب
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ــرد. ــرار گی ــب ق ــری مناس غربالگ
برنامه ریزی و سازماندهی ویزیتها

ویزیتهای تعیین شده قبل از شروع وضعیت اضطراری:
و  ای  منطقــه  هــای  محدودیــت  صــورت  در   •
یــا کمبــود کارکنــان ، بــه تعویــق انداختــن یــا لغــو کلیــه 
ــل) 14 روز  ــرای (حداق ــس ب ــر اورژان ــای غی ــونوگرافی ه س
بایــد در نظــر گرفتــه شــود. ویزیتهــا ممکــن اســت طبــق برنامــه 
هــای توصیــه شــده مراقبتهــای ضــروری مجــدداً تنظیــم شــوند 

(بــه تصویــر زیــر مراجعــه کنیــد).
بــا توجــه بــه محدودیــت هــای منطقــه ای ، در   •
ــیونها  ــی و اندیکاس ــن حاملگ ــدان ، س ــودن کارمن ــترس ب دس
، بایــد  اورژانســی بــودن ویزیتهــای موجــود توســط تیــم 

شــوند. بررســی  هفتگــی  صــورت  بــه  پزشــکی 
انداختــن ویزیــت غیــر  تعویــق  بــه  در صــورت   •
اورژانــس ، بایــد از طریــق تلفــن بــه بیمــار توضیــح داده 
ــد بلکــه  ــه خطــر نمــی افت ــای بارداریشــان ب شــود کــه مراقبته
بــرای امنیــت خانــم بــاردار و فرزنــدش در زمــان شــیوع 

یابــد. مــی  تغییــر   COVID-19
ــا  ــه ی ــرار گرفت ــروس ق ــرض وی ــار در مع ــر بیم اگ  •
مشــخص شــده کــه بــه ایــن ویــروس آلــوده شــده اســت ، بایــد 
توصیــه شــود کــه براســاس دســتورالعملهای منطقــه ای و ملــی 

بــه بیمارســتان نــرود و خــودرا بــه مــدت 14 روز ایزولــه کنــد. 
بــرای نظــارت وضعیــت بیمــار بایــد ارتبــاط نزدیــک بــا ایشــان 

ــود. ــرار ش برق
برنامه ریزی ویزیت های جدید

ــا بصــورت  ــن و ی ــا تلف ــر اســت ب ــا بهت همــه ویزیته  •
شــوند. دهــی  نوبــت  ماقــات حضــوری  بجــای  آنایــن 

ــاس  ــت براس ــه دق ــد ب ــان بای ــور کارکن ــان حض زم  •
و  ســونوگرافی  اندیکاســیونهای  بــه  بســته  و  دســتورالعمل 
ــا  ــد ب ــک ، بای ــورت ش ــود و در ص ــزی ش ــه ری ــا برنام اولویته

نماینــد. مشــورت  پزشــک 

انتظــار،  اتــاق  در  شــلوغی  از  جلوگیــری  بــرای   •
ــه بیمــاران  ــی گذاشــته شــود و ب ــه زمان ــا فاصل ــد ب ــا بای ویزیته
ــان  ــد. کارکن ــا همــراه مراجعــه ننماین ــه مــی شــود کــه ب توصی
ــه بیمــار اطمینــان دهنــد کــه در صــورت تمایــل ،یــک  بایــد ب
پزشــک جهــت مشــاوره بــا او و اعضــای خانــواده وی از طریــق 

تلــه کنفرانــس در دســترس خواهــد بــود .
ــم کــه یــک شــخص مســئول،  ــه مــی کنی ــا توصی م  •
بــه کمــک یــک پزشــک ، یــک روز قبــل از ویزیــت ، بــا هــر 
ــل خطــر  ــم و عوام ــا او را از نظــر عائ ــرد ت بیمــار تمــاس بگی
ــم و  ــروز عائ ــد. در صــورت ب مهــم TOCC غربالگــری کن
یــا TOCC مثبــت ، ویزیــت بایــد طبــق برنامــه اولویــت بنــدی 

ــود. ــم ش ــاره تنظی ــد دوب ــه بع ــل 2 هفت ــرای حداق ب

ــاوری Telehealth وجــود داشــته باشــد ،  اگــر فن  •
ــان  ــروی کار ، کارکن ــت نی ــاندن ظرفی ــر رس ــه حداکث ــرای ب ب
قرنطینــه شــده مــی تواننــد صبــح روز ســونوگرافی، بیمــاران را 
ــد.  ــم TOCC ، غربالگــری نماین ــل خطــر و عائ ــرای عوام ب
در صــورت نیــاز بــه تنظیــم مجــدد / لغــو ویزیــت ، آنهــا بایــد 
بــه بیمــار اطمینــان دهنــد کــه ایــن امــر تأثیــر منفــی بــر ســامت 

ــت. ــد گذاش ــش نخواه ــر و جنین ــم باردل خان
ــد در  ــروس، بای ــاالي وی ــا شــیوع ب ــات ب در اجتماع  •
نظــر داشــته باشــیم کــه بیمــاران هنــگام مراجعــه بــه واحــد، از 

ماســک هــای جراحــي اســتفاده کننــد.
ــار  ــات بیم ــور اطاع ــه بروش ــت ب ــر اس ــاران بهت بیم  •
ســایر  و  بــارداری  و   COVID-19 دربــاره   ISUOG

ــه بیمــار ارجــاع   داده  شــوند: ــوط ب اطاعــات منطقــه ای مرب
https://www.isuog.org/clinical-resources/)
pa t ien t - in format ion -se r ies /pa t ien t -
(and-pregnancy.html-19-informationcovid

ایجاد اتاق ایزوله در مرکز سونوگرافی
بیمــاران بســتری بــا عفونــت مشــکوک / احتمالــی / تاییــد شــده 
ــا  ــن ی ــه ســونوگرافی روتی ــاز ب بیمــاری COVID-19 کــه نی
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ارزیابــی و  بســتر  مامایــی  دارنــد، ترجیحــأ در  تخصصــی 
ــی /  ســونوگرافی شــوند. بیمــاران ســرپایی مشــکوک / احتمال
قطعــی عفونــت COVID-19 کــه نیــاز بــه حضــور در واحــد 
ــه اختصاصــی  ــاق ایزول ــک ات ــد در ی ــد ، بای ســونوگرافی دارن
کــه در نزدیکــی یــک ســرویس بهداشــتی باشــد، توســط 

ــوند. ــونوگرافی ش ــونوگرافرباتجربه س س
توصیــه هــای کمیتــه ایمنــی ISUOG بــرای انجــام   •
ایمــن ســونوگرافی هــای مامایــی و زنــان و تمیــز نمــودن 
تجهیــزات در زمــان همــه گیــری COVID-19 بایــد رعایــت 

شــوند.(3)
در حالــت ایــده آل ، بایــد تجهیــزات جداگانــه بــرای بیمــاران 
بــا عفونــت مشــکوک / احتمالــی / تاییــد شــده اســتفاده شــود.

ــا ،  ــروب ه ــونوگرافی ، پ ــتگاه س ــد از: دس ــوارد عبارتن ــن م ای
ترجیحــا بســته هــای ژل یکبــار مصــرف در صــورت وجــود بــه 
ــار مصــرف  ــای ژل ، دســتکش و وســایل یکب جــای بطــری ه

ــرای اقدامــات تهاجمــی. ب
هنگام ورود به مرکز سونوگرافی

واحــد  از  تریــاژ خــارج  ایســتگاه  بــه  بیمــار  هنــگام ورود 
ســونوگرافی ، بایــد در مــورد بــروز هرگونــه عائــم و عوامــل 
ــد  ــار بای ــرارت بیم ــه ح ــود. درج ــش ش ــر TOCC پرس خط

ــود. ــی ش بررس
ــرفه  ــد س ــی مانن ــا عائم ــود ب ــت خ ــرای ویزی ــاری ب ــر بیم اگ
ــور در  ــل از حض ــد و قب ــه کن ــس مراجع ــی نف ــا تنگ ــب  ی ، ت
واحــد ســونوگرافی تخصصــی مامایــی، بــه مراکــز اختصاصــی 
تریــاژ نرفتــه باشــد ، مطابــق پروتــکل هــای محلــی بــرای 
ــاق اختصاصــی  ــه ات ــد ب مدیریــت عفونــت COVID-19، بای
COVID-19 بــرای بیمــاران بــاردار فرســتاده شــود، یــا 
توســط یــک پرســنل ارشــد در یــک اتــاق ایزولــه ویــژه بــرای 

ــود. ــی ش ــور، ارزیاب ــن منظ ای
مراقبتهای مامایی

از  اســتفاده  بنــدی  اولویــت  بــه  نظــر  اجمــاع  بیانیــه  ایــن 

زمــان  شــیوع  مامایــی در  هــای  مراقبــت  ســونوگرافی در 
ــرای  ــنهادی ب ــای پیش ــه ه ــردازد. گزین ــی پ COVID-19 م
مدیریــت ویزیتهــا و رویکردهــای بالینــی بســته بــه پروتــکل هــا 
و دســتورالعمل هــای منطقــه ای ، کارکنــان و زیرســاخت هــا ، 

ــوند. ــم ش ــاص تنظی ــد خ ــر واح ــط ه ــد توس بای
هــدف  کاهــش  انجــام ســونوگرافی وادامه اســتفاده از قابلیتهای 
ســونوگرافی در مــوارد ضــروری و دارای اندیکاســیون فــوری 

 . ست ا
ــد  ــاردار نیازمن ــان ب ــاژ زن ــی تری ــای عموم راهنم

ــونوگرافی  ــی س بررس
ــرض  ــای در مع ــایی حاملگیه ــا شناس ــی ب ــونوگرافی مامای  س
خطــر اطاعــات مهمــی را بــرای مدیریــت بــه موقــع مراقبتهــای  

ــد. ــوب فراهــم میکن ــن هــا و پیامدهــای مطل ــادران و جنی م
همچنیــن از آن بــه ویــژه درهمــه گیــری هــا، بــه عنــوان ابــزاری 
قدرتمنــد بــرای اطمینــان بخشــي بیمــار و خانــواده اش از 

ــود. ــتفاده میش ــن اس ــامت جنی س
دســتورالعملهای مختلفــی در ســطح ملــی و بیــن المللــی(8-5) 
دارد.  وجــود  هــا  ســونوگرافی  زمــان  و  تعــداد  مــورد  در 
ــداد  ــت تع ــری جه ــم گی ــع تصمی ــت در موق ــر اس ــن بهت بنابرای
و زمــان ســونوگرافیها ، مدیریــت بالینــی و پیگیــری بیمــاران ، 
دســتورالعمل هــای منطقــه ای و تعــداد پرســنل، در نظــر گرفتــه 

شــود.
اگــر کارکنــان یــک واحــد ســونوگرافی مامایــی دچــار عائــم 
ــع  ــر مناب ــر چشــمگیری ب ــاالً تأثی COVID-19 شــوند ، احتم
ــه ناچــار منجــر  ــد داشــت کــه ب ــن واحــد خواهن ــت ای و ظرفی
بــه کاهــش قابــل توجــه تعــداد ویزیتهــای قابــل انجــام خواهنــد 
شــد. بنابرایــن ، تقســیم بنــدی بیمــاران در ســه گــروه زیربــرای 
اولویــت بنــدی ، بــر اســاس نــوع ســونوگرافی و اندیکاســیونها، 

پیشــنهاد میشــود (شــکل 1):
1.            سونوگرافیهایی که باید بدون تأخیر انجام شوند. 

ســونوگرافیهایی کــه بــدون تأثیــر بــر مراقبــت هــای   .2
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ــد.  ــر بیفتن ــه تأخی ــه ب ــد هفت ــرای چن ــت ب ــن اس ــی ممک بالین
ســونوگرافیهایی کــه مــی تواننــد بــرای مــدت زمــان   .3

لغــو شــوند. بیمــاری  همــه گیــری 
تقسیم بندی سونوگرافیها عبارتند از:

1. بخشی از سونوگرافی روتین (سه ماهه اول یا دوم)
ــد  ــی ، مانن ــر قبل ــش خط ــوارد افزای ــیون دار در م  2. اندیکاس
ناهنجــاری هــای ســاختاری و ژنتیکــی و نارســایی جفــت 
(پره اکامپســی ، محدودیــت رشــد جنیــن) ، زایمــان زودرس 

ــادر  ــرایط م و ش
3. اندیکاســیون دار بخاطــر عوامــل خطــر پدیــد آمــده در 

بــارداری (شــکل 2). دوران 
 ISUG معاینــات ســونوگرافی بهتــر اســت مطابق دســتورالعمل
بــرای ســونوگرافی ســه ماهــه اول و دوم حاملگی(5،9)یــا 
ــوند و  ــام ش ــه ای(6،7) انج ــی و منطق ــای مل ــتورالعمل ه دس
توصیــه مــي شــود بــراي کوتــاه کــردن زمــان اســکن بــا تمــاس 
ــای  ــوویپ ه ــت ، س ــر ثاب ــن تصاوی ــاي گرفت ــه ج ــتقیم، ب مس
(sweeps) نواحــي آناتومیــک بصــورت کلیــپ ذخیــره شــود 
و ذخیــره  آفایــن ســطح مقطــع ســونوگرافیک مــورد نظــر و 
ــه  ــر گرفت ــک در نظ ــری بیومتری ــدازه گی ــت آوردن ان ــه دس ب
ــر تکنیکــی  ــد ه ــی توان شــود. سونولوژیســت / ســونوگرافر م
ــا  را جهــت تکمیــل معاینــه بــه کار گیــرد. یــک ســونوگرافر ب
ــچ  ــی انجــام دهــد و هی ــه تنهای ــد ســونوگرافی را  ب ــه بای تجرب

ــاق حضــور داشــته باشــد. ــد درات کارآمــوزی نبای
در زمــان همــه گیــری COVID-19 بســته بــه شــیوع منطقــه 
ــه  ــه فاصل ــاس توصی ــر اس ــان و ب ــود کارکن ــاری و کمب ای بیم
گــذاری اجتماعــی، بیمــاران پرخطــر بایــد در اولویــت ویزیــت 
گیرنــد. عــاوه بــر ایــن ، بهتــر اســت اولویــت بنــدی بــا توجــه 
ــت  ــا اولوی ــود، مث ــه ش ــر گرفت ــونوگرافی در نظ ــوع س ــه ن ب
ــه ســونوگرافی  ــی ســه ماهــه دوم نســبت ب ســونوگرافی آنومال
ســه ماهــه اول  [ البتــه در صــورت اســتفاده از یــک روش 
غربالگــری دیگــر ] واولویــت ســونوگرافی هــای رشــد بدلیــل 

ــر  ــد نظ ــن  ]م ــا جنی ــادر ی ــد [ در م ــان و جدی ــوارض همزم ع
قرارگیــرد. (10،11)

راهنمــای ویــژه بــرای انجــام ســونوگرافی  روتیــن 
در بــارداری هــای کــم خطــر

ــر  ــور خط ــدون فاکت ــاردار ب ــای ب ــرای خانمه ــا ب ــن راهنم ای
کننــده  مراجعــه  جنیــن  یــا  مــادر  در  کوموربیدیتــی  یــا 
ــای  ــد. مراقبته ــی باش ــن م ــونوگرافی روتی ــی س ــت ارزیاب جه
ــد  ــه ای میتوان ــتورالعملهای منطق ــت دس ــا رعای ــونوگرافی ب س

ــد: ــر باش ــوارد زی ــامل م ش
محــل  ارزیابــی  بــرای  اول  ماهــه  ســه  بررســی   •
حاملگــی ، قابلیــت زنــده مانــدن ، تعــداد جنین و کوریونیســیتی 
، ســن حاملگــی ، آناتومــی جنیــن و غربالگــری (آنوپلوئیــدی / 

( مپســی کا ه ا پر
ســونوگرافی آنومالــی اســتاندارد در هفتــه 18 تــا   •
ــی و  ــن، آناتوم ــدازه جنی ــی، ان ــت قلب ــی فعالی ــرای ارزیاب 23 ب

جفــت5 محــل  و  ظاهــر  و  جنیــن  عمومــی  ســامت 
سونوگرافی رشد جنین در سه ماهه سوم  •

در بیمــاران کــم خطــر ، بســته بــه اینکــه از نظــر عفونــت 
COVID-19 بــی عامــت یــا عامــت دار هســتند و یــا 
ــت  ــان ویزی ــر TOCC در زم ــل خط ــت عوام ــری مثب غربالگ
را  دارنــد  ، توصیــه هــای ارائــه شــده در جــدول 1 را در نظــر 

ــد. بگیری
جــدول 1:تغییــر معاینــات ســونوگرافی روتیــن در مــادران 
ــت  ــرای عفون ــا ب ــا آنه ــه آی ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ، ب ــم خط ک
COVID-19 بــدون عامــت هســتند یــا دارای عامــت و یــا 

غربالگــری مثبــت و عوامــل خطــر TOCC را  دارنــد.
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ــود ،  ــی ش ــه نم ــای 11-13 توصی ــه ه ــونوگرافی در هفت * س
مگــر اینکــه ســن حاملگــی بعــد از 2 هفتــه هنــوز در محــدوده 
ــنی  ــت س ــه محدودی ــورهایی ک ــد . † در کش ــر باش ــورد نظ م
حاملگــی جهــت ختــم وجــود دارد ، بایــد محدودیــت زمانــی 
و پیامدهــای آن قبــل از وقــت دهــی مجــدد بــه روشــنی بــرای 

بیمــاران توضیــح داده شــود. اگــر یــک بیمــار نزدیــک بــه حــد 
ــتفاده  ــا اس ــونوگرافی ب ــد ، س ــی باش ــی م ــن حاملگ ــی س قانون
از وســایل محفاظــت شــخصی مناســب (PPE) یــا تعویــق بــه 

ــد.  ــه را در نظــر بگیری مــدت 2-3 هفت
تســت   ،  NIPT ، non-invasive prenatal testing

ــد.  ــل از تول ــی قب غیرتهاجم
راهنمــای انجــام ســونوگرافی روتیــن در بــارداری 

هــای دارای عــوارض زمینــه ای و جدیــد
قبیــل  از  مــادری،  اندیکاســیونهای  دارای  حاملگیهــای   در 
پره اکامپســی، دیابــت، کلســتاز، غربالگــری مثبــت آنتــی 

ــایر  ــادی ، س ــکات انعق ــی ، مش ــی عروق ــاری قلب ــادی، بیم ب
بیمــاری هــای مزمــن یــا ســابقه زایمــان زودرس ،بایــد پایــش  

ــود. ــزی ش ــه ری ــارداری برنام ــق ب دقی
ــه  ــی، از جمل ــیونهای جنین ــای دارای اندیکاس ــی ه در حاملگ
ــن،  ــد جنی ــت رش ــت ، محدودی ــدی مثب ــری آنوپلوئی غربالگ

ناهنجــاری هــای  ناهنجــاری هــای ســاختاری مشــکوک، 
ژنتیکــی، حاملگــی هــای چنــد قلویي(بخصــوص دوقلوییهــای 
ــروری  ــری ض ــی، پیگی ــر طبیع ــت غی ــا جف ــی) ی مونوکوریون

ــت. اس
در ایــن بیمــاران ، بــا توجــه بــه اینکــه آیــا آنهــا بــرای عفونــت 
COVID-19 بــدون عامــت یــا عامــت دارنــد و یــا دارای 
ــرای TOCC در زمــان ویزیــت ماقــات  غربالگــری مثبــت ب
تعییــن شــده هســتند، برنامــه ســونوگرافی ارائــه شــده در 

ــد. ــر بگیری ــدول 2 را در نظ ج
ــا  ــای ب ــن خانمه ــونوگرافی روتی ــات س ــر معاین ــدول 2:تغیی ج
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عــوارض زمینــه ای و جدیــد، بــا توجــه بــه ایــن کــه آیــا آنهــا 
بــرای عفونــتCOVID-19 بــدون عامــت یــا عامــت دار 
و/ یــا غربالگــری مثبــت بــرای عوامــل خطــر TOCC دارنــد 

یــا خیــر.
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* در ایــن مــوارد ســونوگرافی در هفتــه هــای 11-13 توصیــه 
نمــی شــود ، مگــر اینکــه ســن حاملگــی بعــد از 2 هفتــه 
ــي  ــت قانون ــه محدودی ــورهایی ک ــد. † در کش ــب باش مناس
ــد  ــود دارد ، ، بای ــی وج ــم حاملگ ــرای خت ــی ب ــن حاملگ س
محدودیــت زمانــی و پیامدهــای آن قبــل از وقــت دهــی مجدد 
بــه روشــنی بــرای بیمــاران توضیــح داده شــود. اگر یــک بیمار 
نزدیــک بــه حــد قانونــی حاملگــی مــی باشــد، ســونوگرافی بــا 
ــا  ــب (PPE) ی ــخصی مناس ــت ش ــایل محفاظ ــتفاده از وس اس
تعویــق بــه مــدت 2-3 هفتــه را در نظــر داشــته باشــید. ‡ فقــط 
ــت  ــدداً وق ــی، مج ــن بررس ــودن آخری ــی ب ــورت طبیع در ص
دهــی شــود. اگــر محدودیــت رشــد جنیــن وجــود دارد ، طبــق 

ــد. ــکل اســتاندارد ســونوگرافی را انجــام دهی پروت

راهنمــای ویــژه بــرای انجــام ســونوگرافی روتیــن 
در زنــان مبتــا بــه عفونــت مشــکوک / احتمالــی / 

COVID-19 تاییــد شــده
بــرای انجــام ایمــن ســونوگرافی هــای زنــان و مامایــی و ضــد 
عفونــی تجهیــزات در زمــان COVID-19 (3) بــه راهنمــای 
ویــروس  کورونــا  عفونــت  مــورد  در   ISUOGموقــت
جدیــد2019 در حاملگــی و بعــد از زایمــان(2) و کمیتــه 

ایمنــی ISUOG مراجعــه کنیــد.
موارد زیر را در نظر بگیرید:

ــه و  ــه صــورت ایزول ــد ب ــی بای ــوارد مشــکوک / احتمال 1- م
ــی  ــه فشــار منف ــاق ایزول ــک ات ــد در ی ــد شــده بای ــوارد تایی م
درمــان شــوند. مــوارد تأییــد شــده بســیار شــدید بیمــاری بایــد 
ــت هــای  ــه فشــار منفــی در بخــش مراقب ــاق ایزول در یــک ات

ــژه  ICU بســتری شــوند. وی
ــان  ــت از زن ــگام مراقب ــب هن ــد PPE2 مناس ــان بای 2. کارکن
بــاردار مبتــا بــه عفونــت مشــکوک / احتمالــی / تأییــد شــده 

ــند. ــته باش COVID-19 داش
ــی  ــرای ارزیاب ــتر ب ــونوگرافی در بس ــب ، س ــان مناس 3. در زم
رشــد جنیــن ، حجــم مایــع آمنیوتیــک و داپلرعروق بنــد ناف، 

در صــورت لــزوم ، قابــل انجــام اســت. ایــن ســونوگرافی بایــد 
ــان  ــدت زم ــا م ــه انجــام شــود ت ــا تجرب ــونوگرافر ب توســط س

ســونوگرافی کوتــاه شــود.
ــا در حــال  ــد شــده ی ــت تأیی ــه عفون ــا ب ــاردار مبت ــان ب 4- زن
ــه پــس از بهبــودی  ــد 4 هفت بهبــودی از بیمــاری خفیــف ، بای
بررســی رشــد جنیــن شــوند. ســونوگرافیهای پیگیــری بعــدی 

ــر اســاس یافتــه هــا تعییــن  شــوند. بهتــر اســت ب
عفونــت  از  شــواهدی  گونــه  هیــچ  قبلــی  مطالعــات   -5
بــا کروناویــروس (SARS-CoV) گــزارش  مــادرزادی 
نکــرده اســت ، و در حــال حاضــر هیــچ اطاعاتــی در مــورد 
COVID-19 خطــر ناهنجــاری مــادرزادی هنــگام عفونــت

ــارداری وجــود  ــه دوم ب ــل ســه ماه ــا اوای ــه اول ی در ســه ماه

نــدارد. بــا ایــن وجــود ، ســونوگرافی مورفولــوژی دقیــق 
ــه  ــا ب ــاردار مبت ــان ب ــرای زن ــارداری ب ــا 23 ب ــه 18 ت در هفت
عفونــت تاییــد شــده COVID-19 اندیکاســیون دارد. بســته 
ــارداری ، ایــن  ــرای خاتمــه ب ــه محدودیــت زمانــی قانونــی ب ب
ــا  ــد ت ــر بیفت ــه تأخی ــه ب ــا 4 هفت ــت ت ــن اس ــونوگرافی ممک س

ــد. ــش یاب ــاری کاه ــیوع بیم ش
ــده COVID-19، در  ــد ش ــت تأیی ــه عفون ــا ب ــان مبت در زن
صــورت عــدم بســتری در بیمارســتان ، بایــد بــرای وقــت دهــی 
ــتری  ــورت بس ــرد. در ص ــاش ک ــا ت ــای آنه ــدد ویزیته مج

 ISUOG شــدن در بیمارســتان ، مطابــق دســتورالعمل موقــت
در مــورد عفونــت COVID-19 در دوران بــارداری و بعــد 
از زایمــان(2) ، بایــد از ســامت جنیــن اطمینــان حاصــل شــود.

ــدول 3 را  ــده در ج ــه ش ــنهادی ارائ ــونوگرافی پیش ــه س برنام
ــت. ــر گرف ــاران در نظ ــن بیم ــوان در ای ــی ت م

ــان  ــن در زن ــونوگرافی روتی ــات س ــرات معاین ــدول 3: تغیی ج
مبتــا بــه عفونــت -مشــکوک / احتمالــی / تاییــد شــده 

COVID ، بــر اســاس ســابقه بســتری بــودن



38

* ســونوگرافی درایــن شــرایط در هفتــه هــای 11-13 توصیــه 
نمــی شــود ، مگــر اینکــه ســن حاملگــی بعــد از 2 هفته مناســب 
باشــد. † در کشــورهایی کــه محدودیــت ســنی حاملگــی 
بــرای خاتمــه حاملگــی وجــود دارد ، بایــد محدودیــت زمانــی 
و پیامدهــای آن قبــل از وقــت دهــی مجــدد بــه روشــنی بــرای 
ــه  ــک ب ــار نزدی ــک بیم ــر ی ــود. اگ ــح داده ش ــاران توضی بیم

ــا اســتفاده  ــی حاملگــی مــی باشــد ، ســونوگرافی ب ســن قانون
از وســایل محفاظــت شــخصی مناســب (PPE) انجــام شــود 
ــرد.  ‡  ــرار گی ــر ق ــد  نظ ــه م ــدت 2-3 هفت ــه م ــق ب ــا تعوی ی
ایــن مــی توانــد یــک ســونوگرافی هدفمنــد باشــد ، زیــرا در 
صــورت بیمــاری شــدید، ممکــن اســت انجــام ســونوگرافی 

ــر نباشــد. کامــل مورفولوژیــک امــکان پذی
دیگر خدمات تخصصی سونوگرافی     

ــات اختصاصــی ســونوگرافی را  ــواع خدم ــف ان مراکــز مختل
ــارداری و  ــن دوران ب ــت روتی ــاً مراقب ــد و غالب ــی دهن ــه م ارائ
ســونوگرافی نیــز در همــان مراکــز انجــام مــی شــود. بــه منظور 

ــت در  ــر اس ــار ، بهت ــای بیم ــت ه ــاندن ویزی ــل رس ــه حداق ب
همــان روز ویزیــت / ســونوگرافی معمــول قبــل از تولــد 
، ویزیــت تخصصــی را هــم برنامــه ریــزی کــرد و حتــی 
االمــکان از Telehealth ، مثــا بــرای مشــاوره ژنتیکــی 

ــرد. ــتفاده ک اس
در زمــان همــه گیــری COVID-19 ، بســته بــه شــیوع منطقه 

ــه  ــه فاصل ــر اســاس توصی ــان و ب ای بیمــاری و کمبــود کارکن
ــی  ــر اســاس ارزیاب ــر ب ــای زی ــه ه ــی ، توصی ــذاری اجتماع گ

نســبت ســود - زیــان بعمــل آمــده اســت:
ویزیت های حاملگی دوقلویی مونوکوریونی

1. زنــان بایــد تشــویق شــوند کــه ســونوگرافی روتیــن خــود را 
از دســت ندهنــد.(6)

ــن   ــه جنی ــن ب ــفوزیون جنی ــندرم ترانس ــورت بروزس 2. در ص
ــا،  ــل ه ــی از ق ــن در یک ــد جنی ــت رش ــا محدودی ــدید و ی ش
 PPE از  اســتفاده  بــا  را  مداخله(intervention)جنینــی 
ــم ، وضعیــت TOCC و وضعیــت  ــر اســاس عائ مناســب (ب
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COVID-19) انجــام دهیــد.
 ویزیت های کلینیک تخصصی زایمان زودرس 

برای زنان در معرض خطر زایمان زودرس خودبخودی:
1. اگــر بیمــار بــدون عامــت از نظــر ابتــا بــه عفونــت 
COVID-19 بــدون فاکتورهــای خطــر TOCC اســت ، در 
ــم  ــه رح ــول دهان ــی ط ــا ی ارزیاب ــت ه ــکان ویزی ــورت ام ص
را در 16 هفتــه بــه جــای 14 هفتــه ، شــروع کنیــد. اگــر طــول 
دهانــه رحــم در 18 و 20 هفتــه پایــدار باشــد ، بیمــار را از 

ــد. ــص کنی ــک ترخی کلینی
یــا  و   COVID-19 عفونــت  عامــت  بیمــار  اگــر   .2
فاکتورهــای خطــر TOCC را دارد ، در صــورت عدم مصرف 
پروژســترون ، آن را تجویــز کنیــد ودر صــورت امــکان ویزیت 

ــد. ــر بیاندازی ــه تاخی ــه ب ــام دوره قرنطین ــس از اتم ــا پ را ت
بررسی اکوکاردیوگرافی جنین

ــب و  ــص قل ــاوره ی متخص ــا مش ــت ب ــر اس ــی بهت ــن بررس ای
ــزی  ــن برنامــه ری ــا فــوق تخصــص طــب جنی عــروق اطفــال ی
شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه بیمــاران شــدیداٌ نیازمنــد، 
در  انتقــال،  و کاهــش خطــر  پرســنل  تعــداد  بــا  متناســب 
اولویــت ویزیــت قــرار گیرنــد. بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن 
ــه  ــی ارائ ــز توانای ــر مرک ــت. اگ ــر اس ــونوگرافی زمانب ــک س ی
ــا ســونوگرافی مامایــی را  اکوکاردیوگرافــی جنیــن همزمــان ب

ــا در یــک ویزیــت هــر دو  ــد ســعی کــرد ت داشــته باشــد ، بای
ــام  ــی انج ــز ارجاع ــک مرک ــن کار در ی ــر ای ــود. اگ ــام ش انج

ــت. ــز الزم اس ــا آن مرک ــاوره ب ــود ، مش ــی ش م
هماننــد ســونوگرافی هــای مامایــی ، می تــوان از یــک رویکرد 
اکوکاردیوگرافیهــا،  بنــدی  اولویــت  بــرای  قســمتی  ســه 
بصــورت اضطــراری ، فــوری و انتخابــی (غیــر فــوری) اســتفاده 

کــرد.
در  (انتخابــی):   1 درجــه  هــای  ویزیــت   •
از  اســتفاده   ، قبیــل ســابقه خانوادگــی  از  اندیکاســیونهایی 
ــی و اســتفاده  ــاروری ، حاملگــی چندقلوی روشــهای کمــک ب

ــه مــدت 4 هفتــه   از داروهــای تراتوژنیــک ، تعویــق ویزیــت ب
ــد از  ــا بع ــد. (ت ــر بگیری ــیونها در نظ ــه اندیکاس ــه ب ــا توج را ب
ــار دارای  ــه بیم ــی ک ــه ای در صورت ــه 2 هفت ــک دوره ایزول ی
ــد شــده  ــت تأیی ــا عفون ــا عوامــل خطــر TOCC ی ــم و ی عائ

باشــد)  COVID-19
ویزیــت هــای درجــه 2 (فــوری): بــرای اندیکاســیون   •
ــادر  ــت م ــابقه دیاب ــر ، س ــی مت ــل NT < 3/5 میل ــی از قبی های
ــه  ــه مــدت 2- 4 هفت ــات را ب ــق ویزیــت ماق ــا صــرع ، تعوی ی
در نظــر بگیریــد. اگــر بیمــار عامــت دار و / یــا مثبــت از 
نظــر عوامــل خطــر TOCC اســت و یــا عفونــت تأییــد شــده 

PPE مناســب اســتفاده کنیــد. از   ، COVID-19 دارد 
ــورت  ــراری): در ص ــه 3 (اضط ــای درج ــت ه ویزی  •

وجــود نقــص جنینــی خــارج قلبــی یــا نقــص قلبــی مشــکوک 
ــر مدیریــت بیمــار  ــه ویــژه نقــص مــاژوری کــه تأییــد آن ب ، ب
ــر  ــد. اگ ــت کنی ــار را ویزی ــه بیم ــذارد ، بافاصل ــی گ ــر م تأثی
 TOCC بیمــار عامــت دار و / یــا مثبــت از نظــر عوامــل خطــر
اســت و یــا عفونــت تأییــد شــده  COVID-19 دارد ، از 

PPE مناســب اســتفاده کنیــد.

روشهای تهاجمی 
ــد   ــخیص ده ــن تش ــب جنی ــص ط ــوق تخص ــه ف در صورتیک
بــرای  تهاجمــی  روش  یــک  انجــام  بــرای  اندیکاســیونی 

ــتورالعمل  ــا دس ــق ب ــد مطاب ــود دارد، بای ــی وج ــی ژنتیک بررس
هــای ISUOG عمــل شــود،(12)  و ماحظــات زیــر بایــد در 
نظــر گرفتــه شــود. بــا وجــود محدودیــت داده هــا ، مطالعــات 
انجــام شــده در مــادران مبتــا بــه ویــروس نقــص ایمنــی بــدن 
ــیتومگالوویروس  ــت C ، س ــت B ، هپاتی ــانHIV  ، هپاتی انس
و ویــروس تبخــال ، خطــر کــم و محــدود انتقــال عمــودی در 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــود دارد.(13) ب ــی وج ــات تهاجم ــی اقدام ط
ــا  ــاردار مبت ــه از 9 زن ب ــک مطالع ــت. در ی ــاط الزم اس احتی
بــه عفونــت COVID-19در ســه ماهــه ســوم هیــچ گزارشــی 
ــی کــه  ــت داخــل رحمــی مشــاهده نشــد(14).در حال از عفون
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ــه  ــا ب ــان مبت ــی زن ــات توصیف ــریع از مطالع ــی س ــک بررس ی
ــال  ــوردی از انتق ــچ م ــال هی ــری نات COVID-19 در دوره پ
عمــودی در بیــن 25 بــارداری را گــزارش نکــرده اســت،(15) 
ــده از  ــد ش ــوزاد متول ــک ن ــرأ ی ــی اخی ــه تحقیقات ــک مقال ی
 IgG بــا آنتــی بــادی ،COVID-19 مــادر مبتــا بــه عفونــت
و IgM مثبــت ، بــا وجــود نتیجــه اســید نوکلئیــک منفــی 
ویروســی را گــزارش کــرد(16)، کــه احتمــال انتقــال عمــودی 
ــت.  ــتری الزم اس ــای بیش ــا داده ه ــد ، ام ــی ده ــش م را افزای
ــت  ــال عفون ــری نات ــی و پ ــورد عــوارض جنین ــی در م اطاعات
در ســه ماهــه اول و اوایــل ســه ماهــه دوم ، زمانــی کــه ممکــن 
اســت روشــهای تهاجمــی انجــام شــود ،در دســترس نیســت.

بــا توجــه بــه خطــر ناشــناخته انتقــال ویــروس در نمونه بــرداری 
ــی  ــر در ارزیاب ــه تأخی ــه ب ــی (CVS) و توصی از پرزهــای جفت
بیمــاران مبتــا بــه عفونــت مشــکوک / احتمالــی تــا 14 روز ، 

احتمــاال آمنیوســنتز بــر CVS ارجــح مــی باشــد.
وقت های سونوگرافی رشد

ــن،  در حاملگــی هــای دارای اندیکاســیون بررســی رشــد جنی
ــده و  ــی ش ــددا بررس ــد مج ــونوگرافی، بای ــات س ــداد دفع تع
ســونوگرافی هــای غیــر فــوری کاهــش یابنــد. در طــول همــه 
گیــری COVID-19، بــا توجــه بــه توصیــه فاصلــه گــذاری 
ــه  ــان ، توصی ــود - زی ــبت س ــی نس ــس از ارزیاب ــی و پ اجتماع

ــات  ــداد دفع ــش تع ــر کاه ــای زی ــروه ه ــرای گ ــم ب ــی کنی م
ســونوگرافی رشــد جنیــن بــه یــک ســونوگرافی در 28 و / یــا 

ــه شــود: ــه در نظــر گرفت 36 هفت
1. بیمــاران مبتــا بــه دیابــت حاملگــی کــه بــه خوبــی کنتــرل 

مــی شــوند. 
2. بیمــاران مبتــا بــه اختــاالت تیروئیــد کــه عملکــرد طبیعــی 

تیروئیــد دارنــد.
ــه  ــم ک ــد آس ــکی ، مانن ــاالت پزش ــه اخت ــا ب ــاران مبت 3. بیم
ــه  ــرع ک ــه ص ــان ب ــا مبتای ــد ی ــم ندارن ــان منظ ــه درم ــازی ب نی

ــتند. ــان نیس ــت درم تح

4- افراد دارای شاخص توده بدنی باال.
در مراکــزی کــه داپلــر شــریان رحمــی (UtA) در هفتــه       
بــرای  رشــد  بررســی  شــود،  مــی  گیــری  انــدازه   20-24
حاملگــی هــای در معــرض خطــر محدودیــت رشــد جنیــن مــی 
 pulsatility index UtA توانــد براســاس مقادیــر میانگیــن
(PI) انجــام شــود. افــرادی کــه داپلــر طبیعــی دارنــد بایــد در 
هفتــه 36-32 یــک ســونوگرافی رشــد جنیــن داشــته باشــند و 
ــد از  ــتند بای ــدک UtA-PI< 95 هس ــه دارای ص ــانی ک کس

ــد ســونوگرافی منظــم داشــته باشــند. ــه بع ــه ب 28 هفت
ــور  ــود را بط ــون خ ــار خ ــود فش ــی ش ــه م ــا توصی ــه خانمه ب
ــون  ــار خ ــش فش ــورت افزای ــد و در ص ــرل کنن ــاوب  کنت متن
یــا کاهــش حــرکات جنیــن پــس از 30 هفتــه بــا مراقبیــن خــود 

ــد. ــاس بگیرن تم
ــا اســتفاده از  ــد ب ــل از تول در مراکــزی کــه تســت ســامت قب
ــک  ــع آمنیوتی ــی مای ــترس (NST) و ارزیاب ــدون اس ــت ب تس
متعاقــب آن (پروفایــل بیوفیزیکــی تغییــر یافتــهMBP ) انجــام 
مــی شــود ، میتــوان جهــت کــم کــردن زمــان ویزیــت ،پروفایل 

بیوفیزیکــی بــدون تســت (NST) را انجــام داد.
اســتفاده از مشــاوره تلفنــی و کلینیــک هــای از راه 

دور )مجــازی(
ــل  ــرای عوام ــا ب ــت ه ــد و ویزی ــش از تول ــای پی ــک ه کلینی

خطرغیــر فــوری، مــی تواننــد بــا مشــاوره تلفنــی مجــازی انجــام 
شــوند.
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