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اختالالت هایپرتانسیو



اختالالت هایپرتانسیو

بارداری کل % 5-10درهایپرتانسیون اختالالت مرتبط با

، یکوی از  عفونت و خوونریزی ها رخ می دهند و همراه با 

را تشوکیل موی دهود کو  در     سو  اانو  مرابوار    علل 

.موربیدیتی و مرگ و میر مادری نقش عمده ای دارد
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اختالالت هایپرتانسیو

از مووارد هایپرتانسویون بوا شوروی جدیود      % 50تقریباً در 

(now-onset hypertension)   در طی دوران بارداری کو

الئو  و  نامیده می شوند،با عهایپرتانسیون بارداری با عنوان 

% 4-5در بروز می کنود و  نشان  های سندرم پره اکالمپسی 

ها سندرم پره اکالمپسوی تشوخیص داده موی    کل بارداری 

(.  Martin، 2012)شود 
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میزان مرگ مادری

در بازنگری سیستماتیک میزان مرگ و میر مادری ک  توسط •

16در سطح جهان صورت ارفت ، (WHO)سازمان جهانی بهداشت 

در اثر درصد از موارد مرگ و میر مادری در کشورهای توسع  یافت  

(.Khan، 2006)اختالالت هایپرتانسیو ازارش شده بود 

مورد 2009وابست  ب  حاملگی از بین از مرگ های مادر % 7/4•

ب  علت پره اکالمپسی یا 2013تا 2011حاملگی در آمریکا از 

(.Creanga، 2005)بود اکالمپسی 
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ترمینولوژی و طبقه بندی

:شددادهشرحهایپرتانسیوبیمارینویچهار

اکالمپسیواکالمپسیپرهسندرم-1

علتیهرب مزمنهایپرتانسیون-2

مزمنهایپرتانسیونب شدهافزودهاکالمپسیپرهسندرم-3

نمیزبرواکالمپسیپرهشواهدآنطیک حاملگی،هایپرتانسیون-4

.شودمیبرطرفزایمانازبعدهفت 12تاوکند

تالالتاخسایرازرااکالمپسیپرهبندی،طبق ک استاینمه نکت 

.اشدبمیشومبسیاراختاللاینزیرااستکردهجداهایپرتانسیو
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تشخیص اختالالت هایپرتانسیو

اندازه ایری فشارخون 

میلی متر جیوه در 140فشار خون اندازه ایری شده در شرایط مناسب از حد 

. تجاوز کنددیاستولمیلی متر جیوه در 90یا   سیستول

.کوروتاکوف برای تعیین فشار خون دیاستول ب  کار می رودVفاز 

میلی متر جیوه در فشار خون 30افزایش معیار تشخیصی ب  صورت در اذشت ، 

ر  نسبت ب  مقادیدیاستولی میلی متر جیوه در فشار خون15یا سیستولی

لق فشار خون در میان  ی بارداری در نظر ارفت  می شد حتی اار مقادیر مط

.میلی متر جیوه اندازه ایری می شد140/90فشار خون کمتر از 
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تشخیص اختالالت هایپرتانسیو

استفاده از معیار افزایشی برای تعریف هیپرتانسیون ب  
صورت  مدت طوالنی استفاده نشد، اما این زنان باید ب  

تحت نظر قرار ایرنددقیق 
زمانی رخ می تشنج های اکالمپتیک در برخی از این زنان، 

میلی 140/90از کمترفشار خون آن ها در حد دهند ک  
، 2006)متر جیوه باقی مانده است  Alexander .)
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تشخیص اختالالت هایپرتانسیو

: هایپرتانسیون دلتا

ک  افزایش نااهانی در فشار متوسط شریانیه  چنین یک 

ان  نامیده می شود ممکن است نشهایپرتانسیون دلتا 

؛ Macdonald-wallis، 2012)باشد  پره اکالمپسی 

2007 ،Zeeman .)
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پیش بینی
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کمی در غالب موارد، نتایج این تست ها از حساسیت و ارزش پیش اویی مثبت

(.Odibo، 2013؛ Conde-Agudelo، 2015)برای پره اکالمپسی برخوردارند 

در حال حاضر هیچ یک از تسوت هوای غربوالگری    

ون بو   برای پره اکالمپسی، قابل اعتماد، معتبر و مقر

.صرف  نیستند

(2012 ،Olsen 2016؛ ،Gallo.)



تست های مقاومت عروقی و 

پرفوزیون جفتی
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ک س  تست جهت بررسی افزایش فشارخون در پاسخ ب  محور 

:ها

،(Roll-Over Test)در تست غلطیدن 

کو  از حالوت اسوتراحت در    هفتو   32توا  28در زنان 

بوا غلطیودن در حالوت   خوابیده ب  پهلوی چپ وضعیت 

سویو  قرار می ایرنود، پاسوخ هایپرتان  خوابیده ب  پشت 

.بررسی می شود

بودن تست می باشدمثبتنشان دهنده افزایش 
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س  تست جهت بررسی افزایش فشارخون در پاسخ ب  محرک ها،

قواعد مشاب  (Isometric exercise Test)در تست ورزش ایزومتریک 

. مورد استفاده قرار می ایرندفشار دادن یک توپ دستی با 

II ،(angiotensinدر تست انفوزیون آنژیوتانسین  II infusion test)  با افوزایش

.پلکانی دوزاژ داخل وریدی، پاسخ هایپرتانسیو مورد ارزیابی قرار می ایرد

Conde- Agudelo حساسویت  در متاآنالیز جدید خود میوزان  ( 2015)و همکاران

درصود بو  دسوت    85درصد و ویژای آن ها را نزدیک ب  70تا 55این س  تست را 

.آوردند
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:سرعت سنجی شریان رحمی با داپلر

تریمسوتر اول  2طوی  افزایش  مقاومت سرعت جریان در شریان رحمی 

ست ب  مشخص می شود می بایسونوارافی داپلر بارداری ک  ب  وسیل  ی 

ن قرار از این روند در نظر ارفت  شود و از اینشان  ای غیرمستقی عنوان 

اده قورار  عنوان تست پیش اویی کننده ی پره اکالمپسی مورد اسوتف ب  

(.Groom، 2009؛ Dar، 1020)می ایرد 

افزایش مقاومت منجر ب  شکل غیرطبیعوی مووب بو  صوورت تشودید     

.بریدای دیاستولی نمایان می شود

ولوی بورای پوره    اسوت  محدودیت رشد ارزشمند این موارد در بررسی 

(.2015کالج زنان و مامایی آمریکا، )اکالمپسی سودمند نیست 
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تست های پیشگویی کننده سندرم پره اکالمپسی: 40-5جدول 
مثال هاتست مرتبط با

/ پرفیوژن جفت
مقاومت عروقی

ورزشب پرسوریپاسخسرمایی،پرسورتستیاایزومتریککردنمشتتستغلطیدن،تست
ب IIآنژیوتانسیناتصالدوم،ماه س درشریانیفشارمیانگین،IIآنژیوتانسینانفوزیونهوازی،
ایرحمیشریانداپلرسنجیسرعتسرپایی،صورتب فشارخونساعت 24پایشرنین،پالکت،
.جنینکرانیالترانسداپلرسنجیسرعت

اختالل عملکرد  
اندوکرینی واحد 

جفتی-جنینی

بامرتبطAپروتئیناستریول،،(AFP)فیتوپروتئین-آلفا،(hCG)انسانیکوریونیانادوتروپین
هورمونتونین،پروکلسی،13جفتیپروتئین،Aاکتیوین،Aاینهیبین،(PAPP-A)بارداری

A،ADAM-12،KISSPEPTINاینتگریندیسکورتیکوتروپین،آزادکننده

-Nری،میکروترانسفریبنوادراری،کالکارینیاکلسی میکروآلبومینوری،سرم،اسیداوریک اختالل عملکرد کلی
کسینپدوکلیپدوستیوری،،Cسیستاتینلوکوزآمینیداز،-بتااستیل،

اختالل عملکرد  
استرس/ اندوتلیالی 

اکسیداتیو

ها،اپلندینپروستاندوتلیالی،چسبندایهایمولکولفیبرونکتین،ها،پالکتفعالیتوتعداد
ننوروکینیاندوتلین،ها،سیتوکینواکنشی،Cپروتئینترومبوکسان،،MMP-9پروستاسایکلین،

B،،ولیپید،فسفآنتیهایبادیآنتیرزیستین،انسولین،ب مقاومتلیپیدها،هوموسیستئین
مانندآنژیوژنیکعوامل،-Pسلکتینلپتین،،(PAI)پالسمینوژنکنندهفعالعاملمهارکننده

کینازتیروزینیکایرنده،(VEGF)اندوتلیالیعروقرشدفاکتور،(PIGF)جفتیرشدفاکتور
اندوالین(fms،SFlt-1)شبی 

سایر موارد
میکروالوبولین،B2،(ANP)دهلیزیناتریورتیکپپتید،III(AT-3)-ترومبینآنتی

DNAژنتیک،هایشاخص،Dویتامینهیدورکسی-25فریتین،فرین،ترانسهاپتوالوبین،

بدیکامینوترانسفرازمتابولیک،وپروتئومیکادراریوسرمیهایشاخصسلول،ازعاریجنین

متالوپروتیناز ماتریکس= Conde-Agudelo(2014 .)Mmpبرارفت  از 

ADAM metallopeptidase domain12



یهتست های عملکرد کل
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ذببازجافزایش،الومرولیفیلتراسیونکاهشازناشیهایپراوریسمی،

تاراروشاینحساسیت(2006)همکارانوCossen.دهدمیرخترشحکاهشوتوبولی،

.نمودندازارشددرص95تا77راآنویژایودرصد55

Proteinuria)ایزول بارداریپروتئینوری Isolated gestational)ریسکیک

.(Yamada،2016؛Morgan،2016؛Jayaballa،2015)استاکالمپسیپرهبرایفاکتور

،پسیاکالمپرهبینیپیشبرایتستیعنوانب میکروآلبومینوری

-Conde،2015)دارددرصد97تا29ویژایودرصد90تا7حساسیت

Agudelo).
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پیشگیری

21



22

قرارارزیابیتحتاکالمپسیپرهشدتتعدیلیاپیشگیریبرایمختلفیتدابیر

.اندارفت 

.اندشدهانجاندهزیرجدولدرهاآنازبرخی

کاراییموارد،اینازیکهیچعملی،صورتب 

.ندارندایمتقاعدکننده
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یهاکارآزماییدرک اکالمپسیپرهازجلوایریبرایروشچند:40-6جدول

.اندشدهبررسیشدهتصادفی

ماهیروغنیاکلسی مکملنمک،ک رژی -رژیمیمداخالت*

کششیحرکاتفیزیکی،فعالیتورزش؛*

فشارخونضدداروهایها،دیورتیک-عروقی-قلبیداروهای*

ویتامین)توکوفرول–آلفا،(Cویتامین)اسکوربیکاسیدها؛اکسیدانآنتی*

E)،ویتامینD.
مول،  دی پیرویدا/ داروهای آنتی ترومبوتیک؛ آسپرین با دوز ک ، آسپرین * 

(Ketanserin)کتانسرین+ هپارین، آسپرین + آسپرین 

Ketanserin

Staff،2015ازبرارفت 



تعدیل سبک زندگی و

رژیم غذایی
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ن اارچ  این روش ها کنار اذاشت  شد، ولی اولی

ر، کارآزمایی تصادفی شده در زمانی نسبتاً اخی

صورت ارفت و نشان داد ک  رژی  با محدودیت

یر بی تأثسدی  در جلوایری از پره اکالمپسی 

(.Knuist، 1998)بوده است 
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پوره  پوایین بوا ریسوک   ورزش مداوم در طی بوارداری  

، 2017؛ Morris، 2016)اکالمپسوووی مووورتبط اسوووت 

Barakat.)

مت ه  چنین در یک مطالع  سیستماتیک تمایلی ب  س

دیوووده شوووده بوووود کووواهش ریسوووک بوووا ورزش 

(2012 ،Kasawara.)

تر فقط چند مطالع  راندوم وجود دارد و لذا مطالع  بیشو 

(.Staff، 2015)مورد نیاز است 
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2008و همکاران در سال Abenhaimب  طور مشاب  

دن، شود بوا بسوتری شو    وقتی نتایج این زنان با جمعیت عمومی مامایی مقایسو   

. بود0/27کاهش ریسک بروز پره اکالمپسی 

سواعت بسوتری   6توا  4روزانو   دو مطالع  کوچک راندوم نشان می دهد کو  بوا   

بووووروز پیشووووگیری کننووووده در خانوووو  بوووو  طووووور قابوووول توجوووو  

پوووره اکالمپسوووی را در زنوووان بوووا فشوووارخون نرموووال کووواهش داده بوووود 

(2016 ،Meher.)
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.کارآزمایی های متعددی جهت مطالع  مکمل کلسیمی، انجام ارفت  اند

Patrelli(2012 )ک  در یک متاآنالیز اخیر چنین ازارش نمودند

نوان  افزایش دریافت کلسی  خطر وقوی پره اکالمپسی را در ز

. پرخطر کاهش می دهد

ر ک  ب  جز ددر مجموی غالب این کارآزمایی ها نشان داده اند 

دمندی زنانی ک  کمبود کلسی  دارند، مکمل کلسی  آثار سوو 

(.Staff، 2017؛ Sanchez-Ramos، 2015)در پی ندارد 
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چربهایماهیازبرخیدرک قلبمحافظچرباسیدهای

التهابواسط ب آرتروژنزازتوانندمیشوند،مییافت

نیزاکالمپسیپرهازاستممکنآورند،میعملب جلوایری

.آوردعملب جلوایری

 ، ، کارآزمایی هوای تصوادفی صوورت ارفتو    متأسفان  تاکنون

، 2006؛ Makrides، 2006)نشان نوداده انود   چنین منافعی را

Olafsdotir 2012؛ ،Zhou.)



آنتی اکسیدان ها
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ی و بر اساس اطالعات موجود محتمل است ک  عدم تعادل بوین فعالیوت اکسویدان   

.آنتی اکسیدانی نقشی مه  را در پاتوژنز پره اکالمپسی ایفا نماید

یدان  اطالعات نشان می دهند ک  عدم تعادل بین فعالیت اکسیدان و آنتی اکس. 

. در پاتوژنز پره اکالمپسی نقش دارد

اون  اکسیداسیون ها این Eو D ،Cویتامین بنابراین آنتی اکسیدان های طبیعی، 

.می دهندا کاهش ر

(2010 ،Roberts .)هیچ یک از این مطالعات کاهش خطر پره اکالمپسی را در زنان

پالسبو نشاندر مقایس  با زنان دریافت کننده Eو Cدریافت کننده ویتامین 

.ندادند
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از پوره اکالمپسوی  ادعا شده ک  استاتین ها 

می کنند چرا ک  آن ها با تحریوک جلوایری

منجوور بوو  مهووار آزاد  1-هموکسووی ژنوواز 

.می شوند SFlt-1شدن
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را بوا پوایین آوردن   α1متفورمین فاکتور هیپوکسیک 

.ا می کندفعالیت زنجیره انتقال الکترون متوکندری الق

موی دهود و   کواهش  راsEngو sFLt-1این فعالیت 

را دارد پتانسیل جلوایری از پوره اکالمپسوی  بنابراین 

(2016 ،Brownfoot) اارچ  ک  هیچ مطالع  بوالینی ،

.انجام نشده است



کیعوامل آنتی ترومبوتی
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 Lowشووده هپووارین  در چنوودین مطالعوو  تصووادفی  

molecular-weight heparinبرای پروفیالکسی مطالع  

.شده است

Rodger روی اطالعوات فوردی   2016و همکاران در سال

. زن یک متا انلیز انجام دادند963

نین  محدودیت رشد جیا سقطو بروز پره اکالمپسی ریسک 

.بوددریافت کردند مشاب در زنانی ک  هپارین یا پالسبو 
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ب  صورت مؤثریمیلی ارم اسپیرین روزان  150تا 50دوز خوراکی 

روی تولیود  اموا  می کندپالکتی را مهار A2ترومبوکسان بیوسنتز 

(.Wallenberg، 1986)پروستاسایکلین عروقی، تأثیر اندکی دارد 

.درا نشان داده انمنافع محدودی ب  هر حال کارآزمایی های بالینی 

نی جنی-ب  عنوان مثال نتایج مطالعات شبک  واحدهای طب مادری

MFMU ر درمان با اسپیرین نشان دهنده بهبود قابول توجو  د  در

(.Caritis، 1998)پیامدها نیستند 
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.برخی ازارش ها مطلوب ترند
کارآزمایی تصادفی نمودند ک  31اقدام ب  انجام متاآنالیزی روی اروه تعاون پاریس 

(.  Askie، 2007)زن می شد 32، 217شامل 

،  پسیپره اکالمدر اروه زنان دریافت کننده داروهای ضدپالکتی، خطر نسبی وقوی

صورتب  پیامد بد بارداری یا هر زایمان پره ترم ، پره اکالمپسی افزوده شده

. کاهش یافت  بود% 10معنی داری تا 

ن در پره  در متاآنالیز و بازنگری دیگری نیز منافع قابل توجهی برای دوز ک  آسپری

؛  Roberge، 2012)اکالمپسی شدید ازارش شد 

2013 ،Vila.)
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، 2013)شند متاآنالیزها دال بر تأثیر آن در پیشگیری از پره اکالمپسی شدید می با

Villa 2012؛،Roberge.)

زن حاملوووو  1600اخیووووراً یووووک مطالعوووو  رانوووودوم روی بوووویش از   

دوز کو   پره اکالمپتیک در خطور بواالی زایموان پوره تورم نشوان داد کو         

هفتو  اثوور  36هفتو  بووارداری توا   11-14آسوپرین از  

. پیشگیری کننده دارد

در % 4/3در مقایس  با % 1/6میزان بروز پره ترم در اروه دریافت کننده آسپیرین 

(.Rolnik، 2017)اروه پالسبو بود 
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2017و همکواران در سوال   Robergeدر یک متاآنوالیز  

ز هفتو   اقبول  پروفیالکسیشروی آسپیرین دریافتند ک  

و ی پره اکالمپسو بارداری با کاهش قابل توج  ریسک 16

.همراه است%( 60حدود )رشد داخل رحمی 

Meher   و همکاران یک متاآنالیز جدااان  روی افراد انجام دادنود و کواهش

را ازارش کردند ک  زمانی ک  درمان قبل یا بعود % 10خیلی کمتری در حدود 

.هفت  شروی می شود قابل توج  بود16از 
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در یوک دسوتورالعمل بورای کموک بو       ( b2016 ،ACOG)ب  این دلیل 

رف پیشگیری از پره اکالمپسی در زنانی ک  در خطر باال قرار دارنود مصو  

توصوی   بوارداری  28توا  12بوین هفتو  هوای    آسپیرین با دوز ک  را در 

.می کند

دوقلوو بواردار  دارنود،  سابق  ی پره اکالمپسوی  ک  : این شامل آن هایی

خوود  اختالالتو بیماری کلیوی ، دیابت آشکار، فشارخون مزمنهستند، 

.دارند نیز می شودایمنی

نوان  این نتایج باعث طرح این پرسش می شود ک  آیا باید بورای تموام ز  

؟(. Mone، 2017)باردار آسپیرین تجویز کرد 

.در حال حاضر پاسخ خیر می باشد
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در زنوووان دارای آنتوووی اوااووووالن 

،  لوپوسی

هپوارین و دوز ک  آسپیرین درمان با 

.می دهدکاهشعواقب ترومبوتیک را 
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داشتند سابق  ابتال ب  پره اکالمپسی زودرسدر دو کارآزمایی تصادفی در زنانی ک  

؛ Haddad، 2016)ب  همراه آسپیرین داده شد آسپیرین و یا انوکساپارین درمان با 

2017 ،Groom.)

Sergis نهپاریپیامدهای بهتر بارداری را با استفاده از ( 2006)و همکاران

پره  ق  ی در زنان با سابدوز پایین آسپرین با وزن مولکولی ک  ب  عالوه ی 

  مصرف  را در مقایس  با زنانی ک  فقط آسپرین با دوز کاکالمپسی شدید زودهنگام 

.کرده بودند ازارش کردند

.ازارش شد( 2012)و همکاران de Vriesنتایج مشابهی توسط 



پره اکالمپسی

43



44

اری درمان بارداری های مبتال ب  هایپرتانسیون بوارد 

:بر اساس

شدت

 سن بارداری

ردوجود یا فقدان پره اکالمپسی    صورت می ای.



45

:بارداری بر اساسدرمان بارداری های مبتال ب  هایپرتانسیون 

ه نمی پره اکالمپسی همیش  ب  صورت قطعی تشخیص داد

.شود

،(2013)بنابراین اروه کار کالج متخصصان زنان و مامایی آمریکا 

را حتی در مواردی کو  ویزیت های مکرر پری ناتال انجام 

.است، توصی  نموده اندمورد شک وجود پره اکالمپسی 
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ستاعبارتاکالمپسیپرهب مبتالبارداریهردرپای درمانیاهداف

:از

جنینومادرب آسیبحداقلبابارداریخت (1

.باشدرشدب قادرمتعاقباًک نوزادیتولد(2

.مادرب کاملسالمتبازارداندن(3

  ترم در تعداد زیادی از زنان مبتال ب  پره اکالمپسی ب  ویژه آن هایی ک

مان، یا نزدیک ب  ترم هستند، هر س  هدف مذکور ب  خوبی با القای زای

. حاصل می شوند

.اشدمی بسن جنینی ، اطالی دقیق از یکی از مهمترین سؤاالت بالینی



تشخیص زودهنگام

پره اکالمپسی
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ش ب  صورت متداول، تعداد ویزیت های پری ناتال در س  ماه  سوم افزای

ی کمک می یابد، این افزایش مراقبت ب  تشخیص زودهنگام پره اکالمپس

.می کند

تین اما طی ویزیت های روزنانی ک  فاقد هایپرتانسیون آشکار هستند 

ات  برایشان مطرح می شود، ب  دفعاحتمال پره اکالمپسی پری ناتال، 

.بیشتری ویزیت می شوند

 .
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ره پروتکل بیمارسوتان پارکلنودبرای تشوخیص زودهنگوام پو     

:اکالمپسی 

  80آن ها با شروی جدیود بویش از  فشار دیاستولی زنانی ک

میلی متر جیوه می باشد90اما کمتر از 

 دچووووار افووووزایش نااهووووانی و غیرطبیعووووی  یووووا

در هفت  شده اند، پوند 2بیش از ب  صورت وزن ایری 

 می باشندروزه 7حداکثر فاصل  با ویزیت های مکرر شامل .
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:مپسی روتکل بیمارستان پارکلندبرای تشخیص زودهنگام پره اکالپ

      کو   توا زموانی   نظارت ب  صوورت سورپایی پیگیوری موی شوود

ا ناراحتی هایپرتانسیون آشکار، پروتئینوری، سردرد، اختالل بینایی، ی

. اپی ااستر ایجاد شود

 با شوروی جدیود کو  در آن هوا یوا فشوار       زنان مبتال ب  هایپرتانسیون آشکار

میلووی متوور جیوووه  140≥فشووار سیسووتولی مووی باشوود و یووا  90≥دیاسووتولی 

. می شوند، بستری می باشد

است و ک  آیا این افزایش فشار در اثر پره اکالمپسیبا این منظور ک  مشخص شود 

.اار چنین است شدت آن مورد ارزیابی قرار بگیرد



ارزیابی
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زیرمواردلشامسیستماتیکیارزیابییکبیمارستاندرکردنبستریبا

:شودمیانجام

لاختالسردرد،شاملبالینیعالئ نظرازروزان ارزیابیسپسدقیقمعاین *

.وزنسریعافزایشواپیگاستردردبینایی،

روزان توزین*

سپسویرشپذهنگامدرادرارکراتینینب پروتئیننسبتیاپروتئینوریبررسی*

باریکروزدوحداقل

4فواصلب ومناسباندازهبابازوبندباابزارکمکب فشارخونایریاندازه*

هایایریاندازهک اینمگر،صبحششتاشبنیم زمانیفاصل جز ب)ساعت 

.(باشندبودهباالقبلی
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میجامانزیرمواردشاملسیستماتیکیارزیابییکبیمارستاندرکردنبستریبا

:شود

تهی وکبدیآمینازهایترانس،کراتینینپالسمایییاسرمیسطوحایریاندازه*•

.باشدمیهاپالکتتعدادیبرایرندهدرک هموارامیک

.شودمیتعیینهایپرتانسیونشدتاساسبرهاتستانجامتناوب*•

نیزو(LDH)دهیدروژنازالکتاتواسیداوریکسرمیسطحایریاندازهبرخی•

.اندکردهتوصی راانعقادیمطالعات

،2006؛Cond-Agadelo،2015)استبحثموردهاتستاینارزشوجوداینبا

Thangaratinam).

یایبالینمعاین صورتب ،آمنیوتیکمایعحج وجنینسالمتواندازهارزیابی*

.سونوارافی
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کی شامل با بستری کردن در بیمارستان یک ارزیابی سیستماتی

:موارد زیر انجام می شود

دمند ، احتماالً سوکاهش فعالیت فیزیکی در قسمت اعظ  روز**

نتیج  ایوری  2013می باشد اما همانطور ک  اروه کاری در سال 

نمودند،  

. استراحت مطلق، اقدامی مطلوب محسوب نمی شود**

باشدپر کالری و رژی  غذایی باید پر پروتئین **

.اعمال ارددنبایدمحدودیت آب و نمک *
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:اهداف درمانی شامل

عیین و تشدید این سندرم و تتشخیص زودهنگام پره اکالمپسی 

.می باشدزمان مناسب برای زایمان 

خوشبختان  در غالب موارد بیماری ب  حودی خفیوف اسوت یوا     

یماری مرحل  بارداری آنقدر ب  ترم نزدیک می باشد ک  می توان ب

  لیبور خودبو  نمود تا زمانی کو   صورت محافظ  کاران  اداره را ب  

ب برای القای زایموان مناسو  وضعیت سرویکس کند یا خود بروز 

.شود
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:اهداف درمانی شامل

با وجود این، برطرف شدن کامل عالئ  و نشان  ها حتی بعد از زایمان، 

.استغیرمعمول

بگیرد،  تا زمانی ک  زایمان صورتبیماری زمین  ای تقریباً قرین ب  یقین، 

.پابرجا می ماند

ید تشخیص پره اکالمپسی شداار هر یک از این ارزیابی ها منتهی ب  

صورت می ایرددرمانشوند، 



مانتصمیم گیری برای زای
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.پره اکالمپسی، خت  بارداری استتنها درمان قطعی 

تشنج نشان دهندهدرد اپیگاستر ، یا اختالالت بینایی، سردرد

یکوی دیگور از نشوان  هوای    اولیگوریهستند وقریب الوقوی 

.وخی  محسوب می شود

ضود  و درموان ضود تشونج    نیازمنود  پره اکالمپسوی شودید   

اقودام بو    می باشد و باید متعاقب این درموان هوا،   فشارخون

. زایمان شود
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سوان  با درمان پره اکالمپسی یکدرمان اکالمپسی 

. است

:اهداف اصلی عبارتند از

از حمالت تشنجی،  پیشگیری

از خونریزی داخل جمجم  ایممانعت

از آسیب شدید سایر اراان های حیاتیجلوایری

نوزادی سال تولد.
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:اهداف اصلی عبارتند از

 صورت نامناسب بودن  درمان اکالمپسی حتی در

(. Tajik، 2012)سرویکس نیز صادق است 

 القای لیبر صورت می ایرد.

 ًاقووودام بووو  القوووای لیبوووراز قبووولمعمووووال

ا یو پروستااالندین هوا  ب  کمک آماده سازی سرویکس 

.می شود(المیناریا)متسع کننده اسموتیکی 
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ی نگرانی هایی ک  از یک سرویکس نوامطلوب ناشوی مو   

گی با شود، بست  ب  شدت پره اکالمپسی و نیاز ب  هماهن

نیاز فوری بو   )NICU)بخش مراقبت های ویژه نوزادان

.انجام سزارین را القا می کند

هر زمانی ک  ب  نظر می رسود القواز زایموان    با این حال، 

ت و یا توالش بورای زایموان شکسو    تقریباً موفق نیست 

.داندیکاسیون پیدا می کنانجام سزارین خورده است، 
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اسمانافباونرمسرویکسیکبا،ترمب نزدیکزنیکبرای

تریبیشخطراکالمپسیپرهترخفیفدرجاتحتینسبی

،تاجیک)زایمانالقایتاداردبردرنوزادوجنینومادربرای

2012).

ازخفیفاکالمپسیپرهب مبتالتصادفیکارآزمایییک

،2009)کندمیحمایتبارداریهفت 37ازپسزایمان

Koopmans).
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ب  این امید تمایل ب  این است ک  زایمان ب  تعویق بیفتدزمانی ک  جنین پره ترم است، 

ی ک  افزایش چند هفت  ب  زندای داخل رحمی منجر ب  کاهش مرگ و موربیدیتو  هوا  

.شدید نوزادی در اثر عوارض پره مچوریتی شود

.تتوجی  پذیر اسخفیفچنین سیاست درمانی قطعاً در موارد 

ورت می باشد، صجنین نارس خصوصاً زمانی ک  ارزیابی سالمت جنین و عملکرد جفت 

.  می ایرد 

ررسوی  را بورای ب پروفیل بیووفیزیکی  یا تست بدون استرس اکثر صاحب نظران انجام 

سوووووووووووالمت جنوووووووووووین پیشووووووووووونهاد کردنووووووووووود 

(a2016 ،ACOG  .)
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عودم ( 38کمتوراز )PIGF  /Sflt-1<38یک نسبت 

کند، را پیش بینی میوجود کوتاه مدت پره اکالمپسی 

مرحلو  تحقیقواتی   اما ایون آزموون نسوبی هنووز در     

(.  b ،a2016 ،Zeisler)می باشد 

نوامطلوب پیامودهای  نسوبت بواالتر   همچنین زنان با 

(.Baltajian، 2016)بیشتری دارند 
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Late-pretermتصمی  ایری برای زایمان جنین های 

.واضح نیست

Barton افزایش موربیدیتی نوزادی ( 2011)و همکاران

را در زنانی ک  بو  علوت هایپرتانسویون بوارداری غیور     

زایمان 38قبل از هفت  پروتئینوریک خفیف و با ثبات و 

.کرده بودند، ازارش کردند



بل بستری کردن در مقا

درمان سرپایی
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کالمپسوی  چ  پره ازنان مبتال ب  هایپرتانسیون خفیف تا متوسط با ثبات در 

.می یابدمانیتورینگ ادام  تأیید شده باشد چ  تأیید نشده باشد، 

افعندر قسمت اعظ  روز اقدامیکاهش فعالیت فیزیکی ب  نظر می رسد ک  

.  باشد

اسووتراحت مطلووق توصووی   2013Task Forceبراسوواس دسووتورالعمل 

.نمی شود

راحت همچنین احتماالً چون ب  ترومبوآمبولی وابست  است توصی  بو  اسوت  

(. Knight، 2007)مطلق نمیشود
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ن طی دهو   برای زنان مبتال ب  هایپرتانسیوایده بستری طوالنی مدت در بیمارستان 

. مطرح شد1970

. بودب  اختالالت هایپرتانسیو هدف از این اقدام مراقبت از زنان مبتال 

Hauth(1976 ) وGilstrap(1978 )   و همکاران آن ها، نتایج اولی  ایون واحود را

.ازارش نمودند

پاسوخ درموانی مناسوبی بو  صوورت بهبوود یوا اصوالح         غالب زنان بستری شده 

.هایپرتانسیون داشتند

درصود  90و در این زنان ب  صورت قطعی درمان نشده بودنود  

. کرده بودعودقبل از زایمان هایپرتانسیونآن ها 
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یف تا هایپرتانسیون بارداری خفزن نولی پار مبتال ب  10/000بیش از 2016تا سال 

ب  صورت موفقیت آمیزی در این واحد تحوت درموان  متوسط با شروی زودهنگام 

. قرار ارفتند

رستاری هزین  های صورت ارفت  برای این تسهیالت نسبتاً ساده شامل مراقبت پ

نسبتاً ک  و داروهایی شامل مکمل آهون و فووالت و تعوداد کموی تسوت هوای       

آزمایشوووووووووگاهی ضوووووووووروری در مقایسووووووووو  بوووووووووا  

هزین  هایی ک  در واحد مراقبت ویژه جهت مراقبت از نوزادان پره ترم صرف می

.  شوند، بسیار ک  تر است

.  در هیچ یک از این زنان ترومبوآمبولی رخ نداد



70

کند،اپیدکاهشروزچندطیهایپرتانسیوناارمعتقدند،پزشکانازبسیاری

.نداردضرورتبیمارستاندربستری

درمانمنزلدرمتوسطتاخفیفهایپرتانسیونب مبتالزنانازبسیارینتیج در

.شوندمی

یاونشودتشدیداکالمپسیپرهسیرک زمانیتاراسرپاییدرمانتوانمی

.دادادام باشد،نداشت وجودجنینمخاطرهاحتمال

.توصی  می شودمحدودیت فعالیت در قسمت اعظ  روز 

.قرار می ایرند ک  عالئ  خود را ازارش نماینداین زنان تحت آموزش دقیق 

توسط یک ارزیابی های مکرر در منزل یا پروتئین ادرار و پایش فشارخون 

.می تواند مفید واقع شودپرستار 
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Barton زن نولی پار مبوتال  1182در یک مطالع  ی مشاهده ای ( 2002)و همکاران

آن ها پروتئینووری داشوتند و در منوزل    % 20ب  هایپرتانسیون خفیف بارداری ک  

.درمان شده بودند را مورد بررسی قرار دادند

هفت  و هنگام زایموان  33تا 32متوسط سن بارداری آن ها هنگام ورود ب  مطالع  

.هفت  بود37تا 36

HELLPدرصد دچوار سوندرم   3درصد دچار، پره اکالمپسی شدید و تقریباً 20

. زن اکالمپسی رخ داد2شدند و در 

موارد محودودیت رشود   % 20در نزدیک ب  . عموماً پیامدهای پری ناتال خوب بودند

.تولد بود1000در 4/2جنین وجود داشت و میزان مرگ و میر پری ناتال 
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دیگری ک  در اروپا پرطرفدار اسوت، واحود مراقبوت    رویکرد

Milne(1992)(. Taffnell، 2009)پرستاری است 

یاز بو   و نآشکار ب  سمت پره اکالمپسیپیشرفت

اروه درموان ب  صورت معنی داری در القای لیبر 

.روتین سرپایی بیشتر بود
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Turnball(2004 )395 و واحود مراقبوت پرسوتاری    زن را در دو اروه درمان در

توا  خفیوف هایپرتانسویون  درصود  95قرار دادند ،تقریباً درمان ب  صورت بستری 

نفور  86نفر از زنان مورد مطالع  فاقد پروتئینووری بودنود و   288، داشتندمتوسط

. داشتند+ 1≥ پروتئینوری 

از هویچ یوک   و هیچ موردی از مرگ پری ناتال وجود نداشت، 

نشودند و نکتو    HELLPزنان دچار اکالمپسی یوا سوندرم   

ت تفاواین دو روش درمانی هزین  های جالب توج  این بود ک  

.معنی داری نداشتند
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یون خفیف  کارآزمایی های بالینی تصادفی برای مقایس  بستری کردن در برابر درمان روتین در زنان مبتال ب  هایپرتانس: 40-7جدول 
بارداری با پره اکالمپسی

روه های مورد  
Nمطالع 

پیامدهای پری ناتالویژای های مادر در زمان زایمانویژای مادر هنگام پذیرش

Parao(%)

HTN
مزمن  
)%(

EGA
(هفت )

Prot
)%(

EGA
(هفت )

<هفت  
37
)%(

<هفت  
34
)%(

میانگین  
مدت  
بستری

(روز)

میانگ
ین  
BW

(ارم)

SGA
)%(

PMR
)%(

Crowther
(1992)

218

صفر38/3121/822/2308014صفر110131435/3بستری
صفر38/2223/76/5306014صفر108131734/6سرپایی

Tuffnell
(1992)

54

بستری
Day unit

صفر-1/13320--39/8صفر24572336

سرپایی
Usual care

صفر-5/13340--30542136/52139

Turnbull
(2004)

374

صفر8/533303/8--35/92239صفر12563بستری
سرپایی

Day unit
صفر7/233002/3--36/22239/7صفر24962

ورودهنگامپروتئینوریب مبتالزنانجزب (1)

کمتریا1+پروتئینوریب مبتالزنانشامل(2)

BW=تولد،زمانوزنEGA=حاملگی،سنHTN=،هایپرتانسیونParaO=میرومرگمیزان

بارداریسننسبتب کوچک=SGAپروتئینوری،=Protناتال،پری
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درموان دقیوق   یوا  صورت بستری دو روش درمان ب  ب  طور خالص  هر 

ک  از ابتدا فشارخونی)هایپرتانسیون خفیف سرپایی برای زنان مبتال ب  

از جمل  زنان مبوتال بو  پوره اکالمپسوی     ( denovoخفیف بوده است 

.مناسب می باشندغیرشدید، 

ی غالب این مطالعات در مراکز دانشگاهی و توسط تی  هوای اختصاصو  

.درمان، انجام ارفت  اند

یفو   وظو کلید اصولی موفقیوت پیگیوری دقیوق     طبق افت  محققان، 

.استحمایت خوب در خان  همراه با شناسی بیمار 



درمان ضد فشارخون برای 

توسطهایپرتانسیون خفیف تا م

76
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طوول  افوزایش در تالش بورای  کاربرد داروهای ضد فشارخون 

پری ناتال در انوای و شودت هوای  پیامدهایبارداری یا تعدیل 

. آن مورد توج  بوده است

در موورد پوره اکالمپسوی خفیوف بوا شوروی       درمان دارویی 

.(40-8جدول )مأیوس کننده بوده است زودهنگام 
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اریکارآزمایی های تصادفی با کنترل پالسبو در زمین  درمان ضد فشارخون در هایپرتانسیون زودهنگام بارد: 40-8جدول 

مطالع 
داروهای مورد  

(تعداد)بررسی 

افزایش  
مدت  
بارداری  

(روز)

HTN

شدید  
(درصد)

سزارین
(درصد)

دکولما
ن جفت  

(درصد)

متوسط  
وزن تولد  

(ارم)

محدودی
ت رشد 

(درصد)

مرگ و میر  
(تعداد)نوزادان 

Sibai(1987a( )1)
بیمار بستری200

1(3)21/35362220519(100)البتالول 

صفر22609صفر32(3)20/115(100)پالسبو 

Sibai(1992a( )2)
بیمار سرپایی200

صفر22/3943324058(100)نیفیدیپین 

صفر35225104(3)22/518(100)پالسبو 

Pickles (1992  )
بیمار سرپایی144

26/6924NSNSNSNS(70)البتالول 

23/11026NSNSNSNS(74)پالسبو 

Wide-

Swensso(1995)
بیمار سرپایی111

ایسرادیپین  
(54)

23/12226NSNSNSصفر

صفر29/82919NSNSNS(57)پالسبو 

.تمام زنان ب  پره اکالمپسی بودند( 1)

.شامل هایپرتانسیون بعد از زایمان می شود( 2)

(3 )P<05/0نتیج  مقایس  دارو با پالسبو معنی دار است ،.

NS =عنوان نشده است.

HTN =هایپرتانسیون
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Sibai و همکاران(a1987 )   دریافوت کننوده   ازارش کردند کو  زنوان

. داشتندمتوسط فشارخون کمتری ب  صورت معنی داری البتالول 

در هر حال دو اروه از نظر متوسط طول بارداری، سن بوارداری هنگوام   

.تفاوتی نداشتندزایمان یا وزن هنگام تولد 

شوده در  نووزادان بسوتری   و تعوداد  روش سزارین در میزان زایمان ب  

. شباهت وجود داردبخش مراقبت های ویژه، 

برابور  2شیوی محدودیت رشد در اروه دریافت کننده البتالول 

(.درصد9درصد در مقابل 19)بود 



زایمان تأخیری

80
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اکالمپسیپرهب مبتالزنانتمامدردرمانیاقدام،1990ده اوایلتا

.بودتأخیربدونزایمانشدید،

ک دیدشاکالمپسیپرهب مبتالزنانبرایدیگریرویکردوجوداینبا

.استارفت قرارحمایتمورددارند،زیادیفاصل ترمتا

نامیدهانتظارییاکاران محافظ درمانک رویکرداین

متسالافتادنمخاطرهب بدوننوزادیپیامدبهبودمنظورب شودمی

.ایردمیقرارمدنظرمادر

و)روزان مانیتورینگ:شاملدرمانیروشاینهایجنب 

میبستریوضعیتدرجنینومادر(بیشتردفعاتبامعموالً

.باشد



ی  درمان انتظاری پره اکالمپس

شدید به دور از ترم

82
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.باشدخطرناکتواندمیواستنظراختالفموردانتظاریدرمان

Sibaiزن60درکردندتالشاولی مطالعاتازیکیدر(1985)ممفیساروهو

نارسعلتب هفت 27تاهفت 18بارداریسندرشدیداکالمپسیپرهب مبتال

.دهندافزایشرابارداریمدتجنین،بودن

.بوددرصد87ناتالپریمورتالیت .بودبارمصیبتنتایج

دچارنفر13اماندادرخمادرمرگازموردیهیچهرچند

نارساییدچارنفر3،اکالمپسیدچارنفر10،جفتدکولمان

دچارنفر1،هایپرتانسیوانسفالوپاتیدچارنفر2کلی ،

.شدندکبدهماتومپارایدچارنفر1ومغزیداخلریزیخون
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زن مبتال ب  پره اکالمپسی شدید بوا 95مقایس  درمان تهاجمی و درمان انتظاری در 

(. Sibai، 1994)هفت  32تا 28سن بارداری باالتر در حد 

. از این کارآزمایی خارب شدندHELLPزنان مبتال ب  سندرم 

ین و بورای بلوور ریووی جنو    الوکو کورتیکوئید عبارت بود از تجویز درمان تهاجمی 

.  ساعت48طی سپس اقدام ب  زایمان 

ورت تحت نظر قرار می ارفتند و در صاستراحت در بستر ، در وضعیت روش انتظاری

.خوراکی دریافت می کردندالبتالول یا نیفدیپین افزایش شدید فشارخون، 

در این مطالع  متوسط افزایش مدت بارداری در اوروه درموان   

ی یک بهبود کلی نیز در پیامدهای نوزاد. روز بود15/4انتظاری 

.ازارش شد
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SibaiوBarton(b2007)تا24هفت ازشدیداکالمپسیپریانتظاریدرمان

.دادندقراربازنگریموردرا34

،شدافزودهبارداریمدتب روز5-10هرچندشدندمطالع واردزن1200ازبیش

.بودسهمگینمادریموربیدیتیاما

،شدهدادهنشانجدولدرک طورهمان

رخمذکورمطالع درزناناینازبرخیدرک وخیمیعوارض

،ری ادم،HELLPسندرم،جفتدکولمان:شاملبودداده

.بوداکالمپسیوکلی نارسایی
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34هفت  تا 24پیامدهای مادری و پری ناتال ب  دنبال درمان انتظاری زنان مبتال پره اکالمپسی شدید با سن حاملگی : 40-9جدول 
2005هفت  از سال 

تعدادمطالع 
روزهای  
افزوده  
شده

(درصد)پیامدهای مادری 
پیامدهای پری ناتال

(درصد)
دکولمان
جفت

HELLP ادم ریARFیاکالمپسSGAPMR

Oette(2005)(1)13111/6234/60/82/32/3NS13/8

Shear(2005)1555/35/8273/9NS1/9623/9

Ganzevoor

(2005a,b)
216111/8183/6NS1/89418

Bombrys66511893271/5صفر

Abdel-Hady(2010)211123/37/60/96/60/9NS48

Vigil-De Gracia

(2013)
13110/37/6141/54/50/8228/7

1/5-2748-0/994-2/318-0/96/6-4/63/9-1/827-523-91012محدوده

شامل یک مورد مرگ مادر( 1)

ARF : نارسایی حاد کلیوی؛ega : سن بارداری تخمینی؛FGR : محدودیت رشد جنین؛HELLP :  همولیز، افزایش سطح آنزی  هوای

ری : Pulmمیزان مرگ و میر پری ناتال؛ : PMRعنوان نشده است؛ : NSکبدی، کاهش تعداد پالکت؛ 
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MEXPREمطالع در Latin مبتالزن267بودمرکزیچندکارآزمایییکک

درتصادفیصورتب راهفت 32تا28بارداریسندرشدیداکالمپسیپرهب 

-Vigil،2013)دادندقرارانتظاریدرمانوفوریدرمانهایاروه De Gracia).

هاآنوبوددرصد9تقریباًها،اروهازیکهردرناتالپریمیرومرگمیزان

الدنبب نوزادیهایموربیدیت دربهبودیازنشانیهیچ

.نکردندپیداانتظاریدرمان

دکولمان،(درصد9مقابلدردرصد32)جنینرشدمحدودیتدیگرسویاز

درماناروهدرداریمعنیصورتب (درصد1/5مقابلدردرصد7/6)جفت

.بودباالترانتظاری



درمان انتظاری پره اکالمپسی شدید 

در سه ماهه دوم

88
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یاکالمپسپرهانتظاریدرمانرویکوچکمطالع چند

:بارداری28هفت ازقبلشدید

Bombrys(2008)همکارانو:

بادشدیاکالمپسیپرهب مبتالانتظاریدرمان

بودند،بارداریکاملهفت 26ازقبلشروی

.دادمیرخشایعصورتب مادریعوارض
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بارداریخت ،23هفت ازقبلنوزادبقایامکانعدمب توج با

Task،2013)نمایندمیتوصی را Force).

درصد18بارداری23هفت درناتالپریبقایمیزانمثالبرای

شدهنشناخت هنوزمدتطوالنیناتالپرهموربیدیت میزاناما

.است

درودرصد60بارداری26تا24هفت درناتالپریبقایمیزان

.باشدمیرصدد90متوسططورب تقریبا26ًهفت 
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ر دمیزان عوارض وخی  مادری با توج  ب  این ک  

.می رسددرصد 50ب  رویکرد انتظاری 

هنوز هیچ مطالع  ی مقایس  ای جهوت ارزیوابی   

منافع پری ناتوال ایون روش درموانی در مقابول     

چنوین  . زایمان زودهنگوام انجوام نشوده اسوت    

.درمانی توصی  نمی شود



ای گلوکوکورتیکوئیدها بر

بلوغ ریه ی جنین

92
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ال بو   در تالش برای دستیابی ب  بلور ری  جنوین، زنوان مبوت   

هایپرتانسیون شودید دور از تورم تحوت درموان بوا الوکوو       

. کورتیکوئیدها قرار ارفت  اند

د  ب  نظر نمی رسد این درمان، هایپرتانسیون مادر را تشدی

وزاد افزایش بقای نو و کاهش میزان بروز زجر تنفسی نماید 

.همراه با آن ذکر شده است
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زنان بکورتیکواستروئیدتجویزیزمین درشدهتصادفیکارآزمایییکتنها

.داردوجودری بلورجهتهایپرتانسیونب مبتال

تا26بارداریسندرشدیداکالمپسیپرهب مبتالزن218شاملکارآزماییاین

.(Amorim،1999)ارفتمیبردررابارداریهفت 36

قرارپالسبوتجویزوبتامتازونتجویزاروهدودرتصادفیصورتب زناناین

.ارفتند

دریافتاروهدرمرگوبطنیداخلخونریزیتنفسی،زجرشاملنوزادیعوارض

کاهشاریدمعنیصورتب پالسبوکنندهدریافتاروهمقابلدربتامتازونکننده

.بودیافت 

.بودزادیمردهمورد18ومادرمرگمورددو،مطالع اینتوج قابلمنفیجنب 

زناناینازبسیاریدربارداریمدتافزایشبرایماتمایلعدمازهایافت این

.(Bloom،2003؛Alexander،2015)کنندمیحمایت



ی  توصیه های درمان انتظار

95
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درمنطقیانتخابیراانتظاریدرمان(2011)کودکومادرطبانجمن

هفت ازقبلشدیداکالمپسیپرهب مبتالزنانازشدهانتخابموارد

Task.(40-14شکل)استنمودهعنوان34 Force(2013)ایناز

.کندمیحمایتتوصی 

ومادردقیقنظارتاست،شدهدادهنشان40-10جدولدرک طورهمان

رهپسیرتشدیدشواهدبروزصورتدرفوریزایمانب اقدامدرجنین

.دباشمیمؤثرجنینیامادرافتادنمخاطرهب یاشدیداکالمپسی
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.استترکاران محافظ مانظرنقط 

ابزایماندرتأخیرک استبدیهیشک،بی

ب مبتالزناندربارداریمدتافزایشهدف

ب منجراستممکنشدیداکالمپسیپره

ارددمادریوخی عواقب



ود کورتیکوئیدها برای بهب

HELLPسندرم 
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دها در حداقل س  کارآزمایی تصادفی برای ارزیوابی مزایوای الوکوکورتیکوئیو   

موورد ارزیوابی   HELLPبهبود ناهنجاری های آزمایشگاهی مرتبط با سندرم 

.قرار ارفت  اند

سوندرم  زن بوا  132ب  طور تصادفی ( 2005)و همکاران Fonsecaاول، 

HELLPنتایج ارزیوابی شوامل طوول مودت     .را دازامتازون یا دارونما دادند

ترهوای  بستری، زمان بهبودی نتایج آزمایشگاهی غیرطبیعوی، تفکیوک پارام  

. ودبالینی و عوارض شامل نارسایی حاد کلی ، ادم ریوی، اکالمپسی و مرگ ب

در . هیچ یک از این دو اروه ب  طور قابل توجهی متفاوت نبودنود در این موارد 

را بوا  HELLPزن پس از زایموان مبوتال بو  سوندرم     105یک مطالع  دیگر، 

(.Kaiz، 2008)دازامتازون یا پالسبو درمان کردند 
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وارفتقرارتحلیلوتجزی موردFonsecaمطالع بامشاب طورب نتایج

.(40-15شکل)نشدیافتدازامتازونبرایمزیتیهیچ

بیناآنهپالکتیشمارشک صورتیدراکالمپسیپرهزنانسوم،مطالع در

150،000تا50،000

.(Pourrat،2016)شدنددرمانپردنیزولونمتیلیاپالسبوبابودلیترمیلی

.نداشتدرمانیمزایایهیچکورتیکواستروئیدازاستفاده

2013Taskها،یافت ایندلیلب  Force،درمان

ندرمسباراترومبوسیتوپنیبرایکورتیکواستروئید

HELLP کندنمیتوصی.



درمان های تجربی

101
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د یوا  در چندین مطالع  اولی ، درمان ها تالش کرده اند سطح سرمی را پایین بیاورنو 

. عوامل آنتی انژیوژنیکی را کاهش دهند

:بعضی از این ها عبارتند از

aferesisبرای کاهش سطح درمانی ،sFlt-1(2016 ،Thadhani .)Pravastatin

بووووورای جلووووووایری از پوووووره اکالمپسوووووی داده شوووووده اسوووووت  

(2014 ،Cleary.)

یالتاسیون ، یک مهارکننده فسفودی استراز، برای تقویت وازودسیلدنافیل سیترات

(2016 ،Trapani 2016؛ ،Vigil-De Gracia )ارائ  شده است .

ق زن مبتال ب  پره اکالمپسی زودهنگام، تزری120در یک کارآزمایی بالینی تصادفی 

ن مورد کسایفاصل  زمانی تا زایمان را سالین در مقایس  باآنتی ترومبین نوترکیب 

(. Sibai، 2017)تأثیر قرار داده است 



اکالمپسی
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رالیزهجنکلونیک-تونیکهایتشنجباشدندارعارض صورتدراکالمپسیپره

.شودمیجنینومادرخطراتتوج قابلافزایشب منجر

MattarوSibai(2000)1977هایسالدراکالمپسیب مبتالزن399پیامدهای

.دادندشرحرا1998تا

شاملمادریاصلیعوارض

(%10)جفتدکولمان،

(درصد7)نورولوژیکینقص،

(درصد7)آسپیراسیونازناشیپنومونی،

  (درصد5)ادم ری،

 (  درصد4)ایست قلبی تنفسی

  بود( درصد4)نارسایی حاد کلی.

 یک درصد از این زنان جان خود را از دست دادندعالوه بر این.
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تقریباً در هم  ی موارد، قبول از شوروی تشونج هوای اکالمپسوی پوره       

ب  جز مواردی ک  ااهاً بدون هشدار قبلی رخ موی )اکالمپسی وجود دارد 

(.دهند

ن بو   و با نزدیک شدبیشترین شیوی اکالمپسی در س  ماه  سوم است 

. ترم شیوی آن افزایش می یابد

.سال های اخیر میزان اکالمپسی بعد از زایمان کاهش یافت  استدر 

ری مراقبوت هوای پو   دسترسی بیشتر ب  حتماالً علت این کاهش شامل ا

اسوتفاده و ص زودهنگام پوره اکالمپسوی قبول از زایموان     ، تشخیناتال

(. Chames، 2002)می باشد سولفات منیزیوم از پروفیالکتیک 
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ج ها ک  اار، تشننکت  ی حائز اهمیت این است 

رخ دهند یا در صورت ساعت بعد از زایمان 48

کموای طوول  ، نقایص نورولوژیکی فوکالوجود 

خیص بایود تشو  اکالمپسی اتیپیوک  یا کشیده 

(.Sibai، 2012)های دیگری مطرح شوند 



ا  یافته های بالینی همراه ب

اکالمپسی
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صوصواً از  و زنان مبتال باید خممکن است تشنج های اکالمپتیک شدید باشند 

. شوندراه های هوایی محافظت نظر 

حرکوووووووات عضوووووووالنی توووووووا حووووووودی نیرومنووووووود  

بوت  و در صورت عودم مراق زن مبتال از تخت بیفتد می باشند ک  ممکن است 

(.40-16شکل )ببیند توسط حرکات شدید فک، آسیب زبانش 

یکاین مرحل  ک  شامل انقباض و شل شدن متناوب عضالت است و حدود 

.می کشددقیق  طول 

تدریجاً قدرت و تکرار حرکات عضالنی کاهش موی 

.شدیابد و در نهایت زن مبتال بی حرکت دراز می ک



109



110

میpostictalحمل ازپسفازواردبیمارتشنج،یکازبعد

.باشدمیمتغیراغمامدتطولموارد،برخیدراماشود

ورطب معموالً،نیستندتکرارشوندههاتشنجک مواقعیدر

راخودهوشیاریازدرجاتیبیمارحمل ،هرازبعدمعمول

.آوردمیدستب دوباره

پیدارپرخاشگروهوشیارنیم حالتیبیمارشدنبیدارازبعد

.کندمی

بعدیتشنجتاتشنجیکبینزمانیفاصل درشدید،موارددر

.شودمرگب منجراستممکنویابدمیادام اغما
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منفردحمل یکمتعاقباستممکننادرموارددر

خاربحالتاینازهرازوشوداغمادچارفرد،تشنج

.نگردد

تشنجوقویتامرگقانونیکعنوانب وجوداینبا

.افتدنمیاتفاقمکررهای

استاتوس)یافت تداومهاتشنجنادر،مواردیدرنهایتاً

جهتعمومیبیهوشیحتیوعمیقSedation(اپیلپتیکوس

.نندکمیپیداضرورتآنوکسیکانسفالوپاتیازجلوایری
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درتنفستعداداکالمپتیکتشنجازبعدمعموالً

والکتیکاسیدوزهایپرکاربی،ب دهیپاسخ

دربار50حدب ویابدمیافزایشاذرا،هایپوکسی

.رسدمیبیشتریادقیق 

.شودمشاهدهسیانوزاستممکنشدیدموارددر

ازناشیدارداحتمالچوناستخطرناکینشان تب

.باشدعروقی-مغزیخونریزی
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.داردوجودهمیش ن امامعموالًپروتئینوری

توجهیقابلصورتب استممکنادراریدهبرون

.دهدمیرخانوریاوقاتبرخیوکندپیداکاهش

اماباشدداشت وجودهموالوبینوریاستممکن

.شودمیمشاهدهندرتاًهموالوبینمی

ولیشودمیدیدهمحیطیادموصورتادماغلب،

.داردوجودنیزادموجودعدماحتمال
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ی بهبووودی اولووین نشووان  افووزایش بوورون ده ادراری بعوود از زایمووان معموووالً  

.پره اکالمپسی شدید محسوب می شود

ن بو   اار اختالل عملکرد کلیوی وجود داشت  باشد باید سوطح سورمی کوراتینی   

.صورت سریالی مورد بررسی قرار بگیرد

برطوورف ادم و پروتئینوووری معموووالً طووی یووک هفتوو  بعوود از زایمووان       

. می شوند

برسطوح طبیعی ب  هفت  بعد از زایمان 2موارد فشارخون طی چند روز تا در اکثر 

،(.Barks، 2009)می اردد 

بیمار احتمال بیشتری وجود دارد ک در صورت تداوم هایپرتانسیون بعد از زایمان 

(.Podymow، 2010)باشد بیماری مزمن عروقی نیز مبتال ب  
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خود بو   بعد از تشنج، لیبر ب  صورتدر اکالمپسی قبل از زایمان ممکن است 

.خودی شروی شود و ب  سرعت پیشرفت نماید

ابد و اار تشنج ها حین لیبر رخ دهند، قدرت و تعداد انقباضات افزایش می ی

موووووووووودت زموووووووووووان لیبووووووووووور کوتووووووووووواه  

. می شود

اردی برادیکو ب  علت هایپوکسی و اسیدوز الکتیک مادر ناشی از تشنج هوا،  

.جنین ب  دنبال تشنج، غیرمعمول نیست 

دقیقو  بهبوود موی یابود     2-10تعداد ضربان قلب جنین طوی  ب  طور معمول 

(2018 ،Ambia  .)

از علول برادیکواردی   ، سوایر  دقیقو  10با این وجود در صورت تداوم بیش از 

.ندباید مورد توج  قرار بگیرزایمان قریب الوقوی یا دکولمان جفت جمل  
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یکدنبالب جنینکاردیبرادیجنین،قلبضربانثبت:40-18شکل

تقریباً.دهدمینشانرازایمانازقبلاکالمپتیکتشنج

ضرب ب ضرب تغییرپذیریشدهبرطرفبرادیکاردیتشنجازبعددقیق 5

.براشتنرمالحالتب 
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نود  یا طوی چ تشنجات اکالمپتیک در مدت کوتاهی بعد از ادم ری  ممکن است 

از ناشوی دنبال پنومونی ب  طور معمول ادم ریوی ب  . ساعت بعد از آن، رخ دهد

ن ک  بو  صوورت شوایع در جریوا    یون محتویات معده حین استفرار آسپیراس

. تشنج رخ می دهد، ایجاد می شود

پس نارسایی بطنی ناشی از افزایشدر برخی زنان ادم ری  ممکن است ب  علت 

.در نتیج  ی هایپرتانسیون شدید رخ دهدبار

ویز هر دو مورد ادم ریوی و هیپرتانسیون ممکن است با تج

، b2012)بیش از حد مایعات وریدی تشودید موی شووند    

Dennis.)
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دهدمیرخبطنینارساییدنبالب ک ریویادم

مزمن هایپرتانسیونو زنان مبتال ب  چاقی مرضی در زنان مبتال ب  

.ک  مورد توج  قرار نگرفت  اند، شایع تر می باشدقبلی 

مرگآنازبعدکوتاهیمدتیااکالمپسیتشنجباهمزمانااهی

.دهدمیرخنااهانی

اقاتفمغزیشدیدخونریزیدنبالب مرگمواردایندراوقاتغالب

.افتدمی

ب مبتالترمسنزناندرمغزیخونریزیاثردراستممکن

.استبیشترای،زمین مزمنهایپرتانسیون
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وریکازدرجاتیتشنجدنبالب اکالمپسیب مبتالزناندرصد10درتقریباً

.دهدمیرخ

دکولماناثردرمعموالًتشنجبدونشدیداکالمپسیپرهباهمراهکوری

Vigil-De،2011)آیدمیوجودب شبکی  Gracia).

ری  مقابل کوری همراه با اکالمپسی تقریباً همیش  در اثر ادم لوب پس سدر 

(.Cunninggham، 1995)ایجاد می شود 

هر دو حالت پیش آاهی بازاشت عملکرد  با این وجود، در 

هفت  بعد از 2تا 1نرمال بینایی خوب است و معموالً طی 

.زایمان بازاشت بینایی کامل می شود
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دچاراکالمپسیب مبتالزناندرصد5ازبیش

مانندهوشیاریسطحدرتوج قابلتغییرات

.شوندمیتشنجدنبالب مداوماغمای

نهرنیاسیوومغزیوسیعادماثردروضعیتاین

جرمنتواندمیک (تنتوریالترانس)ایچادرین 

مغزیپاتوفیزیولوژی)دهدمیرخشود،مرگب 

.(عروقی
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تال و زن مبو ندرتاً بیمار ب  دنبال اکالمپسی عالئو  سوایکوز پیودا موی کنود      

. پرخاشگر می شود

.می کشدهفت  طول 2چند روز تا این وضعیت ب  صورت معمولی 

عیت پیش آاهی بازاشت ب  وضصورت عدم وجود بیماری روحی قبلی، اما در 

اشود  احتمال دارد این حالت مشاب  سایکوز بعد از زایمان ب. طبیعی خوب است

(.اختالالت اضطرابی)

کلنود  در تعداد کمی از موارد سایکوز بعد از اکالمپسی ک  در بیمارسوتان پار 

داروهووای ضوود سووایکوز بوو  صووورت اثبووات تحووت درمووان قوورار داشووتند، 

.شده ای، مؤثر بوده اند
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ازبیشتراکالمپسیحدازبیشتشخیصاحتمالعموماً

.باشدمیآنشدنارفت نادیده

نوروسیستیمغزی،تومورمننژیت،انسفالیت،صری،

شتندنبالب سفالژیآمنیوتیک،مایعآمبولیسرکوز،

دورانوبارداریاواخردرآنوریس پارایودورال،پست

.کنندتظاهراکالمپسیمشاب توانندمینفاس

ردبایداندنشدهردعللسایرک زمانیتاوجوداینبا

رارقمدنظراکالمپسیتشنج،ب مبتالباردارزنانتمام

.بگیرد



درمان اکالمپسی
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مدت هاست ک  تأثیر قدرتمنود سوولفات  

ی و منیزی  در پیشگیری از پوره اکالمپسو  

متوقف نمودن تشونج در زنوان مبوتال بو     

.اکالمپسی شناخت  شده است
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ب وممنیزیسولفاتازاستفادهفلسف اصول

:باشدمیزیرشرح
سولفاتوریدیداخلLoadingدوزتجویزازاستفادهباتشنجکنترل-1

.منیزیومسولفاتوریدیداخلونگهدارندهدوزبادرمانادام ومنیزی 

ک زمانیفشارخونکاهشجهتفشارخونضدداروهایمتناوبتجویز-2

.استیافت افزایشخطرناکیصورتب 

کردنمحدودوآشکارریویادمموارددرمگرهادیورتیکازاجتناب-3

عواملازاجتنابومایع،کاهشموارددرمگروریدیداخلمایعاتتجویز

.هایپراسموتیک

اکالمپسیپرهبهبودیهدفبازایمانب اقدام-4



سولفات منیزیم 

جهت کنترل تشنج ها
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سیست تضعیفب منجرک آنبدونمنیزی سولفاتتزریقیتجویز

.باشدمیمؤثرتشنجضدیکشودجنینومادرعصبی

ب یاوریدیداخلمداومانفوزیونصورتب تواندمیدارواین

.(-11جدول)شودتجویزعضالنیداخلمتناوبتزریقاتصورت

.باشدمیاکالمپسیدرالزمدوزاژ

ر از آنجایی ک  احتمال وقوی تشنج ها در زمان لیبر و زایمان بیشت

لیبر و اکالمپسی معموالً در طول-پره اکالمپسیاست، زنان مبتال ب  

ساعت بعد از زایمان تحت درمان با سولفات منیزی  قرار می 24

.ایرند
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هفت  ک  تحت  34اندیکاسیون های زایمان در زنان با سن بارداری کمتر از : 40-10جدول 
.درمان انتظاری قرار دارند

:و زایمان بعد از پایدار نمودن مادر(1)درمان با  کورتیکواستروئید با هدف بلور ریوی
هایپرتانسیون شدید کنترل نشده•
اکالمپسی•
ادم ری •
دکولمان جفت•
(DIC)انعقاد منتشر داخل عروقی •

وضعیت غیراطمینان بخش جنین•
مرگ جنین•

در صورت  )ساعت 48تأخیر زایمان تا -درمان با کورتیکواستروئید با هدف بلور ریوی
(:امکان

پارای زودرس پرده ها یا شروی لیبر•
در میکرولیتر100/000>ترومبوسیتوپنی •
برابر نرمال 2افزایش ترانس آمینازهای کبدی بیش از •
محدودیت رشد جنین•
اولیگوهیدرآمینوس•
جریان معکوس انتهای دیاستولی در داپلر شریان نافی•
تشدید اختالل عملکرد کلیوی•

.فقط تجویز دوز اول، تأخیر در زایمان صورت نگیرد( 1)

(.2013bو اروه کاری کالج متخصصان زنان و مامایی، 2011برارفت  از انجمن طب مادر و جنین )
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تزریق تقریباً در آمریکا در هم  جا، تجویز سولفات منیزی  ب  صورت

د نگرانی موجود در این رابط  است ک  هرچن. وریدی انجام می ایرد

محلول سولفات منیزی  ک  هزین  است اموا در تموام کشوورهای در    

. حال توسع  ب  آسانی قابل دسترسی نیست

ن حتی زمانی ک  محلول سولفات منیزی  در دسترس قرار دارد ممکو 

.است تکنولوژی انفوزیون آن در دسترس نباشد

تواند ب  بنابراین نباید از این نکت  چش  پوشی کرد ک  این دارو می

روش داخول عضوالنی بو  انودازه     تجویز شود و صورت عضالنی نیز 

تجووووووویز داخوووووول وریوووووودی، مووووووؤثر اسووووووت 

(2013 ،Salinger.)



131

ویزتجهایپرتانسیوندرمانهدفبامنیزی سولفات

.شودنمی

مغزرقشرویاختصاصیتشنجضدتأثیریکمنیزی 

.دارد

اولی دوزارم4ازبعدمادرتشنجتیپیک،صورتب 

.شودمیمتوقف

حدتاراخودهوشیاریبیمارساعت،دوتایکطی

.آوردمیدستب مکانوزمانازآااهی



شنجتتوقفجهتمنیزی سولفاتبادرمانتحتک زنانیدرصد10-15در

.دادخواهدرخدیگریتشنجایرند،میقراراکالمپسی

ب آهستگیب %20محلولازبیشترمنیزی سولفاتارم2صورتایندر

.شودمیتجویزوریدیداخلصورت

شودمیتجویزباریکتنهااضاف ارمی2دوزاینکوچکجث بازناندر

کرارتنوبتدورادوزایننیازصورتدرتوانمیبزراترجث بازناندراما

.کرد

ایبرپارکلندبیمارستاندراکالمپسیب مبتالزن245ازمورد5تنها

،1984)کردندپیدانیازتشنجضدمکملجایگزینداروب تشنجکنترل

Pritchard).
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ارم4وریدیدوزتجویزدنبالب اکالمپتیکپرهونورموتانسیوزناندرمنیزی سرمیمیزان:40-19شکل

.انفوزیونg/h2بانگهدارندهدرمانومنیزی ،سولفات

.(Brookfield،2015ازبرارفت )
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برنام  دوزاژ سولفات منیزی  برای پره اکالمپسی شدید و اکالمپسی: 40-11جدول 
انفوزیون مداوم وریدی

-20میلی لیتر مایع داخل وریدی رقیق کرده در مدت 100در Loadingارم سولفات منیزی  برای دور 6-4* 
.دقیق  تجویز کنید15
:انفوزیون نگهدارنده با منیزی  پایش شود* 

.رفالکس های تاندونی عمقی ب  صورت دوره ای بررسی شوند
ا ب   ساعت بعد اقدام ب  سنجش سطح سرمی منیزی  می نمایند و سرعت انفوزیون ر4-6برخی صاحب نظران 

میلی  4/8-8/4)میلی اکی واالن بر لیتر 7تا 4نحوی تنظی  می کنند ک  میزان سرمی منیزی  در محدوده 
.حفظ شود( ارم بر لیتر

.میلی ارم در دسی لیتر باشد، میزان سرمی منیزی  را اندازه ایری کنید1/0≤ اار کراتینین * 
.ساعت بعد از زایمان، انفوزیون سولفات منیزی  را قطع کنید24* 

تزریقات متناوب داخل عضالنی
ارم در  1درصد داخل وریدی با حداکثر سرعت 20را از محلول (MgSO4.7H2O)ارم سولفات منیزی  4* 

(  ارم5)درصدی سولفات منیزی  را آماده کرده، نصف آن را 50ارم از محلول 10بالفاصل  . دقیق  تجویز کنید
ب  طول  20با استفاده از سوزن شماره )در ربع فوقانی خارجی هر یک از کفل ها ب  صورت عمیق تزریق نمایید 

15در صورتی ک  بعد از (. درصد جهت کاهش درد2میلی لیتر از محلول لیدوکائین 1/0اینچ و اضاف  کردن 3
ارم در دقیق  تجویز  1درصد ب  صورت وریدی با حداکثر سرعت 20ارم دیگر از 2. دقیق  تشنج پابرجا بماند

.کنید
درصد سولفات منیزی  را ب  صورت عمقی در قسمت فوقانی خارجی در هر  50ارم از محلول 5ساعت، 4هر * 

:اما اطمینان حاصل نمایید ک . تزریق کنید( ب  صورت متناوب)یک از کفل ها 
.رفلکس پایدار وجود دارد-
.ساعت می باشد4میلی لیتر در 100برون ده ادراری بیش از -
.تنفس ضعیف نشده است-
.ساعت بعد از زایمان قطع کنید24تجویز سولفات منیزی  را -



.در این موارد تزریق آهست  باربیتورات وریدی صورت می ایرد

از استفاده کرد اما بایددوز ک  و منفرد میدازوالم یا لورازپام می توان از 

مصرف طوالنی مدت آن ها پرهیز نمود زیرا ب  علت پنومونی ناشی از 

(.  RCOG، 2006)همراهی دارند آسپیراسیون با میزان مرگ و میر بیشتری 

ساعت کوتاه کردند و هیچ تشنجی  12طول این درمان را تا چند محقق 

ندیدند 

(2016 ،AnjuM 2006؛ ،Ehrenberg 2016؛ ،Kashanian .)Ludmir و

ی  پیامدهای سودمند درمان با سولفات منیزی  را وقت2017همکاران در سال 

رژی  این مطالعات کوچک اند و. درمان بعد زایمان توقف شد توصیف کردند

طالعات کوتاه مدت منیزی  قبل از این ک  ب  صورت روتین توصی  شود ب  م

.بیشتری نیاز دارد
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لوژیفارماکولوژی و توکسیکو
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موی  MgSo4.7H2Oسولفات منیزی  ب  صوورت  (USP)فارماکوپ  ایاالت متحده 

.  میلی اکی واالن منیزی  بر ارم می باشد8/12باشد، و شامل 

وتجویز تزریقی منیزی  تقریبًا ب  صوورت کامول از طریوق کلیو  دفوع موی شوود        

یا کواهش  مسمومیت منیزی  در صورت طبیعی بودن عملکرد فیلتراسیون الومرولی

.مختصر آن، غیرمعمول است

. اط داردبرون ده کافی ادراری معموالً با کفایت میزان فیلتراسویون الوومرولی ارتبو   

. دفع منیزی  ب  میزان جریان ادرار وابست  نیستافت  می شود ک  

. حج  ادرار در واحد زمان فی نفس  عملکرد کلی  را پیش بینی نمی کند

سطوح سرمی  بنابراین برای تشخیص میزان کاهش یافت  فیلتراسیون الومرولی باید

.ندازه ایری شودکراتینین ا
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میلی اکی واالن بر 7تا 4در صورتی ک  سطح پالسمایی منیزی  در محدوده 

میلی مول بر لیتر حفظ 3/5تا 2میلی ارم بر دسی لیتر، یا 8/4تا 4/8لیتر،

شونج  تقریباً همیش  از تشنج های اکالمپتیک پیش ایری شوده یوا ت  شود 

.  ایجاد شده متوقف می شود

ر رژیو  هوا   یک بازنگری از فارماکوکینیتیک منیزی  نشان می دهد ک  بیشت

، 2016)شووند  منجر ب  مقدار خیلی کمتوری از سوطح منیوزی  سورم موی      

Okusanya.)

ادق صو این ب  خصوص وقتی ک  فقط یک ارم بر ساعت انفوزیون شده بوود  

بوووووووو  طووووووووور حووووووووایز   (. Yefet، 2017)بووووووووود 

مشواهدات را تحوت توأثیر قورار موی دهود       اهمیت اپیودمی چواقی ایون    

(2016 ،Cunningham.)
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.استدادهقرارتأثیرتحترامشاهداتاینچاقیاپیدمی

Tudelaب منیزی سولفاتتجویززمین دررامامشاهدات(2013)همکارانو

.کردندازارشپارکلندبیمارستاندرچاقزنان

بادرمانتحتک ،مربعمتربرکیلوارم30ازبیشBMIبازناندرصد60در

،بودندارفت قرارمنیزی سولفاتساعتدرارم2دوز

.بوددرمانیمحدودهازکمترساعت4ازبعدسرمیمیزان

بازی منیسولفاتتجویزمؤثرسرمیسطححصولبرایچاقزناندربنابراین

.یابدمیضرورتساعتدرارم3دوز

رتصوب رامنیزی سرمیسطحایریاندازهنظرانصاحباکثرحاضرحالدر

.(RCOG،2006؛2013b،ACOG)کنندنمیتوصی روتین
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ارممیلی12)لیتردرواالناکیمیلی10ب منیزی پالسماییسطحوقتی

ینبازکورار،مشاب اثربااحتماالًپاتالررفلکسبرسد،(لیتردسیدر

.رودمی

منیزی باالوقویقریبمسمومیتبرایاخطارینشان این

.باشدمی

فتضعیکند،تجاوزلیتردرواالناکیمیلی10ازپالسماییسطحک زمانی

.دهدمیرختنفسی

ستایوتنفسیفلجب منجرباالتریالیتردرواالناکیمیلی12سطح

.(Semjen،1966)شوندمیتنفسی
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بو   با دوزاژ یوک اورم داخول وریودی    درمان با الوکونات کلسی  یا کلراید کلسی  

بهبود می موازات قطع سولفات منیزی  ، معموالً تضعیف تنفسی خفیف تا متوسط را

.بخشد

نی قابول  زمانی ک  سولفات منیزی  انفوزیون می شود یکی از این عوامل باید ب  آسا

.دسترس باشد

ی  داخل ایجاد شده باشد، امکان دارد آثار کلسمتأسفان ، اار سطح توکسیک ثابت 

.وریدی، کوتاه مدت باشد

ضعیف در موارد شدید تاقدام فوری برای لول  اذاری داخل تراش  و تهوی  مکانیکی 

.تنفسی و ایست تنفسی می تواند جان بیمار را نجات دهد

سووطوح بوواالی منیووزی  روی میوکووارد ناشووایعند  آثووار توکسوویک مسووتقی   

(1981 ،McCubbin 2000؛ ،Morisaki.)
141



یویکلدفعتوسطانحصاریتقریباًصورتب منیزی پاکسازیک جاییآناز

توج قابلکاهشصورتدرتنهاشدهدادهشرحدوزاژایرد،میصورت

.کردخواهدتجاوزدرمانیمحدودهازالومرولی،فیلتراسیون

ارفتننظردربدونتوانمیرامنیزی سولفاتارمیچهارLoadingدوز

.کردتجویزخطربیصورتب کلی عملکرد

استانداردصورتب Loadingدوزک استایناهمیتحائزنکت 

صورتدرک اشتباهبرداشتایناساسبروشودتجویز

ب اقدامدارد،وجوددارودوزکاهشنیازکلی عملکردکاهش

.نشوداولی دوزکاهش
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رادرمانیمطلوبسطحLoadingدوزک استصورتاینب مطلباینتوجی 

.کندمیایجادراثابتیسطحنگهدارنده،دوزانفوزیونونمایدمیفراه 

تنها،الومرولیفیلتراسیونمیزانکاهشصورتدربنابراین

.شوددادهتغییرنگهدارندهانفوزیونسرعتباید

میوردبرآپالسما،کراتینینسنجشباکلی عملکرد

.شود

لیترمیلیدرارممیلییکازبیشترپالسماکراتینینسطحک زمانی

.شودمیتعیینمنیزی سرمیسطحاساسبرانفوزیونسرعتباشد،
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15ازبیشزمانمدتدرارم4وریدیداخلتجویزازبعد

13یقلباندکسشریانیفشارخونمتوسطدرمختصرکاهشباهمزمان،دقیق 

.(1986b،Cotton)یابدمیافزایشدرصد

میکاهشراشریانیفشارمتوسطسیستمیک،عروقمقاومتمنیزی بنابراین

.دهد

.شودمیقلبیدهبرونافزایشب منجرزمانهماندر

عروقی  -و آثار قلبیاین یافت  ها با تهوی و ار ارفتگی اذرا همراه بودند 

.دقیق  پابرجا مانده بودند15تنهاعلی رغ  تداوم انفوزیون منیزی  ، 
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Thurnanدنبالب ک دادندنشان(1987)همکارانو

ایعمدرمنیزی توتالغلظتمنیزی ،سولفاتبادرمان

شافزایدارمعنیبسیاراماک میزانب نخاعی-مغزی

.یابدمی

غلظتبامستقی صورتب افزایشاینشدت

.استمتناسبمنیزی سرمی
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بیعصمحافظوتشنجضدآثارمنیزی حیوانی،مدلچنددر

:ازعبارتندشدهمطرحهایمکانیس برخی.دارد

الوتاماتنوروترنسمیترسیناپسیپیششدنآزادکاهش(1

(NMDA)آسپارتات-D–متیلN–الوتوماترژیکهایایرندهبلوک(2

آدنوزینفعالیتتقویت(3

میتوکندریاییکلسی بافرکنندایخاصیتبهبود(4

،2006)ولتاژب وابست ایدریچ هایکانالطریقازکلسی ورودبلوک(5

Arango2012؛،Wang).
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دن و انقباض میومتر را ه  در شرایط داخل بو غلظت های سرمی نسبتاً باالی منیزی  

. ه  در آزمایشگاه تضعیف می کند

ی کاهش اوذرای فعالیوت میوومتر   ب  دنبال تجویز رژی  های درمانی مذکور، ب  جز 

شواهدی دال بور تضوعیف میوومتر     ، Loadingحین و بالفاصل  بعد از تجوویز دوز  

(.Witlin، 1997؛ Szal، 1999؛ Leveno، 1998)مشاهده نشده است 

رده  خون از دست رفت  هنگام زایمان با درمان استاندارد منیزی  افزایش پیدا نک

است

(2016 ،Graham  .)

ح می باشد و سطوابست  ب  دوز منیزی  در هر حال قدرت انقباض رح  

مهار انقباض رح  در لیتر برای میلی اکی واالن 10تا 8سرمی حداقل 

-Watt، 1995)ضرورت دارد  Morse.)
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آثار جنینی و نوزادی
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فوراً ، تجویز می شودصورت تزریقی ک  ب  منیزیمی 

و بو  میوزان   سرم جنین تا در از جفت عبور کرده

برسوودبوو  تعووادل کمتوور در مووایع آمنیوتیووک  

(1993 ،Hallak .)

در طوول مودت   سطح منیزی  در مایع آمنیوتیوک  

، 2005)افوزایش موی یابود    انفوزیون دارو ب  مادر، 

Gortzak-Uzen .)
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سوولفات منیوزی  روی   اندک اما قابول توجو    اثر شواهدی در حمایت از 

  دسوت  بو ب  ویژه تغییرپذیری ضرب  ب  ضورب   قلب جنین الگوی ضربان 

Hallak(1999 .)آمده است 

Duffy روی کواهش پایو    در یک مطالع  اذشت  نگر ( 2012)و همکاران

ت کاهش طول افو کاهش تغییرپذیری ، ضربان قلب در محدوده ی نرمال

.ضربان قلب را ازارش کردند(Prolong deceleration)طوالنی 

.آن ها هیچ پیامد بدی را ذکر نکردند
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استخطربیجنینبرایمنیزی بامادردرمانرسدمینظرب کلیطورب 

(2015،Drassinower).

مواجه  یافت  نوزاد پره ترم 1500ک  روی بیش از MFMUدر یک مطالع  شبک  

نوزاد و بین نیاز ب  احیایهیچ ارتباطی با سولفات منیزی  صورت ارفت  است، 

سطح خونی منیزی  پیدا نشد

(2012 ،Johnson  .)

اتسولفکاربردباارتباطدراندکیناخوشایندنوزادیحوادثه هنوزمعذلک

.دارندوجودمنیزی 

بودند،ترمغالباًک یافت مواجه نوزاد6654رویپارکلندبیمارستانمطالع در

Abbassi،2012)بودندهایپوتونیدچاردرصد6 –Ghanavati).
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:نوزادان مواجه  یافت  با منیزیوم

دارند،کمتری دقیق  اول و پنج آپکار

 مراقبت در بخشبستری و نیاز ب میزان اینتوباسیون

.های ویژه بیشتر میباشد

 تنهووا زمووانی رخ مووی دهوود کوو    تضووعیف نوووزاد

.اشدوجود داشت  بهایپرمنیزیمی شدیدی هنگام زایمان 
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بورای  محوافظتی اثور  مطالعات مشاهده ای یوک  

کو   در نوزادان بسیارمقابل فلج مغزی منیزی  در 

؛Schendel، 1996)وزن را مطوورح کوورده انوود  

1995 ،Nelson .)

Nguyen ایون احتموال را در   ( 2013)و همکاران

نیوز مطورح   حفاظت عصبی نووزادان تورم   مورد 

. کردند
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یزتوکولهدفبامنیزی ازک زمانی

اب.استشدهاستفادهروزچندبرای

استبودههمراهنوزادیاستئوپنی

ماماییوزنانمتخصصانکالج)

.(c2013آمریکا،
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امنیت مادر و کارایی
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اکالمپسیملیتیچندکارآزماییتعاوناروهمطالع در.

ان در میزسولفات منیزی  منجر ب  کاهش معنی دار درمان با 

در مقایس  با زنانی شده بود ک  تحتعود حمالت تشنجی 

درمان سایر درمان های ضد تشنج قرار ارفت  بودند

9/7 % سولفات منیزی  درمان با

28 % در موارد مصرف فنی تویین

17 %در موارد دریافت دیازپام
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:اکالمپسیملیتیچندکارآزماییتعاوناروهمطالع در

:ک استایناهمیتحائزینکت 

ازاستفادهموارددرمادرمیرومرگمیزان

 رژیسایربامقایس درمنیزیومسولفات

یمکمترتوجهیقابلصورتب درمانیهای

.(%5/2مقابلدر%3/2)باشد
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ازبیشدر(2013)همکارانواسمیتبازنگرییکدر

:منیزیومسولفاتباشدهدرمانزن9500

درصد،1/6زانورفلکسرفتنبینازکلیمیزان

درصد1/3تنفسیضعف

درصد0/2کلسی الوکوناتتجویزب نیاز.
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درمانزن9500ازبیشدر(2013)همکارانواسمیتبازنگرییکدر

:منیزیومسولفاتباشده

:سال60حدودطی

بیشمصرفاثردرمادرمرگموردیکتنها

،1984)بوددادهرخمنیزی حداز

Pritchard).
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مالحظات درمانی

دیددرمان هایپرتانسیون ش
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:هایپرتانسیون خطرناک

و خوونریزی عوروق مغوزی    می تواند منجور بو    

ی شود و ایون خوود مو   آنسفالوپاتی هایپرتانسیو 

نان در زتشنج های اکالمپتیک تواند عامل محرک 

..مبتال ب  پره اکالمپسی شود
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: عوارض هایپرتانسیون خطرناک

   نارسایی احتقوانی قلوب ناشوی از

افزایش پس بار

دکولمان جفت.
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برنامو  ملوی آمووزش    عووارض شودید،   با توج  ب  این 

 National High (Blood( 2000)فشووارخون بوواال 

Pressure Education Program NHBPEP) و

:Task Forceآکادمی ( 2013)اروه کاری 

 توا حود  کاستن فشارخون سیسوتولیک  درمان برای

میلی متر جیوه160کمتراز 

 110کمتراز فشار دیاستولیکmm Hgتوصی  کرد .
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:درزنان مبتال ب  پره اکالمپسی شدید ک  دچار سکت  مغزی شده اند.

 ًداشتندسکت  هموراژیک ( درصد93)اکثرا

فشار سیستولی زنان ، هم  از سکت  مغزیقبل<mm Hg160

.  داشتند(160باالتراز )

 110<از این زنان دارای فشوار دیاسوتولیک   %20تنهادر مقابل

. جیوه بودندمیلی متر 

 ًاز سوکت  هوای  نیموی  حداقلچنین ب  نظر می رسد ک  احتماال

بو  مرتبط بوا پوره اکالمپسوی در زنوان مبوتال      هموراژیکی وخی  

رخ مووووووی دهنوووووود  یون مووووووزمن هایپرتانسوووووو

(2005 ،Cunningham.)164



–آنوریس  هوای شوارکوت  ب  بروز هایپرتانسیون طول کشیده، منجر 

در شریان های نافذ عمقی از شواخ   )Charcot-Bouchard(بوخارد

شوریان مغوزی میوانی موی     )lenticulostriate(ی لنتیکولواستریت

.شوند

این عروق ب  اانگلیون های قاعوده ای، پوتوامن، تواالموس و نوواحی     

مجاور در ماده سفید مغز و نیز ب  پونس و مخچو ، خوون رسوانی موی     

.کنند

این مناطق ضعیف شده آنوریسمی، شریان هوای کوچوک را مسوتعد    

.می نمایندهایپرتانسیون نااهانی پارای در مواجه  با 
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داروهای رایج درمان پره اکالمپسی
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شاملرایجدارویس 

،هیدراالزین

البتالول

باشندمینیفیدیپین.

.برای سال ها، تنها داروی در دسترس از س  داروی مذکور هیدراالزین وریدی بود

اما بعد از معرفی البتالول وریدی، مشخص شد ک  کاربرد آن در مامایی معادل  

.هیدراالزین می باشد

. سپس نیفیدیپین خوراکی نیز از محبوبیت برخوردار است

ب  عنوان خط اول ( 2017a ،ACOG)هم  این س  مورد از سوی 

.نددرمان در هایپرتانسیون شدید بارداری مقبولیت پیدا کرده ا
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هیدراالزین
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ترینرایجهیدراالزینه هنوزآمریکامتحدهایاالتدر

ب مبتالزنانفشارخوندرمانبرایاستفادهموردداروی

.باشدمیبارداریبامرتبطهایپرتانسیواختالالت

 تجویز می شود میلی ارم 5-10دوز اولی  هیدراالزین وریدی با

 می دقیق  تجویز 15-20میلی ارمی با فواصل 10دوزهای سپس

.اردند تا پاسخ مطلوب حاصل شود

 دوز سوم را ه  تجویز می کنی   ارچ  ک  ما(a2017 ،ACOG.)
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دوزدوازبعدشدیدهیپرتانسیونک مواردیدرراالبتالولبادرمان

.کنندمیتوصی ماندمیپایدار

یرزب سیستولیکیفشارخونکاهش،زایمانحینیازایمانازقبلهدفپاسخ

mm Hg160باشدمیجیوهمترمیلی90-110میزانب دیاستولیکیو.

.زداندامیمخاطرهب راجفتپرفیوژندیاستولیکیفشارخونبیشترکاهش

.داردمغزیخونریزیکاهشدرچشمگیریتأثیرهیدراالزین

.باشددقیق 10ازکمتردرسرعتب تواندمیآناثرشروی

تواندمیتئوریکلحاظب دقیق 15-20هرصورتب دارواینمکررتجویزهرچند

میلی5-10دوزهایافزایشباماتجاربدر،شودنامطلوبهیپوتانسیونب منجر

.دهدنمیرخایمسأل چنینارمی

170



نهیدراالزیاززایمانازقبلدراوقاتبیشتر

.شودمیاستفاده

ب ندرتاًوکنی نمیمحدودراکلدوزما

نیازفشارخونضددومدارویکردناضاف 

.کنی میپیدا
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. نباید ب  هنگام باالتر بودن فشارخون، دوز اولی  هیدراالزین را افزایش داد

ل قابمیلی ارمی بر اساس شدت هایپرتانسیون 10تا 5حتی پاسخ بیمار ب  دوزهای 

.  پیش بینی نیست

این  . تجویز می شودمیلی ارم 5دوز اولی  همیش  برابر با بنابراین طبق پروتکل ما 

ه اسوت  زن مبتال ب  فشارخون مزمن ک  بر سیر آن پره اکالمپسی شدید افزوده شد

.تتوصی  شده قرار ارفت  اسدفعات بیش از حد و تحت درمان با هیدراالزین ب  

240-270/130-150از حووود فشوووارخون او در کمتووور از یوووک سووواعت    

.میلی متر جیوه کاهش یافت  بود110/80میلی متر جیوه ب  

172



173



کو   افت هوای ضوربان قلوب جنوین     منجر ب  بروز این کاهش نااهانی 

.می باشند، شده بودجفتی -مشخص  ی نارسایی رحمی

انفوزیوون  این افت هوا توا زموانی کو  فشوارخون بیموار بو  کموک         

. کریستالوئیدها افزایش نیافت  بود پابرجا مانده بود

حمی در برخی از موارد، این واکنش جنینی نسبت ب  کاهش پرفیوژن ر

س منجر ب  سوزارین اورژانو  دکولمان جفت اشتباه شده ممکن است با 

.غیرضروری و بالقوه خطرناک شود
174



البتالول
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کارآمود  داخل وریدی این داروی ضد فشارخون 

β1و مهارکننده غیرانتخابی 1αیک مهارکننده

.می باشد

توضوویح مووی دهنوود از برخووی از صوواحبنظران 

چورا  ب  جای هیدراالزین استفاده کنندالبتالول

.ک  عوارض جانبی آن کمتر است

176



از این دارو را ب  عنوان دوز اولی  بو  صوورت   میلی ارم 10ما در بیمارستان پارکلند، 

بو  سوطح مطلووب    دقیقو   10طی وریدی تجویز می کنی  در صورتی ک  فشارخون 

. ارم دیگر تجویز می شودمیلی 20، نرسید

ک  ب  دنبوال آن در صوورت   میلی ارم می باشد 40دقیق  بعدی 10دوز افزایشی در 

.دیگر تجویز می شودمیلی ارم 40نیاز 

تجویز می شود میلی ارمی 80دوز ، یک در صورتی ک  پاسخ بهین  حاصل نشود

(2003 )Sibai حداکثر دوز تا دقیق  بر حسب نیاز 10-15میلی ارم هر 20-40دوز

. توصی  می کنددر هر سیکل درمان میلی ارم 320معادل 

میلی ارم دوز 20شروی درمان با ( a2017)کالج متخصصان زنان و مامایی آمریکا 

.بولوس داخل وریدی را توصی  می کند
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دقیق ، 10و سپس هر میلی ارم 40،دقیق  مؤثر واقع نشد10دوز اولی  طی اار این

. تجویز می شودمیلی ارم 80

.  وداار هیپرتانسیون پایدار باشد هیدراالزین تجویز می ش

اهش طی یک کارآزمایی، البتالول با سرعت بیشتری فشوارخون را کو  

(.Mabie، 1987)بود ناچیز داد و برادیکاردی همراه با آن
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 بمنجرکارآمدتریشکلب هیدراالزیناما

رخطبیسطحتافشارخونمیانگینکاهش

.شد

Vigil-Deتوسطدیگرکارآزمایییکدر

Graciaمادریپیامدهای(2007)همکارانو

.بودندمشاب نوزادیو
179



پشطوتاکیکاردیب منجرداریمعنیصورتب هیدراالزین

.بودشدهمادرقلب

ردیبرادیکاوهایپوتانسیون،البتالولاروهدرک حالیدر

.بوددادهرخبیشترمیزانب مادر

بودندهمراهجنینقلبضربانتسریعکاهشبادارودوهر

(2013،Cahill).

.شودنمیدادهآس ب مبتالزنانب البتالول
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نیفیدیپین
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کنترلدراشکاراییعلتب کلسیمیکانالمهارکنندهاین

.استیافت مقبولیتبارداریبامرتبطحادهایپرتانسیون

RCOG، 2006و ACOG ،a2017و NHBPEP(2000 )اروه کاری 

و میلی ارم دوز اولی  خوراکی فوری 10نحوه تجویز این دارو ب  صورت 

را دقیق 20-30ب  فاصل  10mg-20دوز سپس در صورت نیاز تکرار 

.توصی  کرده اند

.شودمیتجویزالبتالولنبودمطلوبنتیج اارسپس
182



نیفدیپینازاستفاده

ی توصدیگرزبانیزیرقرصصورتب 

وسریععوارضبادارواینزیراشودنمی

.باشدمیهمراهشدید
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صوورت  کارآزمایی های تصادفی شده ک  با هدف مقایس  نیفیدیپین و البتوالول 

. دهندارفت  اند، برتری هیچ کدام از این داروها را نسبت ب  یکدیگر نشان نمی

در هر حال نیفودیپین فشوارخون را بوا سورعت بیشوتری کواهش       

(.Scado، 1999؛ Shekhar، 2016؛ Vermillion، 1999)می دهد 

وابسووت  بوو  منیووزی  را تشوودید نمووی کنوود اثوورات در نهایووت نیفیوودیپین 

(2015 ،Magee.)
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سایر داروهای ضد فشارخون
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چنووود داروی ضووود فشوووارخون دیگووور کووو  عمومووواً در دسوووترس هسوووتند در  

.کارآزمایی های بالینی مورد استفاده قرار ارفت  اند

:این شامل(. Umans، 2015)اما ب  صورت استرده مورد استفاده قرار نگرفت  اند 

  وراپامیل

  ،نیتروالیسیرین

  ،نیتروپروساید

کتانسرین

نیکاردیپین ،

و نیمودیپین

چند داروی تحقیقاتی ضد فشارخون وجود دارند ک  ممکن است در (. Belfort، 1990، 2003؛ Cornette، 2016؛ Bolt، 2001)بودند 

درمان 

186(.Lam، 2013)پره اکالمپسی مفید واقع شوند 



دیورتیک ها
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جفتیژنپرفیوبیشتراختاللب منجرتوانندمیقدرتمندهایدیورتیکلوپ

.شوند

پرهدراوقاتغالبک استعروقیداخلحج کاهشداروها،اینفوریاثر

.(خونحج )استیافت کاهشقبلازشدید،اکالمپسی

فادهاستموردفشارخونکاهشمنظورب هادیورتیک،زایمانازقبلبنابراین

.(Zondervan،1988؛Zeeman،2009)ایرندنمیقرار

هنگامدرمشاب داروهایوفورسمایدازاستفاده

.باشدمیریویادمدرمانب محدودزایمان

188



مایع درمانی
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میلی125تالیترمیلی60سرعتباروتینصورتب رینگرالکتاتمحلول

تفرار،اسصورتب مایعغیرمعمولدفعک مواقعیدرمگرشود،میانفوزیونلیتر

دادهخرزایمانبامرتبطحدازبیشخونریزیبیشتر،شیویبایاوتعریقاسهال،

.باشد

.شودمیدیدهشدیداکالمپسیپرهباهمراهشایعصورتب اولیگوری

بارداریبامقایس درمادرخونحج احتماالًک مطلباینازآااهیبنابراین

ایعمتحترابیمارتاکندوسوس راپزشکاستممکنباشدمیکمترطبیعی

.بدهدقرارشدیددرمانی
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لولی ک  از قبل مایع خوارب سو  اما در زنان تیپیک مبتال ب  پره اکالمپسی شدید 

زیادی دارند و این مایع ب  شکل نامتناسبی در فضاهای داخول و خوارب عروقوی   

تجوووویز موووایع بووو  صوووورت کنتووورل شوووده و  توزیوووع شوووده اسوووت، 

. محافظ  کاران  ترجیح داده می شود

مییعروقخاربمایعنامناسبتوزیعتشدیدب منجرمایعزیادحج انفوزیون

شافزایتوجهیقابلصورتب مغزیادموریویادمبروزخطرنتیج دروشود

.(Zinaman،1985؛2012a،Dennis2003،Sciscione)یابدمی
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برایوانندتمیهستند،انوریدارایک اکالمپسیپرهب مبتالزنانبرایبنابراین

افزایشراکوچکبولوزهای،ساعتدرلیترمیلی30ازبیشادرارمیزانحفظ

.دهند

اثردریافت کاهشعروقیداخلحج ،بولوزتدریجیدوزهایجایگزینیبا

.شودمیجایگزینتبیااستفرارازناشیمایعاتدادندستازیاخونریزی

ب کریستالوئیدیهایمحلول،عصبیمحورآنالژیروشب دردبدونزایماندر

شودمیانفوزیونشدهایریاندازهمقادیرباوآهست صورت
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ادم ریوی
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دیدشاکالمپسیب مبتالزناندرریویادمعارض 

دهدمیرخزایمانازبعددورهدرمواردغالبدر

(2012،1986،Cunnigham1985؛،

Zinaman).

آسپراسیوناحتمالبایدریویادمبروزهنگام

هوشیبیتشنجیحمالتاثردرمعدهمحتویات

.شونداذاشت کنار،حدازبیشتسکینیا
194



ب المبتزناندرری ادموقویبرایشایعدلیلس 

:داردوجودشدیداکالمپسیپرهسندرم

ی،مویرانفوذپذیریافزایشازناشیریویادم

کاردیوژنیکادم

دواینازتلفیقییا.
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ایع در برخی از زنان مبتال ب  پره اکالمپسی شدید ب  ویژه آن هوایی کو  تحوت مو    

احتقان خفیوف ریو  در اثور ادم ناشوی از افوزایش      درمانی شدید قرار می ایرند، 

. رخ خواهد دادنفوذپذیری 

کالمپسی ک  در اثر سندرم پره ادلیل این وضعیت تغییرات طبیعی بارداری هستند 

.تشدید می شوند

،است ک  در بارداری طبیعینکت  حائز اهمیت این ***

قابل کاهش، کاهش غلظت آلبومینب  علت فشار انکوتیک پالسمایی 

یک پره اکالمپسی این کاهش فشار انکوتتوجهی پیدا می کند و در 

(.  Zinaman، 1985)شدیدتر است 
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یپایش همودینامیکی تهاجم
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یووی  کمک مانیتوریک تهاجمی و کاتتر جریوان شوریان ر  مطالعات صورت ارفت  ب  

ینامیوک  عروقی و همود-منجر ب  حصول آااهی از تغییرات پاتوفیزیولوژیکی قلبی

شوووده انووود   اکالمپسوووی  -پوووره اکالمپسوووی شووودید   مووورتبط بوووا  

Clark(2010 )

، پره دک  ب  صورت معمول اندیکاسیون پایش تهاجمی محسوب می شوندو وضعیت 

. میباشداکالمپسی همراه با اولیگوری و پره اکالمپسی همراه با ادم ریوی 

.انجام پایش تهاجمی ب  صورت روتین را توصی  نمی کند

قلبیبیماریباهمراهشدیداکالمپسیپرهب مبتالزناندرصرفاًپایشیچنین

ووریاولیگمقاوم،هایپرتانسیونموارددریادوهریاشدیدکلیویبیماریشدید،

.ایردمیانجامریویادم
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افزایش حجم پالسما
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رخوی  ، بسندرم پره اکالمپسی با تغلیظ خون همراه اسوت با توج  ب  این ک  

انفوزیوون انووای مایعوات، پلیمرهوای     اقدام ب  افزایش حج  خون از طریق 

بکننوود نشاسووت ، کنسووانتره آلبووومین یووا ترکیبووی از ایوون مووواد      

(2004 ،Ganzevoot.)

م عوارض وخی  ب  ویژه ادبا این حال مطالعات مشاهده ای قدیمی تر دال بر 

مووووی باشووووند  ریوووو ، بوووو  دنبووووال افووووزایش حجوووو      

(1987b ،Sibai 1982؛ ،Lopez-Liera 1985؛ ،Benedetti .)

200



2005)و همکواران  Ganzevootمطالع  تصادفی شده آمستردام ک  نتایج آن توسط 

a,b )زایش تحقیقی با طراحی مناسب بود ک  ب  منظور ارزیابی افو . ازارش شده است

زن مبتال ب  پره اکالمپسی شدید کو  وارد مطالعو   216تمام . حج  صورت ارفت  بود

.هفت  قرار داشتند34تا 24در سن حاملگی شدند 

این مطالع  شامل زنانی می شد ک  در سویر پوره اکالمپسوی خوود دچوار سوندرم       

HELLP رت ، اکالمپسی یا محدودیت رشد جنین شده بودند و در اروهی ک  ب  صوو

میلی لیتر نشاست  250، ب  هر یک از زنان، تصادفی باری افزایش حج  انتخاب شدند

.بار در روز انفوزیون می شد2ساعت، ب  صورت 4درصد در طی 6هیدورکسی اتیل 

آن ها با اروه شاهد مقایس  شد ک  نتوایج آن در جودول   پیامدهای مادری و نوزادی 

ت تفاوت چشمگیری بین پیامدهای دو اروه وجود نداش. نشان داده شده است13-40

و میور  درمان انتظاری با موربیدیت  شدید مادر و مرگنکت  حائز اهمیت این است ک  

(.40-9جدول )قابل توج  پری ناتال همراه بود 

201



202

رابر  پیامدهای مادری و پری ناتال در یک کارآزمایی تصادفی شده در زمین  ی افزایش حج  پالسما در ب: 40-13جدول 
هفت 34تا 24زن مبتال ب  پره اکالمپسی شدید با سن بارداری 2/6انفوزیون سالینی در 

(1)اروه درمان 
(111-n)

(1)اروه کنترل 
(105-n) پیامدها

(درصد)مادریپیامدهای
1/8 1/9 (مطالع برورودازبعد)اکالمپسی
17/0 19/0 HELLP(مطالع برورودازبعد)
4/5 2/9 ریویادم
1/0 3/8 جفتدکولمان

ناتالپریپیامدهای
12 7 جنینمرگموارد
روز6/7 روز11/6 بارداریمدتطولافزایشمتوسط
هفت 26/3 هفت 26/7 (متوسط)مرگهنگامبارداریسنمتوسط
ارم640 ارم625 تولدهنگاموزنمتوسط

88 93 درصد)زندهتولدهای
روز7/4 روز10/5 بارداریمدتطولافزایشمتوسط
هفت 31/4 هفت 31/6 زایمانهنگامبارداریسنمتوسط

35 30 RDS(درصد)
8/1 7/6 (درصد)نوزادیمرگ

1000در 207 1000در 142 (تولد1000هردر)ناتالپریمیرومرگمیزان

P05/0<مقایس موردمواردتمامدر(1)
EGA:بارداری،تخمینیسنHELLP:،پالکت،کاهشکبدی،هایآنزی افزایشهمولیزRDS:تنفسیزجرسندرم

(Ganzevoort،a,b2005ازبرارفت )



-صبیپروفیالکسی سیستم ع

جلوگیری از تشنج
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درشنجتپروفیالکسیکاراییارزیابیمنظورب شدهتصادفیهایکارآزماییتعدادی

.استارفت صورتپروتئینوریبدونیابابارداریهایپرتانسیونب مبتالزنان

شدهازارشبرتردارویاکالمپسی،ازجلوایریدرمنیزی سولفات،مطالعاتتمامدر

.است

.Lucasبیمارستانمطالعاتازیکیدرک کردندازارشچنین(1995)همکارانو

دریکاکالمپتهایتشنجازجلوایریدرمنیزی سولفاتپارکلند

ب بتنساکالمپسیپرهوبارداریهایپرتانسیونب مبتالزنان

.استداشت برتریتوئینفنی
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مطالعات مقایس  ای راندوم از پروفیالکسی یا منیزی  و پالسبو یا سایر داروهای آنتی: 40-14جدول 
هیپرتانسیو در زنان مبتال ب  هیپرتانسیون بارداری

معیارهای ورود/ مطالع 
کل زنان درمان شده/ تعداد زنان مبتال ب  تشنج

مقایس کنترلسولفات منیزی 
Lucas etall

(2)هایپرتانسیون بارداری 
فنی تولین

P<0/001(0/9)1089در 10(صفر)1049صفر در 

Coctzee et al

پره اکالمپسی شدید

پالسبو

(3/2)340در 11(0/3)345در 1
0/09RR=

(0/69-0/1)

Magpie(3( )2002)کارآزمایی 
پره اکالمپسی شدید

پالسبو

(1/9)5055در 96(0/8)5055در 40
0/42RR=

(0/60-0/26)

Belfort et al(2003)
پره اکالمپسی شدید

نیمودپین

(2/6)819در 21(0/8)831در 7
0/33RR=

(0/77-0/14)

P<05/0بودنددارمعنیهامقایس تمام(1)

اکالمپسیپرهازدرج هرب مبتالزنانوپروتئینوریبدونومبتالزنانشامل(2)

Magpie(2002)کارآزماییتعاوناروه(3)



Belfort(2003 ) یزی  از اکالمپسی سولفات منپیشگیری در زمین

ابو ک  یک مهارکننده کانال کلسیمی nimodipinو نیمودپین 

را عملکرد اختصاصی متسع کنندای عروق مغوزی موی باشود   

.  مورد مقایس  قرار دادند

زنوان  ، بودپره اکالمپسی شدید در این کارآزمایی ک  مبتال ب  

اوروه مقابول دچوار    برابور  3بویش از  اروه نیموودپین  

(.درصد0/8درصد در مقابل 2/6)اکالمپسی شدند 
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منیزی تسولفامطالع »ک زمین ایندرایمقایس مطالعاتترینبزرگنتایج

آزماییکارمشارکتیاروهتوسطشودمینامیده«اکالمپسیازجلوایریبرای

MAGPIE(2002)شدازارش.

ب کشور33ازشدیداکالمپسیپرهب مبتالزن10/000ازبیشمطالع ایندر

رارقپالسبوبادرمانومنیزی سولفاتبادرماناروه،دودرتصادفیصورت

.ارفتند

ند،داشتقرارمنیزی سولفاتبادرمانتحتک زنانیدر

بودکمتر%58پالسبو،اروهبامقایس دراکالمپسیخطر

.شودمیمحسوبتوجهیقابلدرصدک 
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Smythازحاصلاطالعات(2009)همکارانو

اتسولفک مادرانیازشدهمتولدکودکانپیگیری

.نمودندآوریجمعرابودندکردهدریافتمنیزی 

انکودکاینبینرفتاریتفاوتماهگی18درتقریباً

ند،نداشتمنیزی سولفاتبامواجه ک کودکانیو

.نداشتوجود
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چه کسانی باید سولفات

منیزیم دریافت کنند؟
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مالتحبروزازمنیزی شدیدتر،بیمارب مبتالزناندر

.کردخواهدجلوایریبیشترتشنجی

Taslکاریاروه Force2013، ک کندمیتوصی

پرهوسیاکالمپب مبتالزنانب منیزی سولفاتتجویز

.داردضرورتپیشگیریهدفباوشدیداکالمپسی

شکلیککلیصورتب بیماریشدتمعیارهای

نیستند
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مطرحچنین،2013کاریاروهزمانهمیندرحالاینبا

خفیفیاکالمپسپرهب مبتالزنانتمامدرک نمایندمی

یست سپیشگیریمنظورب منیزی سولفاتازاستفاده

.نداردضرورتعصبی،

زنانردنوروپروفیالکسیآیاک استاینبغرنجمسأل 

رشدیدغیاکالمپسییابارداریهایپرتانسیونب مبتال

.(Alexander،2006)خیر؟یابگیردصورت
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از در بسیاری از کشورهای دیگر اساساً بعود 

، 2002)انتشار نتایج مطالع  اروه مشوارکتی  

Magpie )   در حال حاضر تجوویز سوولفات

وصی  منیزی  ب  زنان پره اکالمپسی شدید ت

.  می شود
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مگانی پیشگیری انتخابی یا ه

با سولفات منیزیم
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تشنجدضپروفیالکسیصورتب رامنیزیومسولفاتمحققان

روشب بارداریهایپرتانسیونب مبتالزنانتمامب 

بارداریونهیپرتانسیفقطک زنانیب انتخابیکسیپروفیال

.دادنداختصاص،دارندشدید

:شاملاستشدهدادهنشانجدولدرک معیارهااین

آزمایشدربیشتریا2+پروتئینوریجمل ازمواردی

dipstick،روشب آمدهدستب ادرارینمون روی

.شوندمیکاتتریزاسیون
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معیارهای: منیزیسولفاتباهمگانیپروفیالکسیبرابردرانتخابیپروفیالکسی:40-15جدول
بارداریهایپرتانسیونتعریفبرایپارکلندبیمارستان

یارهایمعازیکیوجودحداقلجدید،شرویباپروتئینوریکهایپرتانسیونب مبتالزنیکدر
:داردضرورتزیر

جیوهمترمیلی110≤دیاستولیفشارخونیا160≤سیستولیفشارخون

.استشدهتهی ااتتریزیاسیونروشب ک ادرارینمون dipstickدرتست+2≤پروتئینوری

لیتردسیدرارممیلی1/1<سرمکراتینین

میکرولیتردر100000>پالکتتعداد

طبیعیمحدودهحداکثربرابر2<(AST)آمنیوترانسفرازاسپارتاتافزایش

پایداراسکوترمودردسر

راستفوقانیرفعیااپیگاستروسطپایداردرد

BP:خونفشار

وACOG2012bو(2000)باالفشارخونآموزشملییبرنام کاریاروهمطالعاتاساسبرمعیارها

Alexander(2006)اندشدهعنوان.



هدورطیبارداریهایپرتانسیونب مبتالزناناز%60پروتکل،تغییرازبعد

.ارفتندقرارمنیزی سولفاتبانوروپروفیالکسیتحتسال ،4/5

درمانحتتوبودندغیرشدیدهایپرتانسیونب مبتالک باقیماندهدرصد40

.(92در1)دادرخاکالمپسیتشنجزن27در،نداشتندقرار

اتسولفوداشتندراشدیدبیماریمعیارهایک زنانیدرتشنجمیزان

مواردایندردرمانشکستک بود358در1،بودندکردهدریافت منیزی 

.دادمینشانرا
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، ب  منظور ارزیابی موربیدیت 

ان مبتال با پیامدهای تمام زناکالمپسیپیامدهای زنان مبتال ب  

رفتنود  مورد مقایس  قورار ا هایپرتانسیون بدون اکالمپسی ب  

(2006 ،Alexander:)

ین کو  سوزار  اکالمپسوی  زنان مبتال بو  یک چهارم تقریباً در 

. پیدا کرده بودبی هوشی عمومی ضرورت اورژانس شدند، 

ادم اکالمپسوی زیرا زنان مبتال بو   این امر موجب نگرانی است 

کست معرض خطر بیشتر شو بنابراین در حنجره و تراش  دارند

.  دقرار می ایرنمرگو آسپیراسیون اسید معده ، لول  اذاری
217



: دیگر در مورد پیامدهای نوزادی استنگرانی

ال بو   مبوت در زنان میزان موربیدیتی ترکیبی، 

پسی بدون اکالمدر مقایس  با زنان اکالمپسی 

توجو   ک  افزایشی قابول برابر بیشتر است 10

1درصوود در برابوور 12)محسوووب مووی شووود 

(.درصد
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:نگرانی دیگر در مورد پیامدهای نوزادی است 

:این پیامدها شامل 

pH شریان بند ناف؛  7کمتر از

 دقیق  پنج؛  4اپگار کمتر از

اقبوت  یا پذیرش پیش بینی نشده یک نوزاد ترم در بخش مر

.های ویژه
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عواقب عدم درمان پروفیالکسی منیزیوم سولفات  

درهایپرتانسیون غیرشدیدچیست؟

یزی منسولفاتباپروفیالکسیک زناناینازدرصد1حدود

.میشونداکالمپتیکتشنجدچارکنندنمیدریافت

ًاورژانسسزارینزایمانزنان،اینچهارمیکدراحتماال

ریپومادریمیرومرگوموربیدیت باک کندمیپیداضرورت

.استهمراهعمومیهوشیبیازناشیناتال
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عواقب عدم درمان پروفیالکسی منیزیوم سولفات  

درهایپرتانسیون غیرشدیدچیست؟

درمانمورددراصلیپرسششده،افت مطالبارفتننظردربا

ماندرازپرهیزآیاک اینبرمبنیغیرشدیدبارداریهایپرتانسیون

رشپذیقابلموردیکدراکالمپسیخطرپذیرشباهمراهغیرضروری،

ن ؟یاباشدمی

.استبل پاسخک رسدمینظرب 

(2013Task Force).
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بیهوشی و بی حسی
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از بووووووووووووووی دردی هوووووووووووووودایتیاسووووووووووووووتفاده 

(Conduction analgesia)  ایوده آل سندروم پره اکالمپسوی  برای زنان مبتال ب

.  است

: مشکالت اولی  با این روش عبارتند از

هیپوتانسیون

ک  ضعف کاهش پرفیوژن رحمی ناشی از بلوک سمپاتیکی در زنان پره اکالمپتیک ،

.هیپرولمی دارند
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از بووووووووووووووی دردی هوووووووووووووودایتی اسووووووووووووووتفاده 

(Conduction analgesia)  ایوده آل  سندروم پوره اکالمپسوی   برای زنان مبتال ب

.  است

با محلوول هوای رقیوق داروهوای     استفاده از اپی دورال 

. کاهش یافتادم ری ، بیهوشی 

حجوو  زیوواد ایوون بوورخالف نیوواز بوو  تزریووق سووریع  

سویون  کریستالوئیدها یا کلوئیدها بورای اصوالح هیپوتان  

؛ Wallace، 1995)می باشود  ناشی از بلوک عصبی مادر 

1999 ،Hogg.)224



د، از نیاز ب  بیهوشی عمومی شومانع می تواند بلوک اپیدورال *

باعوث فشوار خوون    ممکن اسوت  تحریک لول  اذاری داخل تراش  **

. شودنااهانی و شدید 

باعوث  افزایش یافتو  و نااهانیب  نوب  ی خود می توانند چنین فشارخونی ***

. شودخونریزی اینتراکرانیال یا ادم مغزی ، ریویادمایجاد 

ادم راه   باشد و بنابراین در زنان مبتال بو است دشوار لول  اذاری تراش  ممکن ***

(.b2017 ،ACOG)هوایی ب  علت پره اکالمپسی، خطرناک است 
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ی بوا تزریوق موایع وریود    هیپوتانسیون مادر ناشی از بی حسی موضعی 

. اصالح می شود

ری از ، فشارخون مادر برای جلوایدر زنانی ک  بیهوشی عمومی می ایرند

. هیپرتانسیون شدید کنترل می شود

ناشی از هر یک از س  روش بیهوشیهیچ عارض  جدی مادری یا جنینی 

.وجود نداشت

رای هر س  روش بو نتیج  ارفتند ک  اار روش انتخاب شده دقیق باشد 

.زنان حامل  مبتال ب  پره اکالمپسی شدید قابل قبول هستند

226



بوی دردی درپره اکالمپسی شدید کو  از  

رای بو بیهوشی عموومی  در برابر اسپاینال 

سووووووووووزارین اسووووووووووتفاده 

(.Dyer، 2003)کردند 

.پیامدهای مادری و جنینی معادل بود
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ا اپیودورال یو  در یک مطالع  سوم، درپره اکالمپسی شدید، حین زایمان در معورض  

، 2002)تحت کنترل بیمار قورار ارفتنود   وریدی meperidineآنالژزی با میپردین 

Head.)

اصوالح افوت   بورای  بو  افودرین   از اروه بیدردی اپیدورال نیواز  %( 9)بیشتر زنان 

.فشارخون داشتند

. تسکین درد در اروه اپیدورال بهتر بود

پیودا  ادم ریو   یک زن در هر اروه بود و مشاب  در دو اروهعوارض مادری و نوزادی 

.  کرد

، 2007)نیسوت  استفاده از بی دردی اپیدورال درمان پره اکالمپسوی ، مهمتر این ک 

Ray 2001؛ ،Lucas.)
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سی ک  زنان مبتال ب  پره اکالمپتجویز مایعات وریدی در 

ایجاد شده است بسیار بی دردی رژیونال برای آن ها 

.می باشدضروری

ر زنوان  دتزریق شدید کریستالوئیدها با بلوک اپیدورال 

ار اوه ای فشباعث افزایش مبتال ب  پره اکالمپسی شدید 

ری  می شوود  pressure capillary wedgeمویرای 

(1986 ،Newsome .)
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72ویژه دردر زنان پره اکالمپسی ب  مایع درمانی تهاجمی 

را افوزایش ادم ریوی خطر ابتال ب  ساعت اول پس از زایمان

(.Cotton، 1986؛ Clark، 1985)می دهد 

ع موای مربووط بو    اکثر موارد ادم فارنگوالرنژیال در نهایت، 

(.Heller، 1983)است درمانی تهاجمی 
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نخونریزی هنگام زایما
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رمال مرتبط با بارداری نتغلیظ خون و فقدان هایپرولمی 

مپسی اکال-یکی از مشخصات قابل انتظار پره اکالمپسی

(.Zeeman، 2009)می باشد 

ایس  با ، در مقهایپرولمی طبیعیبدونزنان پره اکالمپسی 

قودرت  زنان نورموتانسیو، حتی در برابر خونریزی طبیعی،

.تحمل بسیار کمتری دارند
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وج  ک  ب  خاطر داشت  باشی ، کاهش قابل تبسیار مه  است 

از دال بر خونریزی بیشفشارخون متعاقب زایمان در غالب موارد 

رفع اسپاس  عروقی و آسیب  نشان دهنده و حد می باشد

.اندوتلیالی بالفاصل  بعد زایمان نیست

ب  دنبال زایموان بورای تشوخیص   در صورت وقوی اولیگوری 

. ضرورت داردبررسی مکرر هماتوکریت خونریزی شدید، 

و خوون  با ترانسفوزیون دقیق کریسوتالوئیدها باید درمان مناسب 

. صورت بگیرد
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ایدار هایپرتانسیون شدید پ

بعد از زیمان
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معمووووالً بووو  دنبوووال لیبووور و  هیپرتانسووویون شووودید بعووود از زایموووان  

(.Goel، 2015)زایمان هایی ک  با هیپرتانسیون عارض  دار شده اند اتفاق می 

رر تجوویز مکو  هایپرتانسیون شدید مشکلی ایجواد شوود و یوا ااور     کنترل اار در 

می توان از رژیو  هوای خووراکی   صورت بگیرد البتالول وریدی یا هیدراالزین

. استفاده نمود

دد پیودا  احتمال کمتری نیاز ب  بستری مجزنانی ک  ب  این صورت درمان شده اند با 

(. Hirschberg، 2016)می کنند
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ا بو احتماالً علل هایپرتانسیون پایدار یوا مقواوم   

ع مجودد  حرکت مایع بینابینی پاتولوژیکی و توزی

آن بوو  داخوول وریوودها، هایپرتانسوویون مووزمن  

، 2012)می شود تشدید زمین  ای یا معموالً هر دو

Sibai 2002؛ ،Tan.)
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عضوی  اما ن  اسپورادیک بپره اکالمپسی تجویز مزمن در زنان مبتال ب  

ممکون اسوت  ایبووبروفن  داروهای ضد التهاب غیر استروییدی مثول 

؛ Vigil De Viteri، 2017)موی کنود   تشدید فشارخون بعد زایمان را 

2017 ،Gracia .)

تال بو   می تواند در زنان مبهایپرتانسیون شدید بعد از زایمان 

ادممنجور بو    هایپرتانسیون مزمن و هیپرتروفی بطون چوپ   

؛ Sibai، 1986، 2012)ناشوی از نارسوایی قلبوی شوود     ریوی 

1987a ،Cunningham.)
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فورزماید

238



از آن جایی ک  پایدار ماندن هایپرتانسیون شدید با شروی و مدت

می دیورز و جا ب  جایی مایع خارب سلولی ارتباط دارد منطقی ب  نظر

کنترل تشدید دیورز توسط فورزماید بتواند موجب تسریع دررسد ک  

. فشارخون شود

زن مبتال ب  پره اکالمپسی در دوره 264یک کارآزمایی تصادفی شده 

بعد از زایمان را بعد شروی دیورز خود ب  خود ب  دو اروه دریافت 

دریافت درمان قرار  عدم و میلی ارم در روز 20فورزماید با دوز کننده 

(.Ascarelli، 2005)داد
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ن کو   ، کنترل فشارخون مسوتقل از ایو  بیماری خفیفدر زنان مبتال ب  

.بودمشاب  دارو دریافت نموده بودند یا ن ،

بووووووا ایوووووون وجووووووود در زنووووووان مبووووووتال بوووووو  

، در در روز دوممیانگین فشوارخون سیسوتولی   ، پره اکالمپسی شدید

در مقابول  142)از اروه دریافت کننده پالسوبو  کمتراروه درمان شده 

(. میلی متر جیوه153

رخون ب  درمان ضد فشاکمترهمچنین این زنان در بقی  مدت بستری، 

(. درصد26درصد در برابر 14)نیاز پیدا کردند
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( 2017)و همکاران Veenaاخیراً در یک مطالع  راندوم 

ورسماید نفیدیپین و فشدید را با اکالمپسی بعد زایمان 

.ب  تنهایی درمان کردندنفیدیپینیا 

طوور  ب آنها ازارش کردند ک  این درمان پروفیالکسی 

قابل تووجهی نیواز بو  درموان اضواف  بوا داروی ضود        

%( .8در مقابل % 26)فشارخون را ک  کرده است
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برای تخمین میزان مایع بیش از حد خاربما از یک روش ساده 

.بینابینی استفاده کرده ای / سلولی

  کو وزن بعد از زایمان  با آخرین وزن ثبت شده دروه پره ناتال 

ری در آخرین ویزیت و یا هنگام پذیرش برای زایمان اندازه ایو 

.مقایس  می شودشده بود، 

از وزن موادر  پوند 10-15حداقل بالفاصل  بعد از زایمان معموالً 

ت و بست  ب  وزن هنگام تولد نوزاد، حج  مایع آمنیون، وزن جف

.کاست  می شودمیزان خونریزی 

242



ها کو   ب  خصوص انفوزیون وریدی کریستالوئیدب  علت انوای مداخالت 

.طی زایمان واژینال ابزاری یا سزارین صورت می ایرند

ی شدید در زنان مبتال ب  پره اکالمپسوزن بالفاصل  بعد از زایمان اغلب 

از آخوووووورین وزن پووووووره ناتووووووال آن هووووووابیشووووووتر

.می باشد

بعود از زایموان همراهوی   اار این افزایش وزن با هایپرتانسیون پایودار  

دیورز ب  کمک فورزمایود داخول وریودی بو      داشت  باشد معموالً ایجاد 

.کنترل فشارخون کمک می کند
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تعویض پالسما
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Martinانددادهشرحراآتیپیکیسندرمیک(1995)همکارانو

نجامارغ علیاکالمپسی–شدیداکالمپسیپرهعالئ آندرک 

.یابدمیتداومزایمان،

Plasma)پالسماتعویضنوبتچندیایکازهاآن exchange)

.کنندمیحمایتزنانایندر

.شدتعویضنوبتس برایپالسمالیتر3مواردبرخیدر

واحد36-45ازآمدهدستب پالسماییواحدهایبیمارهربرای

.داشتضرورتاهداکننده

245



رهدودرراپالسماتعویضازاستفادهدیگرمحققان

شرحراHELLPسندرمب مبتالزنانزایمانازبعد

.(Obeidat،2002؛Forster،2002)اندداده

،HELLPسندرمبینافتراقموارداینتمامدروجوداینبا

تیکهمولیسندرمیاترومبوسیتوپنیکترومبوتیکپوپورای

.(Tsai،2016)نبودروشناورمیکی

246



ن هایپرتانسویو از مووارد ابوتال بو     در تعداد کمی 

در دوره بعود زایموان، ترومبوسویتوپنی و   پایدار 

دال بوور تشووخیص  اخووتالل عملکوورد کلیوو    

، 1998)رخ داده بود میکروآنژیوپاتی ترومبوتیکی

Dash ،2008 ،Martin.)

247



George(2013 ) سووندرم هووای و همکارانشووان

. درا مورد بازنگری قرار دادنمیکرو آنژیوپاتیک 

یوک تسوت   آن ها چنوین نتیجو  ایوری کردنود کو       

ADAMTS-13فعالیت آنوزی   تشخیصی سریع برای 

.داکثر این سندرم ها کمک کنممکن است ب  افتراق 

248



سندرم انقباضی 

برگشت پذیر عروق مغزی
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دار از علل هایپرتانسیون پایاین سندرم ب  عنوان یکی دیگر 

:    عالئ  پر سر و صدایی شاملک  با محسوب می شود

  ،سردرد

 تشنج

دیافت  های مرتبط با سیست  اعصاب مرکزی تظاهر می کن .

. نوعی آنژیوپاتی بعد از زایمان محسوب می شود

است  شریان های مغزیدر انقباض سگمنتال منتشر این سندرم با 

.دهمراه باشسکت  های ایسمیک یا هموراژیکی و ممکن است با 
250



عوامل زمین  ساز  سندرم انقباضی براشت پذیر عروقی 

از آن جمل بارداری ب  ویژه پره اکالمپسیمتعددی دارد ک  

(. Ducros، 2012)است 

و در برخی موارد انقباض این سندرم در زنان شایع تر است 

می و عروقی ممکن است ب  حدی شدید باشد ک  منجر ب  ایسک

.  انفارکتوس شود

حال حاضر درمان مناسب این بیماری شناخت  شده  در 

(.Edlow، 2013)نیست 
251



عواقب درازمدت

مشاوره در مورد بارداری های آتی

252



تغییر شوکل ضوعیف شوریان هوای     

:مارپیچی 

ره علل فنوتیوپ پو  ب  عنوان یکی از 

.  مطرح شده استاکالمپسی

253



:فقدان الن  ازینی عمقی جفت

 ،با پره اکالمپسی

  ،دکولمان جفت

محدودیت رشد جنین

و تولد پره ترم همراه بوده است

(2011 ،Wikstrom  .)
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(Overlap syndrome)سندرم همپوشان 

نشان   می تواند ب  عنواناختالف هایپرتانسیو 

:های بروز احتمالی 

 زایمان پره ترم

یا محدودیت رشد جنین محسوب شوند.
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:نکت  مه 

ه  سابق  پر، وجود غیرهایپرتانسیو بعدیحتی در بارداری های 

:اکالمپسی پره ترم 

محدودیت رشد و زایمان پره ترم خطر موجب افزایش 

؛  Palatnik، 2014؛ Bramham، 2016)می شود جنین 

2011 ،Connealy.)
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زنانیدربعدیحاملگیدرهایپرتانسیونبروزاحتمالعالوهب 

باالترددارناکالمپسیپرهیابارداریهایپرتانسیونسابق ک 

.(a2009،Lykke)است

صتشخیزودترشاخصبارداریدراکالمپسیپرههرچ عموماً

پرهعوداحتمالواستبیشترعوداحتمال،شودداده

بیشترکیمتابولیسندرمب مبتالزنانیدرآیندهدراکالمپسی

.(Stekkinger،2015)است
257



:میزان عود پره اکالمپسی در حاملگی بعدی

Sibai کو   در زنان نوولی پواری   دریافتند ک  ( 1986، 1991)و همکاران

د در عواحتمال مبتال ب  پره اکالمپسی شده اند، بارداری 30هفت  از قبل

. می باشددرصد 40بارداری بعدی 

بارداری 37در هفت  زن با سابق  زایمان 500در یک مطالع  ی آینده نگر 

ارداری میزان عود در بب  علت پره اکالمپسی مورد بررسی قرار ارفتند، 

(.Bramham، 2011)بوددرصد 23بعدی 

258



:میزان عود پره اکالمپسی در حاملگی بعدی

در بارداری بعدی خطر عود ، HELLPسندرم در زنان مبتال ب  

.  داشت  استافزایش چش  ایری 

اوزارش  درصود  26تا 5میزان خطر عود در رنج در دو مطالع  

شد، اما میزان واقعی خطر عود احتماالً بین این دو سور طیوف   

(. Sibai، 1995؛ Habli، 2009)قرار می ایرد 
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:میزان عود پره اکالمپسی در حاملگی بعدی

در بارداری بعد، عود نکند ،HELLPحتی اار سندرم  

: میزان باالیی از عورض زیر دربارداری بعدی رخ خواهدداد

،زایمان زودرس

،محدودیت رشد جنین

دکولمان جفت

 و زایمان سزارین رخ خواهد داد(2002 ،Hnat 2009؛ ،Habli.)
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دیته  مورتالیته و موربی
طوالنی مدت
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برای شاخصیشواهدی مبنی بر این ک  سندرم پره اکالمپسی، 

عروقوی -موربیدیت  و مورتالیتو  ناشوی از مشوکالت قلبوی    

.محسوب می شود

تشوخیص  بنابراین زنان مبتال ب  هایپرتانسیونی ک  در بارداری

موورد  طول ماه های اول بعد از زایموان  داده می شوند باید در 

.ارزیابی قرار بگیرند

262



، 2000( )برنامو  ملوی آمووزش فشوارخون بواال     )اروه کاری 

NHBPEP ) چنین نتیج  ایری کردند ک:

12ی بایود طو  هایپرتانسیونی ک  مرتبط با بارداری می باشد 

. بعد از زایمان برطرف شودهفت 

ار ، پایود بیش از زموان موذکور  در صورتی ک  هایپرتانسیون 

مطرح می شودهایپرتانسیون مزمن بماند، 

263



چنوین  Magpie(2007 )اروه مشارکتی پیگیری کارآزموایی  

:ازارش کرد ک 

بعد ماه 26متوسط از زنان مبتال ب  پره اکالمپسی، ک  ب  طور درصد 20

. داشتندهایپرتانسیوناز زایمان ویزیت شدند 

تاه مدت در زنان مبتال ب  پره اکالمپسی حتی اار هایپرتانسیون در کو

وج  خطر شواهد متقاعد کننده ای مبنی بر افزایش قابل تپایدار نباشد، 

.وجود دارندطوالنی مدت عروقی -موربیدیتی قلبی

264



موربیدیته 

عروقی-قلبی
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:هر نوی هایپرتانسیون در طول بارداری 

وخطور موربیدیتو    افوزایش  شاخصی برای 

اسوت  بعدی زنودای  در مراحل مرگ و میر 

(2007 ،Bellamy 2013؛ ،ACOG.)
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:هر نوی هایپرتانسیون در طول بارداری 

طی یوک مطالعو  موورد شواهدی در     ( 2005)و همکاران Amadottirبنابر ازارش 

:شیوی بیماری ها درمراحل بعدی زندای چنین استایسلند، 

 ( درصد15درصد مقابل 24)ایسکمیک قلبی

 ( درصد6/5درصد در مقابل 9/5)سکت  مغزی

  افوراد  در زنان مبتال ب  هایپرتانسیون بارداری نسبت ب

.داشت  استافزایش قابل توج  نورموتانسیو 

267



:زن هایی ک  عود پره اکالمپسی داشتند

شایع تر میباشددیاستولیکی اختالل عملکرد

 در آن ها افزایش یافت  است ایسکمیک قلب میزان بروز بیماری

 اردیومیوپاتی کلسیفیکاسیون شریان کرونری وکپره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

.می باشدایدیوپاتیکی

(2016 ،Valensis( .)2017 ،Boksiag .)

(2016 ،White 2016؛ ،Behrens.)

Wikstrom(2005)همکارانو

268



Lykke و همکاران(2009a ) در دانمارک .:

15با متوسوط مودت حودود    زنان نولی پارابعد از یک دوره پیگیری در

.شددیدههایپرتانسیون مزمن سال ، افزایش قابل توج  در میزان بروز 

 برابر،5/2این میزان ب  دنبال ابتال ب  هایپرتانسیون بارداری

 برابر3/5بعد از پره اکالمپسی خفیف

 برابر افزایش یافت  بود6بعد از پره اکالمپسی شدید.

 بوو  هایپرتانسوویون در بووارداری میووزان بووروز بووار ابووتال 2بعوود از

.برابر افزایش می یافت6هایپرتانسیون مزمن 

269



:پره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

بعدیدیابتیرتینوپاتیبرای

باشدمیرتیندکولمان

(2016،Beharier2017؛،Auger).
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: پره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

: پیامدهای نامطلوب طوالنی مدت  شامل

  ،سندرم متابولیکی

  ،دیابت

،چاقی

  دیس لیپیدمی

  آترواسکلروز می باشد

(2015 ،Stekkinger 2016؛ ،Orabona 2017؛ ،Kajantie  .)
271



: پره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

احتموال افوزایش   شده انود  پیش از موعد متولد در افرادی ک  

در مراحل بعدی زندای آن هوا، افوزایش موی یابود     توده بطنی 

(2013 ،Lewandowski .)

خود ی مراحل بعدی زندادر زنان مبتال ب  پره اکالمپسی ک  در 

از لقبشاخص توده بطنی دچار هایپرتانسیون مزمن می شوند، 

، 2013)ابتالی آن هوا بو  هایپرتانسویون افوزایش موی یابود       

Ghossein-Doha  .)
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:  پره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

پواتولوژی هوای   از این زنوان  بعضیدر در نهایت حداقل 

شروی از زمان تولدشانقبل، قلبی عروقی هیپرتانسیو

.می شود

ت اخوتالال و ان پره تورم  زایمدر ارتباط با روندی مشاب  

.وجود داردرشد جنین
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پیامدهای طوالنی مدت در زنان مبتال ب  سندرم: 40-16جدول 
پره اکالمپسی

Cardiovascular  کاردیوواسکوالر
Chronic hypertension

Ischemic heart disease

Atherosclerosis

Coronary artery calcification

Cardiomyopathy

Thromboembolism
Neurovascular  نوروواسکوالر
Stroke

Retinal detachment

Diabetic retinopathy
Metabolic متابولیکی
Type 2 diabetes

Metabolic syndrome

Dyslipidemia

Obesity
Renal کلیوی
Glomerular dysfunction

Proteinuria

Central nervous system
White-matter lesions  سیست  اعصاب مرکزی
Cognitive dysfunction

Retinopathy



عواقب کلیوی
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وبمحسبعدیکلیویبیماریبرایشاخصیاکالمپسیپره

:شودمی

پرهاذشت درک زنانی%15درتقریباً

ی کلعملکرداختاللاندداشت اکالمپسی

Lopes،2017)دارند Van Balen).
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وبمحسبعدیکلیویبیماریبرایشاخصیاکالمپسیپره

.شودمی

:نروژدردرسال 40مطالع یکدر

است،بودهک کلی نارساییمطلقخطر

افزایشبرابر4تاراکلی نارساییخطراکالمپسیپرهاما

.(Vikse،2008)استداده

ریباالتخطردرراجع اکالمپسیپرهب مبتالزنانحتی

.داشتندقرار
277



در سال بعد از زایموان  20احتمال ابتال ب  هایپرتانسیون مزمن 

  صورت زنان مبتال ب  پره اکالمپسی در مقایس  با اروه شاهد ب

(.  درصد7درصد در مقابل 55)بود معنی داری بیشتر 

همچنین در آن ها مقاومت عروق محیطوی و مقاوموت عوروق    

. کلیوی افزایش و جریان خون کلی  کاهش یافت  بود

ا اما براساس این داده ها نمی توان یک رابط  علت و معلوولی ر 

.استخراب نمود
278



کو   زنان مبتال ب  پره اکالمپسی% 20-15

واهدی تحت بیوپسی کلی  قرار ارفتند، ش

دسوت اموده   بیماری موزمن کلیو  بو     از 

(.Chesley(. Spaan، 1978)است
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عواقب نورولوژیکی
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کاکالمپتیهایتشنجک بوداینبراعتقاداخیر،زمانتا

.ندارندمدتطوالنیتوج قابلعواقب

 همیشمطلباینک دهندمینشانهایافت وجود،اینبا

.(Theilien،2016)نیستدرست

نواحیکاکالمپتیزنانتمامتقریباًک باشیدداشت خاطرب 

یکحدوددرهمچنینودارندعروقیدورادمازکانونیچند

دهندمیرخنیزمغزیانفارکتوسازمناطقیهاآنچهارم

(2004a،Zeeman).
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پسوی  اکال-در چند مطالع  طوالنی مدت در زنان مبتال ب  پره اکالمپسی

:ازارش کردند ک 

فید طی تشنج های اکالمپتیک، ضایعات طوالنی مدت و پایدار در ماده س

(. Aukes، 2007، 2009، 2012)مغز ب  وجود می آیند 

MRIمطالعواتی بو  کموک    ( ب  صورت میوانگین )سال 7بعد از حدود 

ی کو  سوابق    درصود از زنوانی   40صورت ارفت مشخص شود کو  در   

تو   تعداد و اندازه ضایعات ماده سوفید افوزایش یاف  داشتند، اکالمپسی 

. است

. بوددرصد 17نرموتانسیو در مقابل این ضایعات در زنان شاهد 
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Siepmann 2017و همکاران در

  تغییرات ماده سفید لوب تمپورال

  کاهش حج  کورتیکال

نود  بوددر زنانی ک  سابقاً پوره اکالمپتیوک   

.نشان دادند
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Wiegman (:2012)و همکاران

سال 10ت ب  مدمؤثر بر کیفیت زندای را تقریباً کاهش قدرت بینایی 

.ادنددر مقایس  با اروه کنترل شرح داکالمپسی در زنان با سابق 

و همکوارانش  Augerکو  توسوط   با ریسک باالی رتینوپاتی این برحسب اتفاق 

. توصیف شده بود تأیید شد

با توج  ب  این ک  در زنان موذکور قبول از ابوتالی آن هوا بو  پوره اکالمپسوی و       

کو   ردند اکالمپسی، مطالع  ای صورت نگرفت  بود ، محققان چنین نتیج  ایری ک

.ترابط  علت و معلولی این ضایعات ماده سفید هنوز ناشناخت  باقیمانده اس
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