
یبیماریھای عفون   

مادر در دوران      

شیردھی        



:بیماریھای باکتریال  
q  بروسلوز:
تانتقال بیماری از طریق شیر مادر ثابت شده نیس-

شیر دھی  –ساعت پس از شروع درمان  72-48-
ادامھ داده شود

   TMP/SMXتتراسایکلین  -استرپتومایسین -
وریفامپین در شیردھی مورد قبول است





qعفونتھای کالمیدیایی:
ودبھ نظر نمی رسد کالمیدیا از طریق شیر منتقل ش-

جدا سازی مادر و نوزاد یا قطع شیردھی -
اندیکاسیون ندارد

ای تتراسایکلین بر –استفاده از اریترومایسین -
درمان مادر یا نوزاد ضمن ادامھ شیردھی مناسب  

است



qلیستریوز:
lر مدرکی برای اثبات انتقال از طریق شی

موجود نیست

l  درمان با آمپی سیلین
درشیردھی منعی نداردTMP/SMXو



qعفونتھای مننگوککی:
انتقال از طریق شیر ثابت شده نیست}

جداسازی نوزاد از  –ساعت اول شروع درمان در مادر  24در }
)شیر دوشیده شده داده شود(مادر توصیھ می شود 

ساعت پس از شروع درمان شیردھی ادامھ یابد 24}

-پینریفام( نوزاد بایستی پروفیالکسی مناسب دریافت کند}
)سفتریاکسون



qیعفونتھای استافیلوکک:

vاستافیلوکک طالیی:

شایعترین عامل ماستیت در زنان شیرده است-

پس از شروع درمان ضد استافیلوککی مناسب در مادر -
 چھ( با احتیاطات الزم شیردھی ادامھ یابد ,ساعت 24برای 

)ماستیت وجود داشتھ باشد یا نداشتھ باشد



qسندرم شوک توکسیک:
lا شاید ناتوانی مادر مانع شیردھی شود ولی ب

بھبودی حال عمومی مادر شیردھی منعی ندارد



qعفونتھای استرپتوککی:

:Aگروه 
  –در موارد بیماری مادر نظیر سلولیت وسیع -

جدا سازی .....TSS-ماستیت-فاشئیت نکروزان
.مادر و نوزاد و قطع شیردھی الزم است

ساعت پس از شروع درمان مناسب ادامھ   24-
.شیردھی توصیھ میشود



:Bگروه 
.اکتساب عفونت از طریق شیر پستان نادر است-

.شیردھی براساس توانایی نوزاد ادامھ یابد-

ساعت اول  24در موارد آندومتریت در مادر بایستی در -
درمان جداسازی نوزاد از مادر انجام شود ولی شیر 

.دوشیده شده را میتوان در این دوره بھ نوزاد داد



qعفونتھای گنوککی:

l مان  بایستی در –با تشخیص قطعی این عفونت در مادر
تجربی سریعا شروع شود

l ساعت اول پس از شروع درمان مناسب  24تا– 
جداسازی نوزاد از مادر الزم است

l لین پنی سی–سفکسیم  –درمان مادر با سفتریاکسون–
. اریترومایسین خطر قابل توجھی برای نوزاد ندارد



l درمان دوز واحد اسپکتینومایسین– 
مایسین ازیترو–افلوکساسین  –سیپروفلوکساسین 

.بخوبی مطالعھ نشده است 

ساعت جداسازی می توان استفاده  24ولی در مدت 
کرد و در این زمان از شیردوشیده شده نیز برای 

تغذیھ نوزاد استفاده نکرد

lمصرف داکسی سیکلین توصیھ نشده است



بیماریھای 
ویـــــــــــــــرال



qعفونت سایتومگالو ویروس:
lگاتیو مادر سروپوزتیو بایستی از شیردھی بھ نوزاد سرون

یا نارس اجتناب کند

l روشھای غیر فعال کردن سایتومگالوویروس در شیر
یا درجھ  ) برای سھ روز -c20(نظیر منجمد کردن شیر 

توصیھ شده  ) دقیقھ 10برای  c72حرارت خیلی باالی 
ده  است ولی کارآیی آن در نوزاد نارس بخوبی تعیین نش

.است



l    مادران سروپوزتیو می توانند بھ نوزادان
.فول ترم خود شیر دھند

l این کار اگر چھ با احتمال بیشتر عفونت
CMV  در طی سال اول پس از تولد ھمراه است

.ولی با سکل قابل توجھی ھمراه نیست



qEBV

lشیردھی منعی ندارد

EBV



qویروس ھرپس سیمپلکس:
lشیردھی در مادرانHSVت  سروپوزتیو یا کشت مثبت کھ ضایعا

 –شستن دستھا ( پستانی ندارند با رعایت احتیاطات الزم 
) انی اجتناب از بوسیدن با ضایعات دھ –پوشاندن سایر ضایعات 

.منعی ندارد 

l      شیردھی حین درمان مادر با آسیکلوویر خوراکی یا وریدی
.می تواند ادامھ یابد

l شیردھی در زنان با ضایعات فعال روی پستان تا زمانی کھ
.ضایعات خشک شود ممنوع می باشد



qروبال
lد  ویروس از شیر پستان پس از عفونت مادرزادی یا پس از تول

.وپس از ایمونیزاسیون با واکسن جدا شده است

lنوزاد می تواند عفونت را از طریق شیر کسب کند ولی بدون  
.عالمت است

l دلیلی برای قطع شیردھی پس از عفونت مادرزادی– 
postpartum  یاایمونیزاسیون مادر با این ویروس وجود

.ندارد 



qویروس واریسالزوستر:
lویروسvzv در شیر کشف نشده است ولیDNA  ویروس ونیز

.آنتی بادی ضد ویروس در شیر پستان  پیدا شده است

lھ ایزولھ کردن نوزاد از مادر و قطع شیردھی تنھا در طی زمانی ک
نظر  صرف(عفونی  است بایستی انجام شود / مادر از نظر بالینی 

).از متد شیردھی 

lھ  اگر ھیچ ضایعھ ای در پستان نباشد می توان بھ محض اینک
.شیر دوشیده شده را بھ وی داد,دریافت کردVZIGنوزاد 

lن  مادرانی کھ از نظر ایمنی سالم ھستند اگر ضایعھ روی پستا
ی نداشتھ باشند می توانند شیردھی را ادامھ دھند چون آنتی باد

.از طریق شیر بھ نوزاد می رسدVZVضد



qسرخک:
vیر ویروس در شیر شناسایی نشده است ولی آنتی بادی آن در ش

.اثبات شده است

v  نوزادانی کھ با مادران مبتالء در تماس بوده اند بایستی
IGدریافت کنند.

v ساعت پس از شروع راش بایستی   72جدا سازی از مادر تا
.انجام شود

v ساعت پس  48شیر دوشیده شده را میتوان بھ نوزاد داد چرا کھ
.درشیر شروع بھ ترشح می کند IgAاز شروع اگزانتم 



اوریون



l اگر چھ ویروس در شیر شناسایی شده
است ولی ماستیت یک عارضھ نادر است

l روز  7شیردھی بایستی ادامھ یابد چون
ت قبل ایجاد پاروتیدیت مادر آلوده بوده اس
و آنتی بادی موجود در شیر می تواند 

سبب تخفیف عفونت در نوزاد شود



qھپاتیت
qھپاتیت A:

بطور ھمزمان دریافت  HAVو واکسنIGنوزاد بایستی -
.کند و شیر دھی ادامھ یابد

q ھپاتیت:B

.و واکسن ادامھ یابدHBIGشیر دھی پس از دریافت -

.ریسک تئوریک اندک است-



q ھپاتیتC:
از نظر تئوری ریسک انتقال وجود دارد-

داردشیر دھی پس از مشاوره کافی با والدین منعی ن-

یر اطالعات کافی در مورد انتقال عفونت از طریق ش-
موجود نیست لذا شیر دھی در مادر مبتالء 

منفی باشد کنتراند یکھ نیستHIVکھ



q ھپاتیتD:
با B پیشگیری خاصی بھ غیر از پیشگیری از ھپاتیت-

نداردIGواکسن و

شیردھی پس از آن منعی ندارد-

q ھپاتیتEٍ:

در حال حاضر پیشگیری خاصی ندارد-

-IGموثر نیست و واکسن نیز ندارد

شیردھی ممنوع نیست-



q ھپاتیتG:
تاطالعات کافی برای بی خطر بودن شیردھی در دسترس نیس-

q ھپاتیت پس از ترانسفوزیون خون(T T virus)  
در دوران جنینی از طریق رحم منتقل میشود و در شیر یافت     

می شود

مثبت ممنوع کنیم  T Tمدرکی وجود ندارد کھ شیردھی را در مادر-
ولی بعلت مزمن بودن بیماری و احتمال ایجاد بیماری کبدی  

اطالعات بیشتری الزم است



q پاپیلوما ویروس:
ودگی بدون وجود ضایعات پستانی خطر قابل توجھی برای آل-

از طریق شیر وجود ندارد 

شیردھی منعی ندارد-

q پاروویروس:
شیردھی در مادر مبتالء قابل قبول می باشد -



رترو ویروس ھا:
lHTLV –I:
یک بیماری مزمن با نوروپاتی پیشرونده  -,ALTھمراه با -

است

 –شامل درماتیت HTLV-Iسایر بیماریھای ھمراه با عفونت -
ان سندرم شوگرن و لنفادنوپاتی پایدار در کودک –آرتریت 

است

قال  انت(شیر می باشد  –خون  –انتقال از طریق تماس جنسی -
) داخل رحمی نادر است 



یا دارویی ضد ویروسی بر علیھ آن در IGفعال ھیچ -
دسترس نیست

بھ راحتی در دسترس    formulaدر مناطقی کھ-
  است و از نظر فرھنگی قابل قبول است ممنوعیت

شیردھی یا حداقل توصیھ برای محدود کردن زمان  
ماه یا کمتر بھ منظور کاھش خطر  6شیردھی بمدت 

انتقال بیماری بھ شیرخوار توصیھ می شود

 منجمد کردن شیر و سپس آب کردن آن قبل از دادن-
بھ شیر خواریک روش مداخلھ ای قابل قبول برای 

کاھش خطر انتقال می باشد



HIV
دارند بایستی از شیردھی  HIVزنانی کھ عفونت شناختھ شده 

اجتناب کنند

 در مناطق محروم کھ ریسک انتقال بیماریھای عفونی از طریق
ات الزم تغذیھ غیر شیر مادر زیاد است شیردھی بایستی با احتیاط

مکن  صورت گیرد تا ریسک انتقال عفونت از طریق شیر تا حد م
کاھش یابد

یق  سرونگاتیو ھستند بایستی بھ شیردھی تشوHIVزنانی کھ 
شوند



–شامل شیردھی انحصاری با شیر مادر :مداخالت موثر 
یا   سعی در کاھش احتمالی ماستیت –زود گرفتن از شیر 

 –درمان مادر با داروھای ضد ویروس  –بیماری نیپل 
ده از تشدید دفاع نوزاد با استفا -پاستوریزه کردن شیر

است....درمان ضد ویروس   و

ف  مصر(زنانی کھ سرونگاتیو بوده ولی پر خطر ھستند 
بایستی در مورد  )مثبتHIVپارتنر افراد –داروھای تزریقی 

بیماری آموزش داده شوند و در مورد مناسب بودن  
شیردھی توصیھ ھای الزم جداگانھ داده شود

ی  خطر انتقال از طریق شیر کمتر است ولHIVIIدر مورد
.استHIV-Iتوصیھ ھای مربوط بھ شیردھی مشابھ



اسپیروکت ھا:
lسیفلیس:
ت می انتقال پس از تولد از طریق ضایعات پوستی یا مخاطی صور-

)انتقال از طریق شیر ثابت شده نیست (گیرد 

اگر مادر یا نوزاد ضایعات عفونی داشتھ باشند بایستی  -
ایزوالسیون انجام گیرد

اگر ضایعات روی پستان یا نیپل باشد شیر دھی یا دادن -
تشیردوشیده شده تا زمانی کھ ضایعات بھبود یابند ممنوع اس

ن  اگر ضایعھ روی پستان نباشد شیردھی بھ موازات شروع درما-
تمناسب برای سیفلیس مشکوک یا ثابت شده قابل قبول اس



پارازیت ھا:
:توکسوپالسموز 

lبھ علت ماھیت خوش خیم بیماری پس از تولد عدم 
یر اثبات انتقال از طریق شیر وجود آنتی بادی در ش

شیردھی منعی ندارد –



qژیاردیا:
امکان انتقال از طریق شیر مادر وجود دارد ولی عفونت  -

عالمت دار در شیرخوار نادر است

شیر دھی در مادران مبتالء بھ علت ترشح داروھای ضد -
ودن  بی خطر ب( ژیاردیا در شیر یک مسئلھ مشکل سازاست

اطالعات در مورد   –مترونیدازول ثابت شده نیست 
)فورازولیدون کامل نیست

قبول   شیر دھی در زنان مبتالء با توجھ بھ مسائل فوق قابل-
.است



qتریکومونیاز:
l خطر اول درمان  : توصیھ ھای اخیر برای شیردھی

داروھای لوکال و اگر پاسخ نداد   مترونیدازول

lودحداکثر اثر مترونیدازول یکساعت بعد ظاھر میش

l ساعت پس از مصرف شیر دوشیده و 12-24برای
دور ریختھ شود

l زمان شیردھی از زمان مصرف دارو فاصلھ داشتھ
.باشد وشیرزمان مصرف دارو دور ریختھ شود



qماالریا
شیردھی در مادر مبتالء بھ ماالریا با در نظر گرفتن 

داروھای مناسب جھت درمان ممنوعیتی ندارد

قابل   تتراسیکلین در طی شیردھی –کینین  –کلروکین 
قبول است

سولفامیدھا در طی ماه اول تولد ممنوع است

ر  استفاده از مفلوکین بصورت دوز واحد ھفتھ ای یکبا
  1-6اجازه ادامھ شیردھی را می دھد ولی شیر بایستی 

.ساعت پس از مصرف دارو دور ریختھ شود



qعفونتھای کاندیدایی
lادامھ شیردھی توصیھ میشود

lھ درمان مادر با فلوکنازول و آمفوتریسین کنتراندیک
نیست

lی ھرگاه مادر بھ علت ماستیت یا ولوواژینیت کاندیدای
درمان شود بایستی شیرخوار نیز ھمزمان با محلول 

دنیستاتین خوراکی بعنوان اولین انتخاب درمان شو



نکات مھم در شیردھی:
lHIVI,IIوHTLVI,II تنھا بیماریھای عفونی ھستند کھ

ھ  کنتراندیکاسیون قطعی شیردھی در کشورھای پیشرفت
محسوب میشوند

lنفسی  وقتی راه اولیھ انتقال از طریق تماس مستقیم یا قطرات ت
باشد جداسازی موقتی مادر و نوزاد مفید است اما شیر 
ھ  دوشیده شده بھ علت اثرات مفید ایمونولوژیک بایستی ب

نوزاد داده شود
lادر  در بیشتر موارد وقتی کھ تشخیص یک عفونت خاص در م

یر  داده میشود نوزاد قبال با آن ارگانیزم مواجھ شده است لذا ش
دوشیده شده بایستی بھ شیرخوار داده شود



l  در ارتباط با درمان ضد میکروبی در مادر
د و  شیرده اکثریت داروھا را می توان استفاده کر

در اغلب موارد می توان داروی مناسبی را برای 
ھ  مادر انتخاب کرد کھ با شیردھی تداخل نداشت

باشد

lھ  اگر خطر انتقال عفونت از طریق شیر منجر ب
د  بیماری بالینی قابل توجھ در شیرخوار نشو

شیردھی بایستی ادامھ یابد


