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یفشارخون باال در حاملگ

و

اثرات آن برمادر و جنین
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سالمظاهراًزناندرهشداربدونگاهیاکالمپتیکتشنجیک

.دهدمیرخروشن،آسماندربرقورعدیکهمانند

یارتطوالنیپریودهایبرایبیماریبروزموارداکثردرحالهردر

هکحاملگیتوکسمییدهندهنشاناخطار،عالئمبرترکوتاه

شایعبیناییاختالالتاحتماالًواپیگاستردردسردرد،،ادممعموالً

استمقدمباشد،میتر

.(1903)ویلیامزویتبریججی



6



مقدمه
INTRODUCTION

7



.هنوز کشف نشده است نقش مرکزی هیپرتانسیون 

ت اس  پره اکالمپسی یک سندرم بعد از سالها مشخص شد که 

. آن استجنبه مهم تنها یک فشار خون باال که 

ش دید  بارداری منجر به برانگیختن ی ا ت چگونه این مسئله که 

هایپرتانسیون می شود، عل ی رم م چن دین ده ه تاقیق ات      

. حل نشده استمتمرکز ،
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:علل سه گانه موربیدیتی و مرگ و میر مادری

 ک ل  % 5-10اختالالت مرتبط با هایپرتانس یون در

.بارداری ها رخ می دهند

 عفونت

خونریزی
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-now)از موارد هایپرتانسیون با شروع جدید % 50تقریباً در 

onset hypertension)  در طی دوران بارداری که با عنوان

نه های  عالئم و نشانامیده می شوند،با هایپرتانسیون بارداری 

.بروز می کندسندرم پره اکالمپسی 

اده کل بارداری ها سندرم پره اکالمپسی تشخیص د% 4-5در 

(.  Martin، 2012)می شود 
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:مادریمرگمیزان

کهمادریمیرومرگمیزانسیستماتیکبازنگریدر

سطحدر(WHO)بهداشتجهانیسازمانتوسط

میرومرگمواردازدرصد16گرفته،صورتجهان

اختالالتاثردریافتهتوسعهکشورهایدرمادری

.(Khan،2006)بودشدهگزارشهایپرتانسیو
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:مادریمرگمیزان
7/4%2011ازآمریکادرحاملگیبهوابستهمادرهایمرگاز

.(Creanga)بوداکالمپسییااکالمپسیپرهعلتبه2013تا

2007تا2003هایسالدرمادریمیرومرگ،

.(Saucedo،2013)بوددرصد10فرانسهدر
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است؟پیشگیریقابلهایپرتانسیونآیا

%50ازبیشکهاستاینمهمنکته

ونهایپرتانسیبامرتبطهایمرگاز

.(Berg،2005)بودندپیشگیریقابل



ترمینولوژی و تشخیص

TERMINOLOGY AND DIAGNOSIS

14



15

یونهایپرتانسبندیطبقهوترمینولوژی

:بارداری

آمریکا،ماماییوزنانمتخصصانکالج

وبالینیاقداماتبرایراهاییتوصیه

.(b2013)اندنمودهمهیاشواهدبرمتکی
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:شددادهشرحهایپرتانسیوبیمارینوعچهار

اکالمپسیواکالمپسیپرهسندرم-1

علتیهربهمزمنهایپرتانسیون-2

مزمنهایپرتانسیونبهشدهافزودهاکالمپسیپرهسندرم-3

ز هایپرتانسیون حاملگی، که طی آن ش واهد پ ره اکالمپس ی ب رو    -4

.هفته بعد از زایمان برطرف می شود12نمی کند و تا 

الالتاختسایرازرااکالمپسیپرهبندی،طبقهاینکهاستاینمهمنکته

.باشدمیشومبسیاراختاللاینزیرااستکردهجداهایپرتانسیو



سیوتشخیص اختالالت هایپرتان
Diagnosis 

of 
Hypertensive Disorders 
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اندازه گیری فشارخون 

فشار خون اندازه گیری شده در ش رایط مناس     

90ی ا    سیس تول میلی متر جیوه در 140از حد 

. تجاوز کنددیاستولمیلی متر جیوه در 

ب  رای تعی  ین فش  ار خ  ون کوروت  اکوف Vف  از 

. به کار می روددیاستول
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اندازه گیری فشارخون 

30اف زایش  معیار تشخیصی به ص ورت  در گذشته، 

میلی 15یا سیستولیمیلی متر جیوه در فشار خون 

ادیر نسبت به مق  دیاستولی متر جیوه در فشار خون

د فشار خون در میانه ی بارداری در نظر گرفته می ش

140/90از کمت ر حتی اگر مقادیر مطلق فشار خ ون  

.میلی متر جیوه اندازه گیری می شد
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یون ب ه  استفاده از معیار افزایشی برای تعریف هیپرتانس  

مدت طوالنی استفاده نشد،  

ن د  تات نظر ق رار گیر دقیقصورت این زنان باید به اما

تش نج ه ای اکالمپتی ک    از این زن ان،  برخیچرا که در 

از کمت ر فشار خون آن ها در حد زمانی رخ می دهند که 

، 2006)میل  ی مت  ر جی  وه ب  اقی مان  ده اس  ت  140/90

Alexander  .)
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 ( delta hypertension): هایپرتانسیون دلتا

افزایش ناگهانی در فش ار متوس ط  هم چنین یک 

ود نامی ده م ی ش    هایپرتانسیون دلتا که شریانی 

باش  دپ  ره اکالمپس  ی  ممک  ن اس  ت نش  انه  

(2012 ،Macdonald-wallis 2007؛ ،Zeeman  .)



مفهوم هایپرتانسیون دلتا

Concept of “Delta 
Hypertension 
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تعریفبرای140/90فشارخونقراردادیصورتبه،1950دههاز

.استگرفتهقراراستفادهموردمیرباردارافراددرهایپرتانسیون

خابانتسالمیانمردانبرایبیمههایشرکتیوسیلهبهسطوحاین

.بودشده

ردنرمالحداکثروحداقلبرگیرندهدرفشارخوننرمالرنجتعریف

.درسمینظربهگرایانهواقع،سالموجوانباردارزنشاملخاصگروه
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:دلتاهایپرتانسیون

را ب  ه عن  وان  اف  زایش نس  بتاً ح  اد در فش  ارخون   

.  می نامیمهایپرتانسیون دلتا 

همچن ان نرموتانس یو   برخی از این زن ان در ح الی ک ه    

واض ح و در بعی ی م وارد    پره اکالمپس ی  هستند دچار

هم ولیز،  )HELLPس ندرم  ی ا  تشنج های اکالمپتیک 

( افزایش آنزیم ه ای کب دی و ک اهش ش مارش پالک ت     

.خواهند شد



هایپرتانسیون بارداری
Gestational Hypertension
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این تشخیص شامل زنانی می شود ک ه فش ارخون آن ه ا ب رای     

برسد ولیو یا بیشتر 140/90حد بارداری به بعد از میانه اولین بار 

. شناسایی نشوددر آن ها، پروتئینوری

از ای  ن زن  ان متعاقب  اً دچ  ار س  ندرم   نیم  ینزدی  ک ب  ه 

م ی ش وند، ه ر چن د اگ ر اف زایش ماس و         پره اکالمپسی 

است، فشارخون تنها به این دلیل که هنوز پروتئینوری رخ نداده

ق رار  در مخ اطره  ، هم م ادر و ه م جن ین    نادیده انگاشته شود

. می گیرند
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Chesley(1985 )همان طور ک ه  

م  وارد درص  د 10تأکی  د دارد،

از قب ل ه ای اکالمپتی ک   تشنج

رخ آش  کار ش  دن پروتئین  وری  

.می دهند
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 transient hypertension:فشارخون گذرا 

در صورتی که شواهدی به نفع

پ  ره اکالمپس  ی ایج  اد نش  ود و   

هفته بعد از زایم ان  12فشارخون تا 

.به حالت طبیعی باز گردد



ی سندرم پره اکالمپس
Preeclampsia Syndrome 
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ست از عبارت ابهترین توصیف برای پره اکالمپسی 

روییک سندرم اختصاصی بارداری که می تواند 

.تمام ارگان های بدن تأثیر بگذارد

در قی نشانه بیماری قلبی عروبعالوه این می تواند 

(. عواق  طوالنی مدت)آینده باشد 
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انسیون بسیار گسترده تر از هایپرتهرچند پره اکالمپسی 

ار ی ک معی   به عنوان همراه با پروتئینوری ساده بارداری 

.تشخیصی بر جای خود باقیستمهم 

ی ش ود  ماسوب منشانه عینی یک پروتئینوری بنابراین

باش د  م ی سیستم اندوتلیوم و بازتابی از نشت وسیع در 

.سندرم پره اکالمپسی استمشخصه ی که 
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:برخی از زنان مبتال به سندرم پره اکالمپسی

مادودیتنهپروتئین اوری و نه 

رشد جنینی را نشان نمی دهن د  

(2009 ،Sibai .)
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:زنان مبتال به سندرم پره اکالمپسی

Task Force(2013)آکادمی 

ه را مطرح کردن د ک   معیارهای تشخیصی دیگری 

. نشان داده شده است-1جدول این معیارها در 
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ی شواهد درگیر شدن چند ارگانی درسندرم پ ره اکالمپس   

:شامل

،ترومبوسیتوپنی

 ،اختالل عملکرد کلیه

 (اختالل عملکرد کبد)نکروز هپاتوسلولر  ،

اختالل سیستم اعصاب مرکزی

 و یا ادم ریوی



Table1:Classification and Diagnosis of 
Pregnancy-Associated Hypertension 

جدول طبقه بندی و 
تشخیص فشار خون مرتبط 

با بارداری 
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معیارهای تشخیصی برای هایپرتانسیون مرتبط با بارداری: -1جدول 
معیارهای موردنیازوضعیت

بارداریهایپرتانسیون
Preeclampsia: Hypertension Plus

BP>140/90دربارداری20هفتهازبعدجیوهلیترمیلی
نرموتانسیوزنان

یاساعت،24درگرممیلی≥300*پروتئینوری
یا≥0/3راتینینکبهپروتئیننسبت*
Dipstick(1)درپایدار1+*

یا
ترومبوسیتوپنی

کلیهنارسایی
کبدیدرگیری
مغزیعالئم
ریویادم

میکرولیتردر100/000>پالکت*
2ازبیشیالیتردسیدرگرممیلی1/1<کراتینین*

(2)پایهحدبرابر

2ازبیش(3)آمینازهایترانسسرمیمیزانافزایش*
نرمالبرابر
تشنجبینایی،اختاللسردرد،*

.استفاده از آن ها در صورتی توصیه می شود که تنها تست در دستر  باشد( 1)
بدون سابقه ی بیماری کلیوی( 2)
(3 )AST(آسپارتات آمینوترانسفراز )  ی اALT(  آالن ین آمینوترانس فراز   )BP= Blood 

pressure
(.2013اصطالحات کالج متخصصان زنان و مامایی آمریکا، )



شاخص های 

شدت پره اکالمپسی

Indicators of Preeclampsia Severity 
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اگرچه امل ، از طبق ه بن دی دو   

ش دید و خفی ف بخشی ش امل  

استفاده می کنند 
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به ک ار ب ردن اص طالح پ ره     Task Force(2013 )ولی 

. اکالمپسی خفیف را تأیید نمی کند

.استفاده می شود-2جدول از معیارهای فهرست شده در 

:صورت سندرم پره اکالمپسی را به 

شدید)severe )

 میرش      دیددر مقاب      ل(Nonsevere)

.طبقه بندی می کنند
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:شوندمیماسوببدخیمعالئم،ازبرخی

مانندبیناییاختاللیاسردرد

درآمدپیشتوانندمیاسکوتوم

.باشنداکالمپسی



Scintillating Scotoma

41

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.healthline.com/health/scintillating-scotoma&psig=AOvVaw3QNgU17MDSnQi3UkkD1a9O&ust=1629186437057000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCKCXpcmGtfICFQAAAAAdAAAAABAZ


visual disturbances 
Serous Retinal Detachment Due to Systemic 

Hypertension

42

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://imagebank.asrs.org/file/5158/serous-retinal-detachment-due-to-systemic-hypertension-pre-eclampsia&psig=AOvVaw3QNgU17MDSnQi3UkkD1a9O&ust=1629186437057000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCKCXpcmGtfICFQAAAAAdAAAAABAP


Eclampsia - Emergency Management -
Risk Factors - TeachMeObGyn
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://teachmeobgyn.com/labour/emergencies/eclampsia/&psig=AOvVaw0eqnJxvqK1iUqQmiSKOXF2&ust=1629197456787000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCLj35-GvtfICFQAAAAAdAAAAABAD


:برخی از عالئم، بدخیم ماسوب می شوند

 توجیه در زنان مبتال به پره اکالمپسی که قابلوقوع تشنج

.نامیده می شوداکالمپسیبا علل دیگر نیست، 

مان هم ز، قبلمی باشند و ممکن است جنرالیزه این تشنج ها،

.ظاهر شوندبعد از لیبر یا 

از زایمان رخ می بعدساعت 48تشنج ها ، موارد، درصد 10

(.  Sibai، 2008؛ Zwart، 2005)دهند 
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:عالیم بدخیم دیگر شامل
 درد اپیگاستریک یاRUQ  و مالباً با نکروز هپاتوس لولر، ایس کمی و ادم

. همراه استکشش کپسول گلیسونی ظاهراً در اثر 

در س رم افزایش سطح انزیم های ت رانس امتی از کب دی    این درد معموالً با 

. همراه است

 هم پره اکالمپسی را بدتر می کنددر نهایت ترومبوسیتوپنی  .

یکی  همولیز میکروانژیوپاتو تجمع پالکتها این امر به صورت فعال شدن و 

.  بروز می کند
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:املششدیداکالمپسیپرهبرکنندهداللتفاکتورهایسایر

قلبیدرگیری

کلیوییا

رحمیداخلرشدشدیدمادودیت

باشدمیزودر بیماری.

الیمعبودنموقتیشانسبارزترند،هانشانهوعالیماینچههر

.استبیشترزایمانبهنیازاحتمالواستکمتر



48

:املششدیداکالمپسیپرهبرکنندهداللتهشداریک

ومیرشدیدفرمبینتمایزکهاستاینهشدار

مکنماکالمپسیپرهیاشدیدحاملگیهیپرتانسیون

هباستممکنکهآنچهزیراباشدکنندهگمراهاست

یعاًسراستممکنشودمیتلقیخفیفبیماریعنوان

.شودتبدیلشدیدبیماریبه



پره اکالمپسی  

افزوده شده بر هایپرتانسیون مزمن

Preeclampsia Superimposed on 

Chronic Hypertension 
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ت،علازنظرصرفمزمنهاپیرتانسیونمواردتمام

یاکالمپسپرهسندرمشدنافزودهبرایرازمینه

.کنندمیمهیافرد،در

مطرحزنانیدرایزمینهمزمنهایپرتانسیون

ازقبلدورهدرهاآنفشارخونکهشودمی

دوهریابارداری20هفتهازقبلیابارداری

mmHg140/90باشدشدهثبتبیشتریا.
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:مزمنهاپیرتانسیونمواردتمام

نانیزدرتواندمیهایپرتانسیواختالالت

ینیمهازبعددرآنهاویزیتاولینکه

مشکالتاست،نگرفتهصورتبارداری

ایجاددرمانوتشخیصدرراایعدیده

.کنند



52

بازناندرهموطبیعیفشارخونبازناندرهمزیرا

سهطیخونفشارطبیعیصورتبه،باالفشارخون

شکل)یابدمیکاهشسومماههسهاوایلودومماهه

1-).

عروقیمزمنبیماریبهمبتالکهزنیدربنابراین

20هفتهازقبلوباشد،مینشدهدادهتشخیص

ردفشارخونشایعصورتبهشود،میویزیتحاملگی

.گیردمیقرارطبیعیطیف
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، هنگامی ک ه فش ارخون ب ه    با وجود این طی سه ماهه ی سوم

سطح هایپرتانسیو پایه اش باز م ی گ ردد ممک ن اس ت ای ن      

ارد یا دحالت مزمن هایپرتانسیون مشکل به وجود بیاید که آیا

القا شده است؟  اثر بارداری در 

حتی ممک ن اس ت بررس ی دقی ق در زمین ه آس ی  اعی ا       

(end-organ)   سودی نداشته باشد چرا که بس یاری از زن ان

یرات ع روق  هایپرتروفی بطنی، تغیفاقدبیماری خفیف مبتال به 

.شبکیه و یا اختالل عملکرد کلیه می باشند
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یون در برخی زنان مبتال به هایپرتانس

:مزمن

س  طوح میرطبیع  ی آش  کارا فش  ارخون ت  ا 

افزایش می یابد ک ه ای ن حال ت ب ه ص ورت      

.رخ می دهدبارداری 24بعد از هفته تیپیک 
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دید اگر شروع جدید هایپرتانسیون یا تش  

ش روع  هایپرتانسیون زمینه همزم ان ب ا   

یا س ایر یافت ه ه ا رخ   جدید پروتئینوری 

، دهتشخیص پره اکالمپسی افزوده شبدهد 

.  مسجل می شود
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در مقایس  ه ب  ا پ  ره پ ره اکالمپس  ی اف  زوده ش  ده  

:اکالمپسی خالص

 از بارداری رخ می دهد در مراحل زودتری

 بوده شدیدتر همچنین

 همراه استبا مادودیت رشد جنین در امل  موارد .



-2جدول همان معیارهایی که در 
نشان داده شده اند برای تعیین  

افزوده شده شدت پره اکالمپسی 
.نیز بکار می روند
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(1)دربارداریشاخص های شدید اختالالت هایپرتانسیو : -2جدول 

((severeشدید(Nonsevere)غیرشدید( (Abnormalityاختالل

میلی متر جیوه110بیشتر یا مساوی میلی متر جیوه110کمتر از فشار دیاستولی
میلی لیتر جیوه160بیشتر یا مساوی همیلی لیتر جیو160کمتر از فشار سیستولی
تامثبتتأثیربی تا مثبتتأثیربی (3)پروتئینوری
وجودفقدانسردرد

وجودفقداناختالالت بینایی

وجودفقداندرد قسمت فوقانی شکم

وجودفقداناولیگوری

وجودفقدان(اکالمپسی)تشنج 

افزایشطبیعیکراتینین سرم
وجودفقدانترومبوسیتوپنی

((Markedتوجهقابل ((Minimalمختصرمافزایش ترانس آمینازهای سر

آشکارفقدانمادودیت رشد جنین
وجودفقدانادم ریه

(سن بارداری Late ((Earlyزودر )دیرر 
.مقایسه شود-1با معیارهای جدول ( 1)
.واژه های خفیف و متوسط به صورت اختصاصی تعریف نشده اند( 2)
ه اهمیت اکثر صاح  نظران برای پروتئینوری جهت افتراق بیماری شدید و میرشدید قائل ب( 3)

.نیستند
BP =فشار خون



عوامل خطرو  میزان بروز   

INCIDENCE 
AND

RISK FACTORS 
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طر بیشتر در معرض خنولی پار و جوانزنان **

.  هستندپره اکالمپسی ابتال به 

ال بیشتر در معرض خطر اب ت زنان مسن تر ***

س ی  هایپرتانسیون مزمن همراه با پره اکالمپبه 

. می باشندافزوده شده 
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:میزان بروز به صورت واضح تات تأثیر

 نژاد

 قومیت

 نتیجتاً ژنتیک

.قرار می گیرد
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،(MFMU)جنینومادرط واحدشبکهمطالعهیکدر

:اکالمپسیپرهبروزمیزان

درصد،5سفیدپوستاندر

درصد9تبارهااسپانیاییدر

بوددرصد11آفریقایی-آمریکاییزناندرو(2012،b،a؛Myatt).

دارندبیشتریموربیدیتهپوستانسیاهبعالوه

(2015،( Shahul
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:میزان بروز پره اکالمپسی 

 درصد،  3-10نولی پار در جمعیت

 یزان  می باشد و ممولتی پارها نیز متغیر در

.نشان می دهنددرصد4تا 1/4بروز را 

(2015 ،Sisher  .)
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:بالینیفاکتورخطرات نسبی برای چند 

باشدمیهیپرهموسیستینمیومتابولیکیسندرم(a2016،karumanchi؛

2017)باشندمیهمراهبیشتریریسکمختصربامذکرجنینباهایبارداری،

jaskolka).

پیامدهایازمتفاوتیانواعمسب بارداریندورادرکشیدنسیگاراگرچه

خطرکاهشباانگیزیحیرتصورتبهشودمیماسوبباردارینامطلوب

.(Bainbridge،2005؛Kraus،2014)داردهمراهیبارداریطولدرهایپرتانسیون
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است؟پیشگیریقابلاکالمپسیآیا

اتالنپریهایمراقبتکمکبهحدیتااکالمپسی

.استپیشگیریقابل

هبدسترسیکهمناطقیدرآنشیوعهاسالطی

است،میسرآسانیبهبهداشتیهایمراقبت

.استیافتهکاهش
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:اکالمپسیبروزمیزان

Ventura(2000)درمتادهایاالتدررابروزمیزان

.زدندتخمینتولد3250ازایبهموردیک1998سال

استداشتهکمتریبروزمیزانشدتبهایسلند.

      در کشورهای با من ابع ک افی فراوان ی ب ه ص ورت

.می باشدمیانگین یک در دو تا سه هزار زایمان



اتیوپاتوژنز
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ETIOPATHOGENESIS



68

زنان با اختالالت هاپیرتانسیون بارداری با احتمال بیشتری در

:مشخصات زیر رخ می دهد

  در مواجه ه ب ا پرزه ای    اول ین ب ار   زنانی که ب رای

.کوریونی قرار می گیرند

 اج ه  از پرزهای کوریونی مومقدار فراوانی زنانی که با

.می شوند مانند دوقلویی یا مول هیداتیفورم
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نان ب ا  اختالالت هاپیرتانسیون بارداری با احتمال بیشتری در ز

:مشخصات زیر رخ می دهد

یا الی فعال شدن سلول اندوتلیدچار حاالتی از قبال زنانی که

کلیوی بیمارییا  چاقی، دیابتمثل ابتال به التهاب می باشند 

.ثیاریا اختالالت ایمونولوژیکی ،   عروقی-بیماری قلبییا 

 یون در مستعد ابتال به هایپرتانساز نظر ژنتیکی زنانی که

.طول بارداری هستند
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o و ضرورت نداردبرای وقوع پره اکالمپسی وجود جنین

.ضروری استوجود پرزها کوریونی اگرچه 

o ه که این پرزها حتماً داخل رحم قرار داش ت الزم نیست

پ  ره اکالمپس  ی Worley(2008 )ب  رای مث  ال . باش  ند

ایج اد  بارداری خارج رحمی ش کمی  می تواند در زنان با 

.شود
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ه صرف نظر از علت زمینه ای، آبشار وقایعی که منج ر ب   

ص سندرم پره اکالمپسی می شوند ب ا اختالالت ی مش خ   

دهای که منجر به آسی  اندوتلیوم عروق و پیاممی شوند 

:آن شامل

اسپاسم عروقی،•

تراوش پالسما•

.دو عواق  ایسکمیک و ترومبوتیکی می گردن•



فنوتیپ سندرم پره اکالمپسی

Phenotypic Expression of 

Preeclampsia Syndrome 
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بس یار  بالینسندرم پره اکالمپسی در تظاهر فنوتیپی 

. می باشدمتنوع 

حمی تغییر شکل عروق مارپیچی ربر این اسا  که آیا 

در اثر تهاجم داخل عروقی تروفوبالست ها به ص ورت 

.می شوندمتمایز، ناقص صورت گرفته است یا خیر
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،(a2015)و همکاران  Redmanطبق نظر 

ن   اقصدر نتیج   ه ی تغیی   ر ش   کل مرحل   ه اول 

ج ر  منتروفوبالستیک داخل عروقی به وجود می آید که 

.سندرم بالینی می شودبه وقوع مرحله دوم 

ر تا ت ت أثی  مرحله دوم این است که نکته حائز اهمیت 

وضعیت هایی که از قبل در مادر وجود دارند و در ارتب ا  

.شودهستند، ایجاد میفعال شدن اندوتلیوم یا التهاب با 
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س ی  تظاهر بالینی سندرم پره اکالمپ

ه به صورت طیفی از بیماری است ک  

به ت دریج ب ه وخام ت آن اف زوده     

. می شود
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شواهد موجود دال ب ر وج ود چن دین ایزوف ورم     

:می باشد که شامل 

جنینومادرهایویژگیدر(تفاوت)اختالف

جفتیهاییافته

دیرر شروعبابیماریمقابلدرزودر بیماری

(late-onset)باشدمی.

(2010 ،Phillips 2008؛ ،Valensise ، 2010؛Merwe  .)



اتیولوژی
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Etiology
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عللی که در حال حاضر واج د اهمی ت ماس وب م ی ش وند      

:عبارتند از

ه ع روق  همراه با تهاجم تروفوبالست میر طبیعی بالنه گزینی جفت -1

.رحم

و  (  جفت ی )بین بافت های مادری، پ دری  ناسازگاری ایمونولوژیکی -2

.جنینی

اری در ب ارد عروقی ی ا الته ابی   -ناسازگاری مادر با تغییرات قلبی-3

.طبیعی

نف  و ش امل ژن ه  ای مس تعدکننده ی ارث ی و    عوام ل ژنتیک ی   -4

.اپی ژنتیک



:یا وراژنشناس ی)اپیژنتیک 
یله اختالفات سلولی و فیزیولوژیکی است که بوسمطالعه

.نمیشودایجاد DNAتغییر در توالی 

 مطالعهاپیژنتیک
ً
است که محیطییا خارجیعوامل اصوال

میشود و بر روی ژنهاباعث روشن یا خاموش شدن 
.چگونگی خواندهشدن ژنها اثر میگذارد

https://fa.wikipedia.org,2021
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https://fa.wikipedia.org/wiki/DNA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86


اپیژنتیک
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تیکتهاجم غیرطبیعی تروفوبالس

Abnormal Trophoblastic
Invasion 
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در رده تغیی ر ش کل گس ت   به ص ورت  النه گزینی طبیعی 

که همانطور)موجود در دسیدوا بازالیس شریانچه های مارپیچی 

.مشخص می شود ( نشان داده شده-2شکل در 

ومی و تروفوبالست های داخل عروقی، جایگزین پوشش آندوتلی

م ی گردن د   افزایش قطر ع روق  عیالنی عروق شده، منجر به 

(1997 ،zhou .)

تنه    ا ب    ه ص    ورت س    طای درگی    ر  وری    دها 

.می شوند



یپره اکالمپس-النه گزینی طبیعی
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بهتروفوبالستیکتهاجماکالمپسیپرهمواردازتعدادیدر

.دهدمیرخناکاملصورت

به(میومترعروقنه)دسیدواعروق،ناقصتهاجماینطی

وشوندمیمفروشعروقیداخلهایتروفوبالستوسیله

ازراخودعیالنیواندوتلیومیپوششعمقی،هایشریانچه

قطرنصفمعادلهاآنخارجیقطرمتوسطودهندنمیدست

.(Fisher،2015)باشدمیطبیعیهایجفتدرعروق
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جمتهامیزانباهایپرتانسیوبیماریشدتکهرسدمینظربهعموماً

.(Madazli،2000)داردارتبا ،تروفوبالستی

میرشایعتزودر اکالمپسیپرهبازناندرتهاجماینکهاینمهمتر

.(Khodzhaeva،2016)باشد

McMahonورفاکتپایینسطوحکهدریافتند2014سالدرهمکارانو

عروقیداخلنوسازیدراستممکنمالولآنژیوژنیکیآنتیرشد

.باشدداشتهنقششدهتخری 
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De Wolf(1980 )  ل به کمک میکروسکوپ الکترونی، شرایین حاصله از ما

. النه گزینی را ارزیابی نمود

آسی  اندوتلیالی، تراوش اجزاء :تغییرات زودهنگام در پره اکالمپسی شامل 

. باشدپالسما از دیواره عروق، تکثیر سلول های میوانتیمال و نکروز مدیا می

ی رخ مماکروفاژها و سپس درمیوانتیمال ابتدا در سلول های تجمع چربی 

آتروز             Hertig(1945 )این سلول های مملو از چربی که توسط . دهد

(atherosis .نامیده شدند(

پ ره اکالمپس ی  مبتال به هفته بارداری 34از قبل یافته ها در زنانی کهاین 

(. b2014 ،Nelson)بودند شایعترشده بودند 
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چن ین  ( 2015)و همک اران  Staffبه عالوه 

می تواند گروه ی آتروز حاد فرض کردند که

در معرض خط ر  از زنان را مشخص نماید که 

ای ز و بیم اری ه   آترواس کلرو باالی ابتال به 

.در آینده می باشندعروقی-قلبی
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جری ان کاهش میرطبیعی قطر شریان های م ارپیچی،  

.می کندمختلخون جفتی را 

McMahon ش  واهدی دال ب  ر ( 2014)و همک  اران

ر کاهش فاکتورهای رشد مالول در جریان خون و تغیی

. شکل ناقص عروقی، به دست آوردند

ر ب ه  احتماالً کاهش پرفیوژن و مایط هایپوکسیک منج

. آزاد شدن دبری ها و ریز  رات جفتی می شوند
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کاهش میرطبیعی قط ر ش ریان  

جری  ان خ  ون ه  ای م  ارپیچی، 

.می کندمختلجفتی را 
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McMahon (2014)و همکاران:
تغیی ر  فاکتورهای رشد مالول در جریان خ ون و  کاهششواهدی دال بر 

. ناقص عروقی، به دست آوردندشکل 

ی ها منجر به آزاد شدن دبریط هایپوکسیک ماو کاهش پرفیوژن احتماالً 

. و ریز  رات جفتی می شوند

تمیک مارک پاسخ التهابی سیسدر این مرحله این تغییرات که 

معادل مرحله دوم سندرممی باشند در مال ایجاد می شوند که 

(. Lee، 2012؛ Redman، 2012)می باشد پره اکالمپسی 



Preeclampsia and Eclampsia - Gynecology 
merckmanuals.com
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زن ان ب اردار را   ،نقص در النه گزینی به عنوان ی ک عام ل افزوده  

:ابتال بهمستعد

،هایپرتانسیون بارداری

 ،سندرم پره اکالمپسی

 ،زایمان پره ترم

 مادودیت رشد جنین

دکولمان جفت می نماید.

(Brosens, 2011; Labarrere, 2017; Nelson, 2014b)..)
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عوامل ایمونولوژیکی

Immunological Factors 
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تق در برابر آنتی ژن های جفتی مشسازگاری ایمنی مادر 

. از پدر و آنتی ژن های جنینی،وجوددارد

احتمالیاختاللیا ایمنی(tolerance)فقدان تامل 

توجیه در تنظیم آن، تئوری دیگری است که برای 

. مطرح شده استسندرم پره اکالمپسی

(2013 ،Erlebacher  .)



96

-در سطح مشترک مادریهیستولوژیکی تغییراتمطمئناً 

.جنینی دال بر پس زدن حاد پیوند می باشد

ک  را به عنوان یپره اکالمپسی همچنین داده های استنباطی، 

.  اختالل با واسطه ی ایمنی مطرح می کنند

تشکیل آنتی بادی هایبرای مثال احتماالً در شرایطی که 

ر می شود، خطمختلبرای مناطق آنتی ژنیک جفت، بلوکان 

. می یابدافزایش به صورت ماسوسیپره اکالمپسی 
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.استهمراهبیشتریخطربااولحاملگیسناریوایندر

خطرافزایشاستممکنایمنیتاملتنظیمدراختاللهمچنین

زامجموعهدووجودیعنیپدریژنآنتیبارافزایشهنگامبهرا

.دهدتوضیح،(میاعفدوز)پدریهایکروموزوم

خطرمعرضدرموالرحاملگیبهمبتالزنانمثال،عنوانبه

.باشندمیزودهنگامشروعبااکالمپسیپرهبرایبیشتری

بروزمیزان،13تریزومیبهمبتالجنیندارایزناندرهمچنین

.(Bdolah،2006)استدرصد40تا30حدوددراکالمپسیپره
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شته برعکس زنانی که مواجهه قبلی با آنتی ژن های پدری دا

در براب ر پ ره   مانن د ب ارداری قبل ی از هم ان همس ر      اند، 

.پیدا می کنند، مصونیت اکالمپسی

، 1986)نم ی ش ود   دیده سابقه سقط این فرایند در زنان با 

Strickland .)

ب اردار ش ده ان د،    همسری جدید که از در زنان مولتی پاری 

(.  Mostello، 2002)می یابد  افزایش پره اکالمپسیخطر
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Redman نق  ش احتم  الی ناس  ازگاری ( 2015)همک  اران و

گری م ورد ب ازن  ایمنی را در پاتوفیزیولوژی پره اکالمپسی 

.قرار دادند

ی ان  می شوند بسرانجام دچار پره اکالمپسی در زنانی که 

می زان ابتدای ح املگی  تروفوبالست های خارج پرزی در 

یت ایمنی میرکالس یک لکوس   سرکوبگر Gآنتی ژن بروز

.داده بودکاهش را HLAGانسانی، 
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که عامل زمینه س از  ،C1597آلل ژن 

ی اضافه تری برای بروز پره اکالمپسی م  

ش یوع  ب ا  س یاه پوس ت   باشد در زن ان  

(. Loisel، 2013)دیده می شود بیشتری 

.الل در حقیقت ژن کنترلکننده یک صفت است که در یک جایگاه مشخص روی کروموزوم قرار گرفته
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در نق ص واسکوالریزاس یون جفت ی   احتماالً این تغییرات در 

.نقش داردپره اکالمپسی سندرماول ( Stage1)مرحله

کمکیT، تولید لنفوسیت های در جریان بارداری طبیعی

(T-hellper) دو فعالیت ن وع به شکلی صورت می گیرد که

.افزایش می یابدبه نسبت فعالیت نوع یک 

نامیده می ش ود  )type 2 bias(سوگیری نوع دو این روند 

(2014 ،2012 ،Redman.)
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را تاری ک  ایمن ی هوم ورال   ،T-hellper2سلول های 

. می کنند

سیتوکاین،ترشح T-hellper1در حالی که سلول های 

.می نمایندتاریک راهای التهابی 

لکردعم،شوندمیاکالمپسیپرهبهمبتالکهزنانیدر

T-hellper1میافزایشبارداریدومماههسهاوایلاز

.یابد
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فعالیت سلول های اندوتلیالی

Endothelial Cell Activation 



105

تغیی رات ، ادام ه ی  تغییرات الته ابی گمان می رود 

. هستند1مرحله 

یا هر عامل مارک در پاسخ به عوامل ایسکمیک 

ز اآبشاریمی شوندو فاکتورهای جفتی آزاددیگر، 

(.Davidge، 2015)وقایع آماز می شود 
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اسطه های وو دیگر متابولیکیو عوامل آنتی آنژیوژنیکی بنابراین 

ی شوند، مآسی  سلول های اندوتلیالی منجر به لکوسیتی التهابی

ی  که در اینجا با فعال شدن و اختالل عملکرد سلول اندوتلیال

.مترادف است

ضعیت  در نتیجه ی واختالل عملکرد سلول اندوتلیالی ممکن است 

.  رخ بدهدجریان خون مادر بسیار فعال لکوسیت ها، در 

(2001 ،Gervasi 2000؛،Faas  .)
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:به طور خالصه 

ا توم وری آلف   نک روز مث ل ف اکتور   سیتوکین ها ممکن است 

(TNF-α) با پره در استر  اکسیداتیو مرتبطاینترلوکین ها و

.اکالمپسی، شرکت داشته باشند

ن و این استر  اکسیداتیو به کمک انواع فعال شده اکسیژ

رادیکال های آزاد مشخص می شود که منجر به تشکیل  

دارند  می گردد که خود توانایی تکثیرپراکسیدهای لیپیدی 

(2005 ،Manten )(Self-propagating)  .
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بههایرادیکالخود،نوبهبهعواملاین

نجرمکهکنندمیتولیدراتوکسیکیشدت

سیداکتولیدتغییرواندوتلیالیآسی به

درتداخلوهاسلولاینتوسطنیتریک

.شوندمیپروستاگالندینیتعادل
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:ازعبارتنداکسیداتیواستر دیگرعواق 
تیجفآتروزجریاندرکهچربیازمملوآلودکفماکروفاژهایتولید

.شدندمیمشاهده

صورتبهکهواسکولرمیکروانعقادسیستمشدنفعال:

oکندمیتظاهرپالکتکاهش

oمویرگیتراواییسیستمیکافزایش

(systemic capillary permeability)پروتئینوریوادمعالئمباکه

.شودمیآشکار



عوامل ژنتیکی 

Genetic Factor
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:پره اکالمپسی

چند عاملی(multifactorial )

چند ژنیpolygenic) )

.است
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:پره اکالمپسی

ک ه  Nilsson(2004 )در یک مطالعه انج ام ش ده توس ط    

ج زء بود، یک سوئد مورد تولد درمیلیون 1/2شامل تقریباً 

وجود ی پره اکالمپسو هایپرتانسیون بارداری برای ژنتیکی

.داشت

(2015 ،Taylor & Ward)
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:خطر بروز پره اکالمپسی

 20-40مبتال به پره اکالمپسی دخترانِ مادران در%

 11-37مبتال به پره اکالمپسی خواهران زنان در%

 کر نمودند% 22-47دوقلوهادر  .
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:فاکتورهای قومی بومی مهم هستند

ک ایی  آفریق ایی آمری بروز باالی پره اکالمپسی در زنان 

.شاهدی بر این موضوع می باشد

ب      ه عل      ت ای      ن ک      ه ب      ین 

ژن های آمریکایی هندی و نژاد س فید ت داخل وج ود    

زن ان الت ین انس یدانس کمت ری    دارد ممکن است که 

(.Shahabi، 2013)داشته باشند
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م االً  احتاین استعداد ارثی برای پره اکالمپسی 

ده صدها ژن به ارث رس ی اثر متقابل در نتیجه 

.  ، ایجاد می شودپدر و مادراز 

ک  ه ه  زاران عملک  رد آنزیم  ی و  ژن ه  ایی 

ن د  متابولیک را در تمام اعیاء کنترل م ی کن 

(2014 ،Triche.)
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ا برخی از این ژن ها رتعدادی از عوامل مشتق از پالسما، 

، 2012)در پ   ره اکالمپس   ی را ،تاری   ک میکنن   د  

Machenzie  .)

ره مب تال ب ه س ندرم پ     بنابراین تظاهر بالینی در هر زن 

. خواهد داشتطیفی گسترده اکالمپسی،  

، ابهژنوتیپ های مش  به همین روال، بروز فنوتیپ در بین 

، 2013)، متفاوت خواهد بود تعامل عوامل مایطیبسته به 

Yang .)
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مورد مطالعه قرار  صدها ژن از نظر همراهی با پره اکالمپسی 

.گرفته اند

(2015 ،Ward 2016؛ ،Sakowiez 2013؛ ،Baurma  .)

ه قابل توجهی ب ا پ ر  همراهی مثبت تعدادی از آن ها که احتماالً 

.فهرست شده اند-4در جدول اکالمپسی دارند 

ردن ی ک  پیدا ک  به دلیل تظاهر پیچیده فنوتیپی پره اکالمپسی 

. استمورد تردید ژن کاندیدای مسئول، 



Majander (2013)و همکارانش ،
را  ی پره اکالمپساستعداد ابتال به 

ر  مرتبط با ژن های جنینی واقع ب
.عنوان کردند18کروموزوم 
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پاتوژنز

اسپاسم عروقی

Pathogenesis

Vasospasm 
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(1918 )Volhard در پ ره اکالمپس ی را س ال ه ا پ یش      ایده ی اسپاسم عروقی

. پیشنهاد داد

و اف زایش مقاوم ت   منج ر ب ه انقب اض ع روق و در نتیج ه      فعال شدن اندوتلیوم 

.می شودهایپرتانسیون

رس وب  در اثر آسی  سلول های اندوتلیالی منجر بهنشت بینابینی در همان زمان، 

. می شوندپالکت ها و فیبرینوژن در ساب اندوتلیوم 

.اتصالی اندوتلیالی را نیز نشان دادندشکستگی پروتئین های 

ه شده در ناحیه ساب اندوتلیومی شریان های پر مقاومت دیدتغییرات فراساختاری 

(.Wang،2002؛ Suzuki، 2003)است 

.نیز به میزان زیادی درگیر می شودمدارهای وریدی بزرگتر 
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ب ه عل ت توزی ع نامناس   منج ر ب ه       با کاهش جریان خون 

. پیرامون می شودایسکمی بافت 

یی که و سایر اختالالت اعیای انتهانکروز، خونریزیدر نتیجه 

. مشخصه سندرم پره اکالمپسی می باشد، رخ می دهند

درحج م خ ون   کاهش چشمگیر یک همبستگی مهم بالینی، 

زن            ان مب            تال ب            ه   

(.  Zeeman،2009)دیده می شود پره اکالمپسی شدید 
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آسیب سلول های اندوتلیالی

Endothelial Cell Injury 
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ص ر  جزء اص لی دان ش معا  آسی  به سلول های سیستمیک اندوتلیالی 

( . Davidge، 2015)پره اکالمپسی شده است پاتوژنزدرباره 

دارن د،  منشأ جفت ی که احتماالً به این ترتی  عامل یا عوامل پروتئینی 

ترشح می شوند و منجر به فعال شدن و اختاللجریان خون مادر داخل 

.عملکرد اندوتلیوم عروق می گردند

بسیاری از تظاهرات سندرم بالینی چنین به نظر می رسد که 

لیالی در نتیجه ی تغییرات گسترده ی سلول های اندوتپره اکالمپسی 

.ایجادمی شوند
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م ی باش د و س لول   ضد انعقادی خواص دارای اندوتلیوم سالم 

ند شدن کهای اندوتلیالی با آزاد کردن اکسید نیتریک منجر به 

. پاسخ عیالت صاف عروق در برابر آگونیست ها می شوند

ی زان  احتماالً مسلول های اندوتلیالی فعال شده یا آسی  دیده 

می کنند اکسید نیتریک تولید می کنند و موادی ترشحکمتری

اف زایش  م ی کنن د و منج ر ب ه     روند انعق اد را تاری ک   که 

. می شوندحساسیت به وازوپرسورها 
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ند شواهد بیشتری که دال بر فعال شدن ان دوتلیوم م ی باش    

:شامل 

 ای اندوتلیالی م ویرگ ه   مورفولوژی تغییرات اختصاصی در

گلومرولی

مویرگی (پرمابیلیتی )تراوایی افزایش

 یوم مواد وابسته به فعال ش دن ان دوتل  افزایش ملظت خونی

. می باشد
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عوامل متع ددی در پالس مای زن ان    

ن د  وج ود دار پره اکالمپسی مبتال به 

ا روازواکتی و که در تعامل با هم آث ار  

.ایجاد می کنند

(2009 ،Walsh 2007؛ ،Myers .)
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ریسک فاکتورهای بالینی انتخاب شده برای پره اکالمپسی: -3جدول 
Pooled Unadjusted 

Relative (95% CI)
ریسک فاکتور(میلیون) بارداری 

2.5 (1.0-6.3)2.43SLE

2.1 (1.9-2.4)2.98Nulliparity

1.2 (1.1-1.3)5.24Age < 35

2.4 (1.7-3.4)0.063Prior stillbirth

1.8 (1.5-2.1)0.97CKD

1.8 (1.6-2.1)1.46ART

2.8 (2.6-3.1)5.92BMI > 30

2.9 (2.6-3.1)7.31Multifetal

2.0 (1.4-2.7)0.29Prior preeclampsia

3.7 (3.1-4.3)2.55Diabetes

8.4 (7.1-9.9)3.72Prior preeclampsia

5.1 (4.0-6.5)6.59CHTN

2.8 (1.8-4.3)0.22APA

APA =آنتی فسفولیپید آنتی بادی
ART =تکنولوژی کمک باروری
BMI =شاخص توده بدنی

CHTN =فشار خون مزمن
SLE =لوپو  اریتماتوز سیستمیک
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افزایش پاسخ پرسوری
Increased  Pressor Responses 
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ده نسبت به وازوپرس ورهای انفوزی ون ش    زنان باردار به صورت طبیعی 

(.Abdul-Karim، 1961)مقاومند

بت ، واکنش عروقی نس  پره اکالمپسی زودر هر چند در زنان مبتال به 

م ی یاب د   اف زایش ش ده،  انفوزیون IIآنژیوتانسین و نوراپی نفرین به 

(1968 ،Talledo 1956؛ ،Raab .)

ب ر ش روع   مق دم  واضااً IIافزایش حساسیت به آنژیوتانسین به عالوه 

(.Gant، 1974)هایپرتانسیون بارداری می باشد 

طوح م ی ش وند س    پره اکالمپسی پره ت رم  برعکس زنانی که مبتال به 

(.Chase، 2017)دارند پایین تری IIانژیوتانسین 
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م پ ره  در پاتوفیزیولوژی س ندر پروستاگالندین های متعددی 

.اکالمپسی مرکزیت دارند

(PGI2)تولید پروستاس یکلین با بارداری طبیعی، درمقایسه

. می یابدکاهش پره اکالمپسیدر اندوتلیوم در موارد 

رخ م ی ده  د A2فس فولیپید  ای ن وض عیت ب ا واس  طه ی    

(2015 ،Davidge .)
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توسطA2ترومبوکسانترشح،اکالمپسیپرهدر

A2سانترومبوکبهپروستاسیکلیننسبتویافتهافزایشهاپالکت

.دکنمیپیداکاهش

انسیونآنژیوتبهنسبتحساسیتافزایشازوقایعاینخالصینتیجه

II1988)کندمیحمایتعروقیانقباضنهایتاًوشدهانفوزیون،

Spitz).

ورتصبهشوندمیاکالمپسیپرهدچارعداًبکهزنانیدرتغییراتاین

.(Chavarria،2003)شوندمیآشکاربارداری22هفتهاززودر 
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ه است کاکسید نیتریک یک وازودیالتور قوی 

آرژینین L–توسط سلول های اندوتلیالی از 

.ساخته می شود

افزایشمنجر بهتولید اکسید نیتریک مهار

و از ضربان قل کاهشمتوسط فشارخون شریانی، 

بین رفتن مقاومت القا شده توسط بارداری در 

. مقابل وازوپرسورها می شود



134

ی است احتماالً ترکیباکسید نیتریک ، در انسان ها

ه که وضعیت عروق متسع و کم فشار طبیعی ک

داوم جفتی است را ت-مشخصه ی پرفیوژن جنینی

(.  Myatt، 1992؛ Weiner، 1992)می بخشد 

روشن ی پره اکالمپسآثار تولید اکسید نیتریک در 

نیست

(2014 ،Davidge.)
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روز با کاهش بظاهراً سندرم پره اکالمپسی 

وم، اکس ید نیتری  ک س  نتتاز در ان  دوتلی 

فعالی ت اکس ید   همراه اس ت، بن ابراین   

، 2015)م   ی یاب   د ک   اهشنیتری   ک 

Davidge .)



اندوتلین ها
Endothelial Cell Activation 
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آمین  و 21ای  ن پیتی  دهای  

، منقبض کنن ده ه ای   اسیدی

عروق     ی نیرومن     دی  

می باشند



ایزوفورم اصلی تولید شده توسط  )(1ET-1-اندوتلین
(. karumamchi2016b).اندوتلیوم انسان است

،درزنان باردار با فشارخون طبیعی پالسما ET-1سطوح 
.می یابدافزایش

دارندسطوح باالتری اکالمپس ی پرهاما درزنان مبتال به 

(Ajune,2003 )

138



139

نیست ET-1جفت منشأ تلغیظ Roberts(1999 )و Taylorطبق نظر 

ش أت  نفعال شدن اندوتلیوم سیستمیک و احتماالً افزایش ملظت آن از 

.می گیرد

به دنبال درمان زنان دچار ET-1که ملظت اندوتلین توجه است جال  

( .Sagsoz، 2003)می یابد سولفات منیزیوم، کاهش پره اکالمپسی با 

م ی ده د   ک اهش را ET-1ملظ ت  سیلدنافیلو در مطالعات حیوانی 

(2016 ،Gillis.)



وژنیکپروتئین های آنژیوژنیک و آنتی آنژی

Angiogenic and Antiangiogenic Proteins 
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(vasculigenesis)تشکیل عروق جفتی 

.از لقاح دیده می شودروز بعد21

تی انو مواد پرو فهرستی رو به افزایش از 

در رشد عروق جفت ی دخی ل  آنژیوژنیک 

.  هستند
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(VEGF)خانواده فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی =

عه قرار و آنژیو پوئیتین بیشتر از بقیه مورد مطال

.گرفته اند

برای توضیح سطوح بیش از حد عوامل آنتی 

دن  در اثر بدتر شآنژیوژنیک که گفته می شود 

جفتی -هایپوکسی در سطح مشترک رحمی

ک تاریک می شوند، عنوان عدم تعادل آنژیوژنی

.به کار می رود
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ه پره  در زنانی که سرانجام مبتال بتروفوبالست

تی  دو پپتید آن، دست کم اکالمپسی می شوند

ه  تولید می کند کآنژیوژنیک را به میزان زیاد 

وارد گردش خون مادر می شوند

(a2016 ،Karamunchi.)



144

-SELT)مشابه.مالول1کینازتیروزین-1

1)FmsگیرندهازنوعیVEGFباشدمی.

میرفعالطریقازSFlt-1مادریسطوحافزایش

PIGFگردشدرسطوحکاهشوکردن

عملکرداختاللبهمنجرآزادVEGFو

.(Maynard،2003)شودمیاندوتلیومی
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نشان داده شده، -4همانطور که در شکل 

SFlt-1 ع از آشکار شدن پره اکالمپسی شروچند ماه قبل در سرم مادر

. می کندافزایش به

Haggerty سطوح باالی مشاهده کردند که ( 2012)و همکارانSFlt-1

همراه بودهدو برابر شدن خطر بروز پره اکالمپسی با سه ماهه دومدر 

.  است

پره  مراه با زودهنگام هاین اناراف از سطوح طبیعی ظاهراً به صورت 

(.Vatten، 2012)رخ می دهد اکالمپسی زودر  

دارند مادودیت رشد داخل رحمی این فاکتورها در حاملگی هایی که 

(.Herraiz، 2012)مؤثر می باشند 
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.ژن هایی که احتماالً با سندرم پره اکالمپسی ارتباط دارند: -4جدول 

عملکرد تحت تأثیر(پلی مورفیسم)ژن 

MTHFR (C677T)متیلن تتراهیدروفوالت ردوکتاز

F5 (Leiden) لیدن5فاکتور

AGT (M235T)آنژیوتانسینوژن

HLA (Various)آنتی ژن های لکوسیت انسانی

NOS3 (Glu298ASP)اکسید نیتریک اندوتلیوم

F2 (G20210A) پروترومبین( فاکتورII)

ACE (1/Dat intron)آنزیم مبدل آنژیوتانسینوژن

CTLA4 پروتئین مرتبط با لنفوسیتT-سایتوتوکسیک

LPLلیپوپروتئین لیپاز

SERPINEIمهارکننده سرین پپتیداز

GNA PROMOTERکاهش متیالسیون

(Ward Tricle، 2014؛ Ye، 2016؛ Staines-Urias، 2012؛ BUURMA، 2013)برگرفته از 



FIGURE -4
Angiogenic and antiangiogenic factors in normotensive (NT) and preeclamptic (PE) women across 

pregnancy. Both pairs of factors are significantly divergent by 23 to 26 weeks’ gestation. sFlt = soluble 
fms-like tyrosine kinase 1; PlGF = placental growth factor. (Data from Myatt, 2013.)
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ی یک پپتید انتی انژیوژنیک. (SEng)اندوگلین مالول -2

را از اتصال به گیرنده های  TGF-Bایزوفرم های است که

.  می نمایدمهاراندوتلیالی 

.یکی از این رسپتورها می باشداندوگلین

اتساع عروقیکاهشباعث اتصال به اندوگلین کاهش 

.وابسته به اکسید نیتریک اندوتلیالی می شود
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چند م اه  نیز SEngسطوح سرمی 

از وقوع پ ره اکالمپس ی ب ه   پیش

می شروع به افزایشصورت بالینی 

(. Haggerty، 2012)کنند 
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ح ترش  متفورمینجال  است که 

از باف  ت ه  ای انت  ی انژیوژنی  ک 

، 2016)می ده د  کاهشانسانی را 

Brownfoot.)
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نچنیسیستماتیکبازنگرییکطی

-SFLtسطوحافزایشکهگرفتندنتیجه

ماههسهدرPIGFملظتکاهشو1

تههفازبعداکالمپسیپرهبروزباسوم

.(Widmer،2007)داردارتبا 25
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سیستماتیکبازنگرییکطی

Haggerty(2012)همکارانو:

بروزشدنبرابر2کهکردندگزارش

SFlt-1وSEngپرهخطرترتی به

میافزایشبرابر40و39رااکالمپسی

.دهد
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:سیستماتیکبازنگرییکطی

فتیجانژیوژنیکانتیهایپروتئینحدازبیشتولیددلیل

.استمعمایک

،2016)داردوجوددواینترشحدرقومینژادیهایتفاوت

Yang).

مایعوجنینسیرکوالسیوندرمالولاشکالملظت

ازبعدنآسطحونیستبیشترپراکالمتیکزنانآمنیوتیکی

.(Staff،2007)میشودناپدیدمادرخوندرزایمان



155

وژنی ک  پروتئین های انتی انژیدرصدد است تا از مطالعات بالینی 

. پره اکالمپسی استفاده کندپیش بینی و تشخیصدر 

therapeutic apheresisافرزیس درمانییک مطالعه مقدماتی 

(.Thadhani، 2016)توصیف می کند SFlt-1را برای کاهش 

افرزیس یا همافرزیس یک اصطالح کلی است و می تواند نشاندهنده آن جزئی از خون که حذف

:میشود، هم باشد، مانند

(پالسمافرزیس)پالسما 

(پالکت فرزیس)پالکتها 



(پالسمافرزیس)پالسما 
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پاتوفیزیولوژی
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PATHOPHYSIOLOGY
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شواهد موجود حاکی از این اس ت ک ه ظه ور    

آم    از اوای    ل ب    ارداری از بیم    اری 

.  می شود

آن از زم ان تغیی رات پنه انی   به این ناو که 

الینی به صورت بنهایتاًصورت می گیرد و لقاح

.  تظاهر می کند



159

اگر زایمان رخ ندهد،  

ریدرگیبهمنجرتغییراتایننهایت،در

عالئمازطیفیوشوندمیعیویچند

اتتظاهرازکهنمایندمیایجادرابالینی

شاملراچشمگیریتاوالتتامختصر

.شودمی
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:به نظر می رسد این وقایع از عواق 

،اختالل عملکرد اندوتلیوم

  انقباض عروقی

 ایسکمی

.می باشند
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اگرچه بسیاری از عواق  مادری سندرم

ته به پره اکالمپسی به صورت معمول بس

اما اینعیو درگیر شرح داده می شوند 

عواق  ش ایعاً متع دد ب وده و ب ا ه م،      

.دارندهمپوشانی



عروقی-دستگاه قلبی
Cardiovascular System 

162



Pregnancy and Your Heart
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https://www.google.com/url?sa=i&url=http://www.secondscount.org/heart-condition-centers/info-detail?cid=90c7a9af-9e02-48b4-a004-758b43cbc0e0&psig=AOvVaw0Wk8BGDK2Dple4xRNtOmz2&ust=1630568603724000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCLCa6caj3fICFQAAAAAdAAAAABAm
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بروز اختالالت عملک رد قل   و ع روق ب ه ص ورت ش ایع در س ندرم        

:داین اختالالت با موارد زیر مرتبط هستن. پره اکالمپسی رخ می دهد

به علت هایپرتانسیونافزایش پس بار قلبی ( 1

رداری قرار که تات تأثیر کاهش پاتولوژیک هیپرولمی باپیش بار قل  ( 2

می گیرد و یا به دنبال تج ویز مال ول ه ای وری دی کریس تالوئیدی و     

.افزایش می یابدانکوتیک 

همراه با خروج مایع داخل عروق ی ب ه فی ای    فعال شدن اندوتلیوم ( 3

.مهم تر از همه در ریهخارج سلولی و 
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Hypertension in pregnancy: an emerging risk 
factor for cardiovasculer
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.nature.com/articles/ncpneph0623&psig=AOvVaw0Wk8BGDK2Dple4xRNtOmz2&ust=1630568603724000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCLCa6caj3fICFQAAAAAdAAAAABAZ


تغییرات همودینامیکی و عملکرد قلبی

Hemodynamic Changes 

and Cardiac Function 

167
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ه بارداری ناشی از اختالالت هایپرتانسیو وابسته بعروقی -مشکالت قلبی

.می باشندمتغیر ، انواع تعدیل کننده هابسته به 

:این عوامل شامل 

 ،شدت پره اکالمپسی

 ،شدت هایپرتانسیون

 بیماری های مزمن زمینه ای

و مقطعی از طیف بالینیclinical spectrum )) که در آن ارزیابی

صورت می گیرد، 
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ده ، ب رون با وجود این با شروع بالینی پ ره اکالمپس ی  

اهشکقلبی دست کم به علت افزایش مقاومت مایطی، 

.می یابد

زمانی که عملک رد قلب ی در پ ره اکالمپس ی مطالع ه     

وکارد اکوکاردیوگرافی برای بررسی عملکرد میمی شود، 

.مورد توجه قرار می گیردو عملکرد بالینی بطن 



Acute Cardiac Effects of Severe Pre-
Eclampsia - ScienceDirect

170

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109718347235&psig=AOvVaw0Wk8BGDK2Dple4xRNtOmz2&ust=1630568603724000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCLCa6caj3fICFQAAAAAdAAAAABAT
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ه ناش ی از اخ تالالت هایپرتانس یو وابس ته ب      عروق ی  -مشکالت قلبی

:بارداری

عروق ی -در برخی زنان بروز تغیی رات قلب ی  

، 2008)می باشد شروع هایپرتانسیونبر مقدم

Depaco 1990؛ ،Easterling 2012؛  ،

Khalil 2013؛ ،Mulcho.)



عملکرد میوکارد

Myocardial Function

172
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انج ام ش ده در پ ره اکالمپس ی، ح اکی از      اکوکاردیوگرافی های سریال 

م ی باش د   زن ان  % 40-45نفع اختالل عملکرد دیاستولی در شواهدی به 

(2012 ،Guirguis 2015؛ ،Melchiorre.)

پ ر  و ب ه خ وبی  عملکرد بطن ها به خوبی ریالکس نش ده  با این اختالل 

.نمی شوند
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س ال  4تغییرات پره اکالمپسی ت ا  در بعیی از این زنان 

، 2011؛ Orabona، 2017)پس از زایمان باقی م ی مانن د  

Evans .)

In some of these women, functional 
diferences persist up to 4 years after 
delivery 
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ز ناش ی ا اختالل عملک رد دیاس تولیک   به نظر می رسد 

تغییرات بطنی است که پاس خی تط ابقی جه ت حف ظ    

در پ ره  اف زایش پ س ب ار    انقباض طبیعی در همراهی با 

.  اکالمپسی می باشد

س ت  ممکن اسطوح باالی پروتئین های آنتی انژیوژنیک 

(. Shahul، 2016)مؤثر باشد 

از نظ ر  زن ان ب اردار س الم    در حالی که این تغییرات در 

. بالینی، بی اهمیت تلقی می شوند



176

یماری اختالل عملکرد بطنی به عنوان باما زمانی که 

وجود داش ته باش د مث ل ه ایپرتروفی     زمینه ای 

، منهایپرتانس یون م ز  متادالمرکز بطنی ناشی از 

اختالل عملکرد دیاستولیک تش دید م ی ش ود و   

ش ود ادم ری ه ک اردیوژنیکی   به ممکن است منجر 

(2017 ،Wardhana .)



عملکرد بطنی
Ventricular Function 

177
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شیوع نسبتاً باالی اختالل علی رمم 

همراه باعملکرد دیاستولیک 

ی در عملکرد بالینی قلبپره اکالمپسی، 

.استمناس  ،مال  زنان

(2015 ،Hibbard  .)
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ین  تروپونسطوح پره اکالمپسی در بعیی از زنان دچار 

.است باال جزییبه صورت قلبی 

سطحپره اکالمپسی شدید در 
amino-terminal pro-brain natriuretic peptide (Nt pro-

BNP)می باشدباال.

(Pergialiotis, 2016; Zachary, 2017)
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:کهنکته حائز اهمیت آن است

ب ه  مب تال و زن ان  س الم هر دو گروه زن ان  

م ی توانن د عملک رد بطن ی    پره اکالمپسی 

ه ، داش ت هایپردینامی ک مختص راً یا طبیعی

.باشند
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ای بنابراین هر دو گروه، واجد برون ده قلبی متناس  ب ا فش اره  

. می باشندپرشدگی سمت چپ قل  

. تفشارهای پرشدگی به حجم مایعات داخل عروقی بستگی داش

ل اخ تال در بیشتر زنان، منج ر ب ه   خصوصاً هیدراسیون تهاجمی 

. می شدهمودینامیکی بطنی در عملکرد آشکار

همراه ی افزایش فشار گره ای مویرگ ری وی  اگرچه این یافته با 

عل ی رم م عملک رد    داشت، در تعدادی از این زنان ممکن است 

.رخ دهدادم ریوی ، طبیعی بطن
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نکته مهم 

در تعدادی از این زنان ممکن است علی رمم

.رخ دهدادم ریوی عملکرد طبیعی بطن، 

ی اپیتلی الی آلوئ ول  -، نش ت ان دوتلیالی  علت ای ن روی داد  

ت ملظ  ناشی از کاهش فشار انکوتیک می باشد، که همراه با 

. رخ می دهدپایین آلبومین سرم 
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:با توجه به این مطالعات، نتیجه گیری می شود که

المپسی  به زنان مبتال به پره اکمقادیر زیاد مایعات تجویز 

به  که از سایر جهات طبیعی می باشند منجر شدید

چپ توجه در فشارهای پرشدگی سمت افزایش قابل 

سطوح می شوند و برون ده طبیعی قل  به قل  

.می یابدهایپردینامیکی افزایش 



FIGURE -5

Ventricular function in normally pregnant women (striped area) and in women with eclampsia (boxed area) is plotted on 
a Braunwald ventricular function curve.

Normal values are from Clark (1989), and those for eclampsia are from Hankins (1984). PCWP = pulmonary capillary 
wedge pressure; LVSWI = lex ventricular stroke

work index.
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حجم خون
Blood Volume 

186
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. تغلیظ خون، نشانه اکالمپسی می باشد

ک ه مش اهدات   ( 2009)و همکاران Zeemanاین مطل  توسط 

را بسط دادند ش رح داده  ( 1984)و همکاران Pitchardقبلی 

.شده است

ه  ایپرولومیاکالمپس  ی، در زن  ان مب  تال ب  ه 

.  ودشده بشدیداً مادود طبیعی قابل انتظار، 
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. تغلیظ خون، نشانه اکالمپسی می باشد

ک ه مش اهدات   ( 2009)و همکاران Zeemanاین مطل  توسط 

را بسط دادند ش رح داده  ( 1984)و همکاران Pitchardقبلی 

.شده است

حج م خ ون   میرحامل ه در زنان با جث ه متوس ط   

چن د  می باش د و در ط ی   میلی لیتر 3000حدوداً

ه ، این حجم خونی ب  بارداری طبیعییک هفته آخر 

.می رسدمیلی لیتر 4500
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:در اکالمپسی

میلی لیتری1500افزایش حجم این 

که به صورت طبیع ی م ورد انتظ ار   

است در حد قابل توجه ب ه ص ورت   

.رخ نمی دهدکامل 
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:در اکالمپسی

تغل  یظ خ  ون، نتیج  ه ی انقب  اض عروق  ی  

فع ال ش دن  که متعاق    جنرالیزه می باشد 

ابینی و تراوش پالسما به فیای بین  اندوتلیوم

. فتددر اثر افزایش تراوایی مویرگی اتفاق می ا
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:در  پره اکالمپسی

به صورت معمول تغلیظ خ ون در زن ان   

برحس   وخام ت   دچار پره اکالمپس ی  

.دمشخص نمی باشبیماری تا این اندازه 



FIGURE -6
Total blood volumes in normotensive women compared with those with eclampsia. The vertical 

extensions are one standard deviation from the mean. In eclamptic women, blood volume is minimally 
increased compared with a subsequent normotensive pregnancy. (Data from Zeeman, 2009.)
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م راه  این تغییرات تبعات بالینی مهمی ب ه ه 

:دارند

به ویژه زنانی ک ه ملظ ت خ ون ب االیی     

به از دست دادن خ ون در هنگ ام   دارند 

ی پره اکالمپسعدمزایمان که در صورت 

.دهستن،حسا  طبیعی تلقی میشود 
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:ارنداین تغییرات تبعات بالینی مهمی به همراه د

مکن انقباض عروقی و نشت پالسما از اندوتلیوم م

ت ا زم ان   )مدت متغیری بع د از زایم ان   است تا 

.پا برجا بماند( نرمال شدن اندوتلیوم

م ی  ، انقباض عروقی برط رف با ترمیم اندوتلیوم

.می کندافتمعموالً هماتوکریتشود و 
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ک ه یک ی از دالی ل    نکته حایز اهمیت این است 

از دس ت دادن معموالً افت هماتوکریت اصلی این 

. در هنگام زایمان استخون 

ب  ه دلی  ل تخری    بیش  تر انم  ی ممک  ن اس  ت

.اریتروسیت ها ایجاد شود



ادریترومبوسیتوپنی م
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Maternal Thrombocytopenia 
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ای در تمام زنان مبتال به ان واع هایپرتانس یون ه    

ک ت  تعداد پالمرتبط با بارداری، به صورت روتین، 

. ها اندازه گیری می شود

یش بیش از صد سال پاکالمپسیدر کاهش پالکت 

. توصیف شده است
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فراوان  ی و ش  دت ترومبوس  یتوپنی

طول مدت ،     شدتبسته به    

، 2007)متغی ر اس ت   پره اکالمپسی

Hupucai 2007؛ ،Heilmann .)
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:ترومبوسیتوپنی آشکار

100/000تعداد پالکت کمت ر از  به صورت 

نش ان ( در میکرولیتر تعریف م ی ش ود  

. استبیماری شدید دهنده ی 
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و تی میزان باالی موربی دی با تعداد کم پالکت 

در م ادر و جن ین هم راه اس ت     مرگ و میر 

(1992،Leduc  .)

ه ختم حاملگی و زایمان توص ی در اکثر موارد، 

ر س ی زیرا ترومبوس یتوپنی معم والً   می شود 

.  داردپیشرونده ای
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ای تعداد پالکت ب ر بعد از زایمان ممکن است 

کاهش ی  همچن ان رون د   یک روز یا بیش تر  

.  داشته باشد

به صورت افزایشی روز 5تا 3مدت سپس در 

.می رسدسطح طبیعی به 
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کاهش پالکت بعد و HELLPدر مواردی از سندرم 

.پیدا می کندهمچنان ادامه از زایمان 

ساعت به 72تا 48در صورتی که تعداد پالکت طی 

ه ب  ممکن است سندرم پره اکالمپسی حداقل نرسد 

ی ک  به یکی از میکرو آنژیوپاتی ه ای ترومبوت ملط

. نسبت داده شود
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عالوه بر ترومبوسیتوپنی،

اخ  تالالت تع  داد ب  ی ش  ماری از 

سی با پره اکالمپپالکتی در همراهی 

. توصیف شده اند



205

:ند از اختالالت پالکتی در همراهی با پره اکالمپسی عبارت

   فع ال ش  دن پالکت  ی هم راه ب  ا اف  زایش تولی  د

دگرانوالسیون،-آلفا

ترومبوگلوبولین،-بتا

 4فاکتور

و افزایش کلیرانس

Kenny (  2015)و همکاران
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در مال  مطالعات،به صورت متناقض، 

ش با افزایمقایسهدرآزمایشگاهی پالکت ها تجمع 

استویژگی های بارداری طبیعی طبیعی آن که از 

.می یابدکاهش 

  متعاق  فرسودگی پالکت ه ا  این مسأله احتماالً از 

. انها، در داخل بدن، ناشی می شودفعال شد ن
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هپروسمی باشد، اما ممکن است علت آن نامشخص اگرچه 

دررسوب پالکت ها و یا خیلی ساده، های ایمونولوژیکی 

. مناطق آسی  دیده اندوتلیوم دخیل باشند

بولین های  و ایمونوگلوایمونوگلوبولین های متصل به پالکت  

ه حاکی  در گردش قابل اتصال به پالکت افزایش می یابند ک

.از تغییرات سطح پالکت می باشند
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مب تال ب ه پ ره    در نوزاد یا جن ین زن ان   

ی اکالمپس  ی عل  ی رم  م ترومبوس  یتوپن

دهد نمیرخ ترومبوسیتوپنی شدید مادر، 

(1987 ،Pritchard 2015؛ ،Kenny  .)
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ای  ن اس  ت ک  ه  نکت  ه ح  ائز اهمی  ت  

ترومبوس    یتوپنی م    ادر در زن    ان  

رای ب  اندیکاسیون جنین ی  هایپرتانسیو  ،

ماس وب نم ی   زایمان به روش س زارین  

.شود



همولیز        
Hemolysis
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Cunningham وMachay و همک    اران

:دریافتند که( 2012)

به ص ورت اسیدهای چرب با زنجیره ی بلند 

ال زنان مب ت اریتروسیت های قابل توجهی در 

.یافته بودکاهشپره اکالمپسی به 
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:ترکی  شایع همراه با پره اکالمپسی شدید

نش ان افزایش سطح سرمی ترانس آمینازه ای کب دی   

(.Chesley، 1978)می باشد نکروز هپاتوسلولر دهنده 

.گویندHELLP  Syndromاین مجموعه را 



تغییرات انعقادی

Coagulation Changes

216
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  تغییرات ظریف سازگار با انعقاد داخل عروقی و ب ه می زان کمت ر، تخری     

دی ده  اریتروسیتی، شایعاً همراه با پره اکالمپسی و ب ه وی ژه اکالمپس ی،    

:میشوند شامل

(2014 ،Kenny 2015؛ ،Cunningham .)

 فاکتور افزایش مصرفVIII ،

 فیبرینوئیدهای افزایش سطوحAوBو–D دایمرها

سطوح پروتئین های تنظیمی شامل آنتی ترومبین کاهشIII و پروتئینC وS .

 1984)ب وده و اهمی ت ب الینی ن اچیزی دارن د      خفی ف عموم اً  اختالالت انعقادی ،

Pritcharol 2014؛ ،Kenny.)
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هم راه  دکولم ان در مواردی که ب ا  به جز 

اوت تف  سطح فیبرینوژن پالسما هستند، 

قابل مالحظه ای با میزان به دس ت آم ده  

.ندارددر بارداری طبیعی 
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از (FDP)ماصوالت ناش ی از تجزی ه فیب رین    

.  می یابندمختصر افزایش D-Dimerجمله 

وان می شود می ت  پره اکالمپسی بدتر زمانی که 

رافیترومبواالس توگ را در یافته های میرطبیعی 

(. Pisani-Conway، 2013)پیدا کرد 
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ی علی رمم این تغییرات، ارزیابی روت ین آزمایش گاه  

:انعقاد شامل

ل ، زمان ترومبوپالستین پارش ی PTزمان پروترومبین 

، سطح فیبرینوژن پالسما،  aPTTفعال شده 

ارداریدر سیر درمان اختالالت هایپرتانسیو مرتبط با ب

.می باشدمیرضروری 
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تغییرات اندوکرینی

Endocrine 

and 

Hormonal Alterations 



:بدافزایش می یا،جریان بارداری طبیعیدر

 ،میزان پالسمایی رنین

 آنژیوتاسینII  ،

 1-7آنژیوتانسین

  ،آلدوسترون

 داکسی کورتیکواسترون(DOC)

ANPپپتید آنتی ناتریورتیکی

222
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ANP   در طی کشش دیواره شریانی در اثر اف زایش حج م

.خون آزاد می شود و به انقباض قلبی پاسخ می دهد 

می یابد و ترش ح  افزایشدر بارداری ANPسطوح سرمی 

ت پره اکالمپس ی اف زایش یافت ه اس     آن در زنان مبتال به 

(2008 ،Luft.)

رتری ال  پپتید ناتریورتیک پروا-سطوح این پره کورسورها

، 2012)پی  دا م  ی کن  د اف  زایش ه  م در پ  ره اکالمپس  ی

Sugulle .)
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:سطوح وازوپرسین

مشابه زنان میرحامله و حامله های نرم ال  

.و زنان پره اکالمپتیک است

ورد دو م  در کلیرانس متابولیک که اگرچه 

(.Durr، 1999)می باشد آخر باال 



تغییرات آب و الکترولیت

Fluid and Electrolyte Alterations 

225
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مایع ، حجمدر زنان مبتال به پره اکالمپسی شدید

ب روز م ی کن د    ادم خارج سلولی که به ص ورت 

ع ی  از زنان ب ا ب ارداری طبی  بسیار بیشتر معموالً

. است

ا  احتب  مکانیسم مسئول چنین به نظر می رسد 

د آس ی  ان دوتلیالی م ی باش     پاتولوژیک مایع 

(5201 ،Davidage.)
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، در زنان مبتال به پره اکالمپسی شدید

فش  ار ع  الوه ب  ر ادم ژنرالی  زه و پروتئین  وری، 

و م ی یاب د  کاهشدر این زنانانکوتیک پالسما 

ای  ن ک  اهش منج  ر ب  ه ایج  اد ع  دم تع  ادل  

ل فیلتراسیون و جا به جایی بیش تر م ایع داخ    

. وداطراف می شداخل بافت بینابینی عروقی به 
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ه ا در زن ان   ملظت الکترولی ت  

وتتف ا مبتال به پ ره اکالمپس ی   

قابل توجهی با زنان ب ا ب ارداری  

.نداردطبیعی
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،اکالمپتیکتشنجدنبالبه

pHتافوالکتیکاسیدوزاثردرسرمکربناتبیملظتو

.یابندمیکاهشتنفسی،اکسیدکربندیجبرانی

یدوزاس)شدهتولیدالکتیکاسیدمقداربهاسیدوزشدت

(سیتنفاسیدوز)اکسیدکربندیدفعسرعتو(متابولیک

.استوابسته



کلیه

Kidney 
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، طی بارداری طبیعی

ونفیلتراس ی کلیه و جریان خون 

هی گلومرولی به صورت قابل توج

.می یابندافزایش
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،با پیشرفت پره اکالمپسی

آن  اتومیکی وتغیی  رات قاب  ل برگش  ت 

.پاتوفیزیولوژیکی ایجاد می شود

ک اهش پرفی وژن کلی وی و    دراین میان، 

نی اهمی ت ب الی  فیلتراسیون گل ومرولی،  

. دارند
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،با پیشرفت پره اکالمپسی

ی مقادیری که نسبت به زن ان طبیع   

میرب  اردار، ک  اهش زی  ادی دارن  د،  

بیم اری عواق   هستند و از ناشایع 

.شدید ماسوب می شوند
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،با پیشرفت پره اکالمپسی

ک اهش فیلتراس یون گل ومرولی   درجات مختصر 

ممکن است در نتیجه ی کاهش حج م پالس ما رخ   

اف زایش  این کاهش ناشی از قسمت اعظم دهد اما 

می باشد ک ه ممک ن   مقاومت شریانچه های آوران 

، 2011)اف  زایش پی  دا کن  د  براب  ر 5ت  ا اس  ت 

Cornelis 5201؛ ،Corad .)
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،با پیشرفت پره اکالمپسی

د تغییرات مورفولوژیکی وج ود دارن   

ان  دوتلیوز ک  ه مشخص  ه آن ه  ا   

ون سد فیلتراس ی است که گلومرولی

.را مسدود می نماید
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ح فیلتراسیون کاهش یافته موج  اف زایش س ط  

کراتینین سرم

تا حدی می ش ود ک ه در زن ان میرب اردار دی ده م ی ش ود        

یز می گردد و گاهی از این میزان ن( میلی لیتر1میلی گرم در 1)

(. Lindheimer؛ a2008)تجاوز می کند 

آم از  روز یا بیشتر بعد از زایم ان  10بهبود مقادیر میرطبیعی، 

(.a2012 ،Spaan؛ Cornelli، 2011)می شود 
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:در مال  زنان دچار پره اکالمپسی

می یابدافزایش ملظت سدیم ادرار  .

 می یابد،افزایشاسمواللیته ادرار

 استاالبنسبت کراتینین ادرار به کراتینین پالسما

د ک ه  می باش  پایینو ترشح فراکسیونل سدیم نیز

.می باشنددخالت مکانیسم پره رنال نشان دهنده 
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: در مال  زنان دچار پره اکالمپسی

انفوزی  ون کریس  تالوئیدهای ح  اوی

، فشار پرشدگی بطن چپسدیم
(left ventricular filling pressure )

.می دهدافزایشرا 
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:  در مال  زنان دچار پره اکالمپسی

(کاهش ادرار)اولیگوریااگرچه 

oliguria) )میگذرا بهبودبه صورت

ب ه ادم  منج ر  یابد اما ممک ن اس ت   

.شودریوی آشکار بالینی 
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:  در مال  زنان دچار پره اکالمپسی

جه ت  استفاده از مایع درمانی ش دید وری دی   

سی درمان اولیگوری در زنان مبتال به پره اکالمپ

،ندارداندیکاسیون

در م  واردی ک  ه ب  رون ده ادراری در اث  ر مگ  ر

ا ت ، به دنبال استفراغ یاتالف مایع یا خونریزی

.کاهش یافته باشد
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:در پره اکالمپسی 

ب ه ص ورت تیپی ک   ملظت اسیداوریک پالس ما  

.می یابدافزایش

ون افزایش اسید اوریک از میزان کاهش فیلتراسی

ب ه  است و همچنین احتمال داردبیشترگلومرولی 

نی ز رخ ده د   علت افزایش ب از ج ذب لول ه ای    

(1945 ،Chesley.)
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:در پره اکالمپسی 

ز نی  ترشح ادراری کلسیم در همین زمان، 

م ی  ک اهش در همراهی با پره اکالمپسی 

ذب افزایش باز جکه احتماالً دلیل آنیابد 

(.Taufield، 1987)است لوله ای 



پروتئینوری

Proteinuria

243
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داده -1همان ط ور ک ه در ج دول    

از وج  ود درج  اتی ش  ده اس  ت، 

خیص تشتصدیقبرای پروتئینوری

. پره اکالمپسی ضرورت دارد
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:بیترشح میرطبیعی پروتئین به طور تجر

 از بیشترترشحmg300  پ روتئین در ادرار

ساعته، 24

 0/3≤ادرار کراتینینبه پروتئیننسبت

  ی  ا می  زان پ  روتئین م  داومmg/dl30

(1+dipstick) ادرار راندومدر نمونه های
.  تعریف می شود
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:در امل  موارد شدید بیماری  پره اکالمپسی

م در در حد نفروتیک یا بدخیپروتئین اوری 

ای ن  ولی به نظر می رسد کهنظر گرفته شده 

(.  Airoidi، 2007)طور نیست

Task Force2013یقیناً ای ن موض وع در   

.پذیرفته نشده است( کاریگروه)
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:یکی از مسائل مامض موجود این است که

و ئینمیزان میرطبیعی پروتهنوز روش بهینه برای تعیین 

.شناخته نشده استآلبومین ادرار،    

مورد توافق، حد آستانه ای که ساعته24برای نمونه کیفی 

به ندفع پروتئیعمومی قرار گرفته و به کار می رود شامل 

می باشدساعت 24در mg300میزان بیشتر از 

(2013 ،ACOG  .)
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دحازاستفادهبرایرامشابهیکارایی

نمونهیکدرپروتئینmg165آستانه

.دادندنشان،ساعته12

(2012،Tun2015؛،Stout).
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،ادرارنینکراتیبهپروتئیننسبتتعییناستممکن

ساعته24گیریاندازهپرزحمتروشجایگزین

.(Chen،2012؛Kyle،2008)بشود

Morrisکهدریافتند2008سالدرهمکارانو:

سوندبدونهاینمونهوسونداژباهاینمونه

(clean cath)هستندمرتبطهمباخوبیبه.
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:سیستماتیکبررسییکگیرینتیجه

نمونهکیدرکراتینینپروتئین،نسبتبودنکمتر

میلی130-150مقادیراز(راندوم)ادرارتصادفی

شانسدهندهنشانگرم،0/13–0/15یاگرم

درگرممیلی300ازبیشپروتئینوریبروزپایین

.باشدمیروز

(2008،Papanna).
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به1/19ازبیشتریا0/08ازکمترمقادیر

ارزشدرصد96ودرصد86ازترتی 

.(Stout،2013)برخوردارندمثبتپیشگویی

حددرکهواسط،حدمقادیردرنسبتاگرچه

mg300وحساسیتاستگرم0/3یا

.دارندضعیفیبودناختصاصی
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ئینپروتگیریاندازهبنابراین

مقادیرهمراهساعته24ادرار

زیادیافرادتوسطوسطحد

.استشدهتوصیه
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ادرارملظتبهنتایج،ادرارنواریتستارزیابیبا

ا بکمنفیومثبتنتایجبرایوداردبستگی

.استآشکاربسیار

ازرا+2تا+1مقدارنتایجاستممکنبنابراین

300ازبیشترکهزنانیادرارملیظهاینمونه

شاننکنند،میترشحپروتئینروزدرگرممیلی

.دهند
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که، ممکن اس ت نکته مهم این است 

ی از باشد و بعی  پروتئینوری دیرر  

از ب  روز قب  لزن  ان ممک  ن اس  ت 

جی تش ن کرده یا زایمانپروتئینوری 

. داشته باشنداکلماتیک
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ازدرصد15تا10مثال،عنوانبه

HELLPسندرمبهمبتالزنان

پروتئینوری،بروزهنگامدر

.(Sibai،2004)ندارند
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زنانازدرصد17گزارش،یکدر

تشنجزمانتااکالمپسی

.ندارندپروتئینوری

(2008،Zwart).
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تغییرات آناتومیکی

Anatomical Changes 
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Lynch, Sheehan(1973)شایع،صورتبهویافتهانجامهایاتوپسیجریاندر

زنانلیهکدررانوریوالکترونیمیکروسکوپوسیلهبهشناساییقابلتغییرات

.کردندپیدااکالمپسیبهمبتال

و.کنندمیپیدا«خونبدون»نمایوشوندمیبزرگتردرصد20تقریباًگلومرولها

هایسلولشوندمیانقباضواتساعدچارمتغیرصورتبهمویرگیهایقو 

.(Spurgo،1959)شوندمیمتورماندوتلیوم

یاکاملدانسدابهمنجرکهکنندمیپیداتورمحدیبهمالباًاندوتلیالیهایسلول

.(Hecht،2017)(40-7شکل)شوندمیمویرگیمجاریدرنسبی

.ودشمیدیدهفیبرینمشابهوپروتئینیموادازهموژنیاندوتلیالیرسوبات
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شدهادهدنشانطبیعیگلومرولیمویرگچپسمتدر.گلومرولیمویرگیاندوتلیوزشماتیکنمای:-7شکل

دارندقراروسیعیفیایدرهاپدوسیتازشدهخارجهایپایکوداردفراخیاندوتلیالیمنافذکهاست

هایلولس.استشدهدادهنشاناکالمپسیپرهسندرمازناشیتغییراتباگلومرولیراستسمتدر(پیکان)

.اندگرفتهقراریکدیگرمجاورتدرهاپایکودارندباریکیمنافذوهستندمتورماندوتلیال
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ممک  ن اس  ت نتیج  ه ت  ورم ان  دوتلیوم 

ه باشد کمادودیت از عوامل آنژیوژنیکی 

تئین در اثر تشکیل کمپلکس م ابین پ رو  

ه  ای آنژیوژنی  ک آزاد و گیرن  ده ه  ای  

موجود در جریان خون به وجود می آی د  

(.-3شکل )
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ت ه ا  در حفظ سالمت پدوسیپروتئین های آنژیوژنیکی 

نج ر  آن ها ممیرفعال شدن نقشی تعیین کننده دارند و 

ی شود متورم اندوتلیوم و اختالل عملکرد پدوسیتی به 

(5201 ،Conrad 2009؛Karamanch  .)

اف  زایش دف  ع ادراری اگ  ر چ  ه مشخص  ه اکالمپس  ی 

(.Wagner، 2012؛ White، 2014)پدوسیت ها است 



آسیب حاد کلیوی 

Acute Kidney Injury 

263
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از آس ی  کلی ه مواج ه    درج ات خفیف ی   اگرچه ب ا  

می شویم،  

های خونریزیهمواره در اثر اما نارسایی آشکار بالینی 

م ان  همراه با هایپوولومی و هایپرتانسیون همزکشنده

ل به ایجاد می شود معموالً این مشک( با پره اکالمپسی)

رخ می دهد ک ه در  خونریزی های شدید مامایی دنبال 

.آن ها خون کافی جایگزین نشده است
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Drakeley و پ ره اکالمپس ی   زن مبتال به 72( 2002)و همکاران

. را توصیف نمودندنارسایی کلیه 

آن یک س وم  بودند و HELLPسندرم از آن ها مبتال به نیمی

.دکولمان جفت بودندها دچار 

Haddad 183درصد از 5گزارش کردند که( 2000)و همکاران

بودن د، ب ا   آسی  کلیوی دچار  HELLPسندرمزن مبتال به 

ال    نیز داشتند و مدکولمان جفت از این زنان نیمی این وجود

. شده بودندخونریزی بعد از زایمان آن ها دچار 
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ت نکروز میرقابل برگش  .

رخن درت ب ه  کلیهقشر

.می دهد



کبد

Liver
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ازمناطقیکبدیتغییراتمشخصهضایعات

.دمیباشنکبدمایطدرپورتاطرافخونریزی

(2017،Hecht).

ر ضایعات وسیع، مشابه موارد نشان داده شده د

.می باشندمیرمعمول-8شکل 
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(Sheehan1973و،Lynch)کردندتوصیف:

مردنداکالمپسیپرهاثردرکهزنانازنیمی

.شددیدههموراژیباهمراهکبدیانفارکشن

سرمیسطحبودنباالباهایافتهاین

مرتبطسرمدرکبدیامینازهایترانس

.بود



272

Pritchard1954سالدرهمکارانو

پسیاکالمباهمراهترومبوسیتوپنیوهمولیز

.کردندگزارش

لولرهپاتوسنکروزوهمولیز:مجموعهاینبعداً

نامیدهHELPسندرمُرومبوسیتوپنیتو

.شد
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م ت  درگیری کبد با پره اکالمپسی حداقل سه عال

، دارد

:اول

ب ه  بیم اری ش دید   که از نش انه ه ای   درد

و درد حساب می آید، به صورت معم ول ب ا   

انی یک چهارم فوقشدیدتا تندرنس متوسط 

قس مت می انی اپیگاس تر   ی ا   راست شکم  
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،در زنان مبتال به درگیری عالمت دار کبد

:دوم

سطح سرمی شامل آس پارتات آمین وترانس امین از   

(AST) یا آالتین آمنیوترانس امیناز(ALT) افزایش

. می یابد

ع بس یار وس ی  علی رمم انفارکتو  در برخی موارد، 

، 2017)نم  ود ب  الینی ن  اچیز اس  ت  باف  ت کب  دی 
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،در زنان مبتال به درگیری عالمت دار کبد

هیپوتانس یون ناش  ی از خ  ونریزی مام  ایی 

ی تش دید انف ارکتو  کب د   ممکن است با 

ش ود و ای ن حال ت    د نارسایی کب  منجر به 

، 2009)نامی  ده م  ی ش  ود ش  وک کب  دی 

Alexander 2016؛ ،Yoshihara.)
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:سوم
ASTشاملکبدیآمینازهایترانسسرمیسطحعالمتبدونافزایش

.شوندمیماسوبشدیداکالمپسیپرهعالئمازنیزALTو

واحد2000کند،ندرتامیتجاوزلیتردرواحد500ازهاآنمقادیرندرتاً

.لیتردر

.  با میزا ن پالکت نسبت عکس داردبه طور معمول سطح سرمی آن ها 

بعد از زایمان به حالت طبیعی  روز 3طی هر دوی آن ها معموالً 

.برمی گردند



Abdominal CT imaging performed postpartum in a 
woman with severe HELLP syndrome and right-upper 

quadrant pain
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:سوم
ترش که ممکن است گس  انفارکتو  هموراژیک عبارت است از نشانه درگیری کبدی 

.شودهماتوم کبدی یافته منجر به 

اب هم اتوم س   این هماتوم ها می توانند به نوبه خود گسترش پیدا کرده و منجر ب ه  

. آن وجود دارداحتمال پارگی بشوند که کپسولر 

.  کرداستفاده MRIیا    اسکن   CTها از ی تشخیص این هماتوم برامی توان 

ینی تعداد مواردی هستند که مورد شک بالشایع تر از احتماالً هماتوم های پاره نشده 

.یافت می شوندHELLPقرار می گیرند و با احتمال بیشتری همراه با سندرم 
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:  درمان هماتوم کبد

وب هماتوم کبدی یک وضعیت جراحی ماسسابقاً اگرچه 

می شد، امروزه به صورت معم ول نا وه ی اداره آن ب ه    

ه در مواردی کمگر می باشد درمان ماافظه کارانه صورت 

. وجود داردخونریزی مداوم 

ی ا  مداخله اورژانس جراحی با این وجود در برخی موارد، 

.ش باشدمی تواند حیات بخآمبولیزاسیون انژیوگرافیکی 



281

Vigil-De Gracia(2012 )180  را از هماتوم یا پ ارگی کب د   م ورد

:مورد بازنگری قرار دادند

94 % سندرم آن ها مبتال بهHELLP کپس ول  مورد % 90بودند و در

.بودپاره شده 

 درصد22میزان مرگ و میر مادری

 درصد31میزان مرگ و میر پری ناتال.

، 1995؛ Wicke، 2004)ض رورت م ی یاب د    نادر پیون د کب د   در موارد 

Hunter.)
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گاهی اوقات کبد چ رب ب ارداری ب ا پ ره اکالمپس ی     

(. Nelson، 2013؛ 2007a ،Sibai) اش  تباه م  ی ش  ود

(2007a ،Sibai 2013؛ ،Nelson .)

شروع این بیماری نیز در اواخر بارداری می باشد.

،در مال  موارد همراه با آن هایپرتانسیون

     افزایش سطح ت رانس آمینازه ای س رم و می زان

کراتینین

ترومبوسیتوپنی  .
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در هر حال مشخصه کب د  

چرب حاد اخ تالل واض ح   

عملکرد کبد است
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:اکالمپسیپرهباپانکرا درگیری

 أیی د  درگیری پانکرا  با پ ره اکالمپس ی را ت  هیچ یافته ای

(.Sheehan، 1973)نمی کند 

ربطبیتقریباًزمانهمهموراژیکپانکراتیتمواردمال لذا

.(Lynch،2015؛Swank،2012)باشدمی

پرهانزندرآمیالزسطحپارکلند،بیمارستاندرماتجربهدر

.(a2014،Nelson)بودرفتهباالندرتبهاکالمپتیک



HELLPسندرم 

285
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میزان بروز آن HELLPسندرم 

:ت بسته به هر تاقیق، متغیر اس

.ها پیامدهای ناگوار دارندآن % 40
.
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: شامل HELLPسندرم عوارض 

 (6)اکالمپسی%  ،

 (10)دکولمان جفت%،

 ( 5)آسی  حاد کلیه%

 (. 10)ادم ریه%
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:شامل HELLPسندرم سایر عوارض وخیم 

  ،سکته ی مغزی

  ،هماتوم کبدی

 ،اختالل انعقادی

ُ سندرم دیستر  تنفسی حاد

سپسیس
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،تیپیکصورتبه

ا زنان مبتال به پره اکالمپس ی هم راه ب    

زن ان فاق د   نسبت به HELLPسندرم 

ع وارض HELLPنشانه ه ای س ندرم   

، 2012، 2013)دارن  د ن  امطلوب ت  ری  

Martin 2011؛ ،Kozic.)



290

:HELLPسندرم 

ص ورت  درصد آن ه ا ب ه   10در 

.وجود داردهمزمان اکالمپسی 

Keiser(2011)
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Sep (2009)و همکاران

در مقایسه با زنان مب تال ب ه پ ره اکالمپس ی     HELLPعوارض سندرم 

:عبارت از

 ؛(درصد4درصد در برابر 15)اکالمپسی

 ؛(درصد78درصد در برابر 93)زایمان پره ترم

 (.  درصد4در برابر % 9)مرگ و میر پری ناتال

وژنز پ ات توجه به چنین تفاوت های قابل توج ه ب الینی،   این ماققین با 

؛ Vaught، 2016)ف رض کردن د   HELLPسندرم را برای جداگانه ای 

2013 ،Reimer.)



مغز

292
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درعالئ م بین ایی   و سردرد

پ  ره اکالمپس  ی  س  ندرم 

و در همراهیشایعند، شدید

ی اکالمپس  مع رف  تشنجبا 

.ماسوب می شوند
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توص یف ه ای آن اتومیکی درگی ری    قدیمی ترین 

.مغز،از نمونه های اتوپسی به دست آمده بودند

مطالع ات تص ویربرداری ب ه    اما 

داپلرو MRIو اسکن CTکمک 

اطالعات مهم بسیاری را در رابطه

افزایشعروقی -درگیری مغزیبا 

.داده اند



This autopsy brain slice shows a fatal hypertensive 
hemorrhage in a primigravida with eclampsia.
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ضایعات نوروآناتومیکی

Neuroanatomical Lesions 
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ود تنها مسئول حدپاتولوژی مغزی 

.میباشدکشندهموارد یک سوم 

رخ ادم ری ه  در اث ر  اکثر مرگ ها 

.میدهد
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خونریزی آشکار داخ ل جمجم ه   هرچند 

اکالمپتی ک درصد زنان60بیش از در ای 

از ای ن م وارد   نیمی دیده می شود، تنها 

، 1988؛ Melrose، 1984)ب   ود کش   نده

Richards 1973؛ ،Sheehan  .)



شدهتوصیفمکرر،صورتبهکهمهمیضایعات

:ازعبارتنداند

کورتیکال،سابادم

مغزسرتاسردرمیرهموراژیک«شدگینرم»متعددنواحی،

سفیدمادهدرهموراژیکنواحی(2017،Hecht).

پارگیبامالباًکهپونزیاایقاعدههایگانگلیوندرخونریزی

.استهمراهمغزیهایبطنداخلبه
300



پاتوفیزیولوژی 

عروقی-مغزی

Cerebrovascular Pathophysiology

301



: تئوری نقشی کلیدی را بر عهده دارند2

: تئوری اولدر

در پاسخ به تنظیم بیش از حد عروقی 

اسپاسمهایپرتانسیون شدید و حاد منجر به 

می شودعروق 

(1988 ،Trommer.)

302



303

کاهش در این طرح، فرض بر این است که 

:  جریان خون مغزی  منجربه

ایسکمی،    ادم سیتوتوکسیک      و       

.  احتماالً انفارکتو  بافتی می شود

وجودآنازحمایتدرکمیعینیشواهد

.دارد



ک ه  به این صورت بی ان م ی ش ود    دومین تئوری 

یت ظرفازدر فشارخون سیستمیک افزایش های ناگهانی 

، 1988)تج اوز م ی نماین د    خود تنظیمی عروق مغزی، 

Hauser 2000؛ ،Schwartz  .)

از اتس اع و انقب اض عروق ی   ( تامیلی)مناطقی اجباری 

. ایجاد می شوندنواحی حد مرزی شریانی خصوصاً در 

304



دومین تئوری

ر به انتهای مویرگی منجاختالل فشار ، در سطح مویرگی

نشت افزایش فشار هیدرواستاتیکی، افزایش پرفیوژن و

لیال پالسما و گلبول قرمز از میان اتصاالت ماکم ان دوت 

.موجبات ادم وازوژنیکی را فراهم می نمایدشده، و 

توصیفات اخی ر از ع روق لنفاتی ک سیس تم عص بی     

تئ    وری مرک    زی باع    ث اعتب    ار ای    ن   
(.Louveau، 2015)می شود 
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نابراین ، بمهمترین مکانیسم، ترکی  این دو فرضیه است

پ ره  نشت از بین سلول های اندوتلیال که در اثر سندرم

اکالمپسی رخ می دهد در سطوحی از فش ارخون دی ده   

ادم می شود که بسیار کمتر از سطوح معمول برای ایجاد

.وازوژنیک می باشند

ن عالوه خودتنظیمی در حد فوقانی فش ارخون از ب ی  به 

(.  Zeeman، 2009؛ Fugate، 2015)می رود 
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رم س ند این تغیی رات ب ه ص ورت    ، در مطالعات تصویربرداری

 posterior reversibleلکوآنس  فانوپاتی برگش  ت پ  ذیر خلف  ی   

encephalopathy syndrome 

(. Hinchey، 1996؛ Fugate، 2015( )40-12شکل )نمایان می شوند 

-کورتکس پاریتال و اکسی پوت-مغز خلفی   ضایعات بیشتر ،  

the posterior brain—the occipital and parietal cortices 

ی درگیری در سایر نواحیک سوم موارد کند ولی حداقل در را درگیر می 

(.Edrow ،a2004 ،Zeeman، 2013)مغز نیز رخ می دهد 
307



308
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جریان خون مغز

310

Cerebral Blood Flow



لی عجریان خون مغز است که طی آن، مکانیسمیخودتنظیمی

ی ب اق تقریب اً ثاب ت   رمم تغییرات در فشار پرفی وژن مغ زی،   

. می ماند

ن میان ه  اختالف بیفشار پرفیوژن مغزی به یاد داشته باشید که 

. فشار شریانی و فشار اینتراکرانیال می باشد

افزایشبرابردرمغزازمکانیسماین،میرباردارافراددر

160دحازشریانیفشارخونمتوسطافزایشدنبالبهپرفیوژن

.کندمیماافظتجیوهلیترمیلی
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دراًعمومکهاستمقادیریازباالتربسیارفشار،میزاناین

.دشومیدیدهکمیتعدادجزبهاکالمپسیبهمبتالزنان

رضیه ی توضیح علت تشنج های اکالمپتیک ،فبنابراین برای 

شده ، مطرحتغییر احتمالی خودتنظیمی تات تأثیر بارداری

. است

گفته شده برخی ماققان اما نه سایر آن ها، شواهدی دال بر

مطرح رااختالل خودتنظیمی در زنان مبتال به پره اکالمپسی 

(.Van Veen، 2013؛ Janzarik، 2014)کرده اند 



Zeeman نشان دادند که جریان خون مغز ( 2003)و دستیاران

یر مق اد مشابه، تریمستر اول در زنان باردار طبیعی2طول در 

می باشد، میرباردارزنان 

20، ط ی تریمس تر آخ ر   به صورت قابل توجهی اما بعد از آن، 

. می یابدکاهشدرصد 

درجریان خون مغ زی  افزایش چشمگیر این ماققان همچنین 

ب اردار  با زناندر مقایسه را پره اکالمپسی شدید زنان مبتال به 

(.2004b ،Zeeman)نورموتانسیو، نشان داده اند 
313



:زمانی اکالمپسی رخ می دهد که

لیالی پرفیوژن مغزی به علت آسی  اندوتافزایش 

رانش م ایع م ویرگی ب ه داخ ل فی ای      منجر به 

موج   ادم دور  م ی ش ود، ای ن رون د     بینابینی 

مشخص  ه س  ندرم پ  ره م  ی ش  ود ک  ه عروق  ی 

.می باشداکالمپسی 

314



تظاهرات نورولوژیکی
Neurological Manifestations 

315



در س ندرم پ ره اکالمپس ی   تظاهرات نورولوژیکی متعددی 

. وجود دارد

نیازمن د  م ی باش د و   درگیری وخیم هر کدام از آنها دال بر 

.استتوجه فوری 

اف زایش در اث ر  اس کوتوم وس ردرد اول به نظر می رس د  

رخ م ی ارجایت لوب های اکس ی پیت ال   پرفیوژن مغزی با 

. دهند

316



س ردرد  زن ان  % 75ت ا  از تشنج اکالمپتیک قبل

عالئ م  درص د آن ه ا دچ ار    30تا 20داشتند و 

(. Sibai، 2005؛ Zwart، 2008)بودند بینایی 

و متناوب، شدید، خفیفمی توانند این سردردها 

.باشندمداوم یا

317



س ردرد  زن ان  % 75ت ا  از تشنج اکالمپتی ک  قبل

:داشتند 

تم ام ان واع ای ن    مشخص ه واح د   ، در تجارب ما

معم ول ب ه روش   سردردها این است که به صورت 

ون شروع انفوزیاما با های تسکین مرسوم مقاومند 

.می یابندسولفات منیزیم بهبود 

318



سردرددر پره اکالمپسی

319



ص ی  جنبه تشخیبرای اکالمپسی حمالت تشنجی 

. دارند

آزاد ش  دن ب  یش از ح  د ای  ن حم  الت در اث  ر 

؛ اتب ه وی ژه گلوتام    نوروترانسمیترهای تاریکی 

از ودپالیریزاسیون گسترده در ش بکه ی ن ورون   

، 2002)هم پاشیدن پتانسیل عمل رخ م ی دهن د   

Meldrum.)
320



ر شواهد بالینی و آزمایشگاهی دال ب  

م ی که تداوم تش نج  این مطل  اند 

ال و به دنب  منجر به آسی  مغز تواند 

.شوداختالل عملکرد مغز آن 

321



ی شود همراه با پره اکالمپسی دیده مندرت به نابینایی، 

درص د  15بیش از در تشنج های اکالمپسیاما به دنبال 

(. Cunningham، 1995)از زنان رخ می دهد 

زارش گ  تا یک هفته یا بیشتر بع د از زایم ان   نابینایی

(.  Chambers، 2004)شده است 

.وجود داردحداقل دو نوع نابینایی 

322



ه رخ دهد و معموالً بممکن است ادم جزالیزه مغز نهایتاً

وزیون کنفکه از حالتوضعیت عقالنی صورت تغییرات 

.  است، تظاهر می یابدامما متغیر تا 

ش دن  هرنی ه است زیرا احتمال خطرناکاین وضعیت 

.کشنده ترانس تنتوریال وجود دارد

323



:در نهایت زنان دچار اکالمپسی 

کاهشدرجاتی از سال بعد10-5

را تجرب   ه (Cognitive)ادراک 

. می کنند
324
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تصویربرداری نورولوژیکی
Neuroimaging Studies 

326



ات ، ض ایع اکالمپس ی درتیپیکبه صورت اسکن CTبه کمک 

در مال اتص ال م اده س فید و خاکس تری    پودنس لوکالیزه یها

.  دیده می شوندلوب های پاریتواکسیپیتال عمدتاً در 

تمپ ورال و فرونت ال چنین ضایعاتی می توانن د در ل وب ه ای    

نی  ز دی  ده ت  االمو  وگ  انگلیون ه  ای قاع  ده ای ، تات  انی

(.Brown، 1988)می شوند 
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این مناطق هایپودنس به خون ریزی و ادم موضعی اش اره 

.دارند

ک ن  ، مملوب های اکسیپیتال یا ادم منتشر مغزیاین ادم

اهش ک  یا خواب آلودگی ، نابیناییصورت است عالئمی به 

(.Cunningham، 2000)ایجاد نمایند هوشیاری
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ی فش ردگ ، ادم وسیع به شکلدر موارد ادم منتشر مغز

.شدن بطن های مغزی می باشدمصدود مشخص یا 

هرین ه ش دن   این خانم ها ممکن است نشانه هایی از 

ضعیتی وداشته باشند که ترانس تنتوریال قری  الوقوع 

.تهدیدکننده حیات می باشد
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استفاده MRIتصاویر متعدد اکالمپتیک از برای مطالعه روی زنان 

:یافته های شایع عبارتند از. شده است

 ضایعاتhyperintens T2(  سندرم انسفالوپاتی خلفی

ای  لوب هساب کورتیکال و کورتیکالدر مناطق ( برگشت پذیر

(.-12شکل )پاریتال و اکسی پوت 

 و س اقه ی مغ ز   ، گ انگلیون قاع ده ای  همچنین درگیری های

، 2004a؛ Brewer، 2013)نی  ز نس  بتاً ش  ایع هس  تند  مخچ  ه

Zeeman.)
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این ضایعات
posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) 

دیده می شونداکالمپسی زنان مبتال بهتمامتقریباً در

است %20پره اکالمپسی حدود اما شیوع آن ها در زنان مبتال به 

(2016 ،Mayama)

وژیکی عالئم نورولو افرادی که به بیماری شدید با احتمال بیشتر در زنان مبتال 

هستند،معموالً برگشت پذیر دارند، یافت می شوند و اگر چه 

نمایان به صورت انفارکتو  های مغزی hyperintenseضایعات این یک چهارم 

، Loureiro ،2004a، 2003)ماسوب می شوند یافته های پایدار می شوند که 

Zeeman  .)
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ییتغییرات بینایی و نابینا
Visual Changes and Blindness 
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ایعش  به ص ورت  اسکوتوم، تاری دید یا دوبینی 

دیده اکالمپسییا پره اکالمپسی شدید همراه با

.می شوند

درم ان ب ا س ولفات   معموالً این عالئم به دنبال 

. دمی یابنبهبود کاهش فشار خونو یا منیزیم 
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پ ذیر  برگشتکمتر شایع است و به صورت معمول نابینایی

:لمنشأ بگیرند که شامسه ناحیه می تواند از می باشد و 

 ،کورتکس بینایی در لوب اکسی پیتال

جانبی   -هسته ی زانویی ((lateral-geniculate nuclei 

  شبکیه
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:ت می تواند به صورشبکیه ضایعه پاتولوژیکی در

،ایسکمی

   انفارکتو

یا دکولمان

(2012 ،Roos 2014؛ ،Handor  .)
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(amaurosis)، آماروزیس (پس سری)نابینایی اکسی پیتال 

فته شده برگرتیعیف نور نیز نامیده می شود که از واژه یونانی

. است

ادم وازوژنیکی وسیع در ل وب در این زنان معموالً شواهدی از 

. دطی بررسی های تصویربرداری دیده می شواکسی پیتال
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:(amaurosis)، آماروزیس (پس سری)نابینایی اکسی پیتال 

میباشد ول ی در تم ام   روز پایدار 8تا 4نابینایی اکسی پیتال 

، 1995)برط   رف میش   ود ص   ورت کام   ل ب   ه م   وارد

Cunningham.)

یص می تواند منجر ب ه نق ا  به ندرت انفارکتو  وسیع مغزی 

. کامل یا نسبی بینایی شود
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ی نابینایی در اثر ضایعات شبکیه م

یا دردکولمان سروزی تواند متعاق  

کیه  شبانفارکتو موارد نادر به دنبال 

.رخ دهد
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، کیهانفارکتو  شبنابینایی حاصل از 

نامیده Purtscher( پرچر)رتینوپاتی 

(.  -13شکل )می شود 
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و ت اس  کطرفهدکولمان سروزی شبکیه معموالً ی

ی م ی  منجر به از بین رفتن کامل بین ای به ندرت 

.شود

در ب دون عالم  ت  در واق ع، دکولم ان س روزی    

ت اس  نس تباً ش ایع   شبکیه در پره اکالمپس ی  

(1998 ،Saito .)
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ود بهب  اکالمپس ی ناش ی از  نابیناییدر اکثر موارد 

د انس دا عام ل نابین ایی،  می یابد اما در صورتی که 

ور باشد ممکن اس ت بین ایی ب ه ط     شریان شبکیه 

.آسی  ببیندهمیشگی

(2012 ،2002 ،Roos Moseman 2002؛ ،Lara-Torre.)
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ادم مغزی

346

Cerebral Edema 



س یار  تظاهرات بالینی داللت کننده بر ادم وسیع مغ ز، ب 

:نگران کننده اند

ادم مغ زی عالم  ت دار  ، %(6)اکالمپس ی زن مب تال ب ه   

(.Cunningham، 2000)شناسایی شده اند 

ت ا  ید تاری دو کونفوزیون، لتارژیطیفی از : عالئم شامل

.می باشدامماو (obtundation)مرگ
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:در اکثر موارد عالئم شدت و ضعف پیدا می کنند

MIRدرگیری که در درجه ی عموماً با تغییرات وضعیت عقالنی 

.دیده می شود، ارتبا  داشتنداسکن CTو 

رار ق  افزایش شدید و ناگهانی فشارخون این زنان قویاً در معرض 

دارند که می تواند منجر به تش دید ح اد ادم وازوژنی ک قبل ی    

. بشوند
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.ی استبنابراین کنترل دقیق فشارخون بسیار اساس
ق رار داش تند و   اممامورد در حالت سه ، ادم جزالیزهزن مبتال به 10از 

ق وع  یافته های تصویربرداری دال بر هرنی ترانس تنتوری ال قری   الو  

. داشتند

. خود را از دست دادهرنی ترانس تنتوریال جان از آن ها در اثر یکی

.یردباید مدنظر قرار بگدگزامتازونیا مانیتولبا :  درمان
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جفتی-پرفوزیون رحمی

350

Uteroplacental Perfusion 
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عاً  قطجفتی -به مخاطره افتادن پرفوزیون رحمی

و مرگو موربیدیتی میزان افزایش عامل اصلی در

ود در پره اکالمپسی ماسوب می شپری ناتال میر 

(2015 ،Harmon  .)

رم تروفوبالستی اندوواسکوالر درسندتهاجمنقایص

(.  اتیولوژی)نقش داردپره اکالمپسی 
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اندازه گیری جریان خ ون رحم ی در انس ان، ب اموانع     

.واجه میشویمممتعددی 

:  این موانع شامل

،در دستر  نبودن جفت

 وت وپ  رادیوایزپیچیدگی شبکه وریدی جفت نیاز به

.می باشدتکنیک های تهاجمی و ها 
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جه ت  اندازه گیری سرعت جریان خون شریان رحمی 

جفت ی -نسبت به جریان خون رحمیتخمین مقاومت 

.مورد استفاده قرار گرفته است

س  رعت از طری  ق مقایس  ه ام  واج مقاوم  ت عروق  ی 

. ودتخمین زده می شسیستولی و دیاستولی شریانی 



ود، تشکیل می شجفت به صورت کامل هنگامی که 

ون به صورت قابل توجهی امپدانس در برابر جریان خ

تش کیل در صورت اما می یابدکاهششریان رحمی 

ب اال و  در ح د  مقاوم ت عروق ی   ، میرطبیعی جف ت 

، 2008؛ Everett، 2012)باقی م ی مان د   میرطبیعی 

Ghidini 2012؛ ،Napolitco .)
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اندازه گیری نس بت ح داکثر س رعت سیس تولی ب ه     

ه نافی درخانمهای پرو شریان های رحمی دیاستولی در 

.انجام گرفتاکالمپسی

اف زایش  ( در تمام م وارد نه اما قطعاً )از موارد در برخی 

، 1986؛ Tradinger، 1990)وج  ود داش  ت  مقاوم  ت 

Flescher  .)
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که عب ارت مشکل دیگری از امواج داپلر 

:است از 

ش  ریان (notching)دندان  ه دار ش  دن 

پ ره  وق وع  افزایش خطر همراه با رحمی 

ما  دودیت رش  د جن  ین  و اکالمپس  ی 

(.  Groom، 2009)گزارش شده است 
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و همک   اران MFMU ،Myattدر ش   بکه 

(a2012 )گزارش کردند که:

پ ره  در م وارد  ب ه ج ز   دندانه دار ش دن م وج   

 early-onset،اکالمپس  ی ش  دید زودهنگ  ام

severe disease 

.ستبرخوردار اپایینیکننده ارزش پیشگویی از 
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Matijevic(1999 ) را ان دازه  مقاومت در شریان های مارپیچی

. گیری کرده است

رب االت نسبت به عروق مرکزی عروق مایطی در میزان مقاومت 

.بود

(ring like)توزی ع حلق ه مانن د    از این رو ای ن وض عیت را   

.نامیدند

ه با در مقایستمام زنان دچار پره اکالمپسی در متوسط مقاومت 

تر بیش  گروه شاهد که شامل زنان با فشارخون طبیعی می شد، 

. بود
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Ong از ( 2003)و همکارانMRI و سایر تکنیک

ارج در شرایط خارزیابی پرفوزیون جفتی ها برای 

از بدن، در شریان های میومتری حاص ل از زن ان   

ن ین  مادودیت رشد جیاپره اکالمپسی مبتال به 

.استفاده کردند
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پاسخ اتساع عروقی وابس ته ب ه ان دوتلیوم در ه ر دو     

.  وضعیت، در شریان های میومتری وجود دارد

ا نی ز ب   وضعیت های دیگر مرتبط ب ا ب ارداری   به عالوه 

(. Urban، 2007)همراهی داش ته ان د   افزایش مقاومت 

م ی  مادودیت رش د جن ین   یکی از اصلی ترین آن ها، 

.باشد



Pimenta هیس توگرام داپل ر س ه    به کم ک  ( 2013)و همکاران

 three-dimensional power Doppler histogram، بع  دی

.  نمودندارزیابی وضعیت عروقی جفت اقدام به 

.  را شرح دادنداندکس واسکوالریته ی جفتی این ماققان 

داریم رتبط ب ا ب ار   هایپرتانس یون در زنان مبتال به این اندکس 

درصد در گروه ش اهد  15/2درصد در برابر 11/1)یافته بود کاهش 

(.طبیعی
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-شواهد اختالل گردش خ ون رحم ی  علی رمم این یافته ها، 

پس ی  ب ه پ ره اکالم  بعداً مبتال که معدود زنانی تنها در جفتی

.شدند، یافت می شود

ایج اد پره اکالمپسی طی سه ماه ه دوم  در واقع هنگامی که 

مبتال به بیم اری ش دید، س رعت    زنان 1/3تنها در می شود، 

(. Li، 2005)می باشد میرطبیعیسنجی شریان رحمی، 



س ندرم  زن مب تال ب ه   50در یک مطالعه ش امل  

HELLP ، موارد امواج ش ریان  در یک سوم تنها

(. Bush، 2001)بود میرطبیعیرحمی، 

درگی ری ش دت وسعت امواج میرطبیع ی و  بین 

؛ Groom، 2009)وج ود دارد  همبس تگی جنین، 

2008 ،Ghidini.)
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پیش بینی
PREDICTION 
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در پ ره  ش اخص ه ای بیول وژیکی    اندازه گیری ان واع  

ده وقوع آن، پیش نهاد ش   پیش بینی اکالمپسی، جهت 

. است

در نیمه اول حاملگیبا وجود این که بسیاری از آن ها 

ستر  تریممورد ارزیابی قرار می گیرند بعیی از آن ها در 

.استفاده می شوندپیش بینی شدت جهت سوم 

(2013 ،Mosimann 2013؛ ،Lai 2013؛  ،

Chaiworapongsa  .)
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ع   ودپ   یش بین   ی س   ایر تس   ت ه   ا ب   رای 

، 2015)اس   تفاده ش   ده ان   د  پ   ره اکالمپس   ی

Eichelberger 2014؛ ،Demers  .)

که ش امل تم ام   -5جدول برخی از این آزمایش ها در 

.تست ها نمی باشد آورده شده اند



در مال    م  وارد، نت  ایج ای  ن تس  ت ه  ا از حساس  یت و ارزش  

، 2015)برای پ ره اکالمپس ی برخوردارن د    مثبت کمی پیش گویی 

Conde-Agudelo 2013؛ ،Odibo.)

در حال حاضر هیچ یک از تست های مربالگری 

قرون برای پره اکالمپسی، قابل اعتماد، معتبر و م

.نیستندبه صرفه 

(2012 ،Olsen 2016؛ ،Gallo.)

367



تست های مقاومت عروقی و
پرفوزیون جفتی

Vascular Resistance Testing 
and Placental Perfusion 
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جهت بررسی افزایش فشارخون در پاسخ ب ه ما رک  سه تست 

:ها

،(Roll-Over Test)در تست ملطیدن -1

که از حال ت اس تراحت در وض عیت    هفته 32تا 28در زنان 

ش ت  خوابیده به پبا ملطیدن در حالت خوابیده به پهلوی چپ 

.قرار می گیرند، پاسخ هایپرتانسیو بررسی می شود

.بودن تست می باشدمثبتنشان دهنده افزایش 
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سه تست جهت بررسی افزایش فشارخون در پاسخ به مارک ها،

قواعد (Isometric exercise Test)در تست ورزش ایزومتریک -2
. ندمورد استفاده قرار می گیرفشار دادن یک توپ دستی مشابه با 

II ،(angiotensinدر تست انفوزیون آنژیوتانسین -3 II infusion test)  ب ا
ار افزایش پلکانی دوزاژ داخل وریدی، پاسخ هایپرتانس یو م ورد ارزی ابی ق ر    

.می گیرد

Conde- Agudelo در متاآن  الیز جدی  د خ  ود می  زان ( 2015)و همک  اران
85درصد و ویژگی آن ها را نزدی ک ب ه   70تا 55حساسیت این سه تست را 

.آوردنددرصد به دست 
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تست ورزش ایزومتریک
ان به عنو(آزمون دست گرفتن)هدف از این مطالعه ارزیابی یک تمرین ایزومتریک 

به صد و بیست و .است(PIH)روش ی برای پیش بینی فشار خون ناش ی از بارداری 
داده Hand-Grip (HG)آزمایش بارداری باردار قبل از هفته پانزدهم پنج زن 

متر جیوه یا بیشتر در حین ورزش میلی 15سیستولیک هنگامی که فشار خون .شد
متر جیوه یا میلی 14بالفاصله بعد از ورزش ایزومتریک ایزومتریک افزایش یافت یا 

در نتیجه ، آزمون .مثبت ارزیابی شدHand-Grip، تست بیشتر کاهش یافت 
Hand-Grip و (٪81.8)حساسیت در مقایسه با سایر عوامل خطر ، بیشترین

دومین ))20ارزش اخباری مثبت .داشتPIHرا برای پیش بینی (٪68.4)ویژگی 
و ارزش پیش بینی (8.8باالترین در میان عوامل خطر ، بروز واقعی فشار خون 

ه در نتیجه ، با استفاده از یک آزمایش بسیار ساد.بود(باالترین))97.5منفی 

Hand-Grip در اوایل بارداری ، می توانیمPIH را با باالترین حساسیت پیش
.بینی کنیم
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:سرعت سنجی شریان رحمی با داپلر

ی تروفوبالس تیکی ب ه ش ریان ه ا    تهاجم ناقص 

ر نارسایی دمارپیچی را نشان می دهد، این باعث 

یشاف زا شده و سرانجام منجر به پرفیوژن جفتی 

در ش      ریان رحم      ی  مقاوم      ت

.می شود
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:سرعت سنجی شریان رحمی با داپلر

ط ی  افزایش  مقاومت سرعت جریان در شریان رحمی 

فی س ونوگرا تریمستر اول بارداری که به وس یله ی  2

ای نش انه مشخص می شود می بایست به عنوان داپلر 

ن از این روند در نظر گرفته ش ود و از ای   میرمستقیم

کنن ده ی پ ره   تس ت پ یش گ ویی    عن وان  قرار ب ه  

؛ Dar، 2010)اکالمپسی مورد استفاده قرار می گی رد  

2009 ،Groom.)
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:سرعت سنجی شریان رحمی با داپلر

منجر به شکل میرطبیعی موج بهافزایش مقاومت 

.نمایان می شودتشدید بریدگی دیاستولی صورت 

است مادودیت رشد ارزشمند این موارد در بررسی 

ان و  کالج زن)ولی برای پره اکالمپسی سودمند نیست 

(.2015مامایی آمریکا، 
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جنین-عملکرد اندوکرینی واحد جفت

Fetal-Placental Unit 

Endocrine Function 
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ک پیشنهاد شده برای کم  تعدادی از آنالیت های سرمی 

نش ان  -5ج دول  به پیش بینی وقوع پره اکالمپسی در 

داده شده اند و موارد جدید مداوماً در حال اضافه ش دن  

.هستند

هرچن د ای ن تس ت ه  ا، عموم اً جه ت پ یش بین  ی       

ز آن هیچ کدام اهایپرتانسیون طرفدار پیدا کرده اند اما 

ند ها از نظر بالینی برای دستیابی به این ه دف، س ودم  

.    نیستند
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تست های پیشگویی کننده سندرم پره اکالمپسی: 0-5جدول 
مثال هاتست مرتبط با

/  پرفیوژن جفت
مقاومت عروقی

ورزشبهپرسوریپاسخسرمایی،پرسورتستیاایزومتریککردنمشتتستملطیدن،تست
بهIIآنژیوتانسیناتصالدوم،ماههسهدرشریانیفشارمیانگین،IIآنژیوتانسینانفوزیونهوازی،
ایرحمیشریانداپلرسنجیسرعتسرپایی،صورتبهفشارخونساعته24پایشرنین،پالکت،
.جنینکرانیالترانسداپلرسنجیسرعت

اختالل عملکرد  
اندوکرینی واحد  

جفتی-جنینی

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

A،ADAM-12،KISSPEPTINاینتگریندیسکورتیکوتروپین،آزادکننده

هاختالل عملکرد کلی
-Nری،میکروترانسفریبنوادراری،کالکارینیاکلسیممیکروآلبومینوری،سرم،اسیداوریک
کسینپدوکلیپدوستیوری،،Cسیستاتینلوکوزآمینیداز،-بتااستیل،

اختالل عملکرد  
استر / اندوتلیالی 

اکسیداتیو

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

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

کینازتیروزینیکگیرنده،(VEGF)اندوتلیالیعروقرشدفاکتور،(PIGF)جفتیرشدفاکتور
اندوگلین(fms،SFlt-1)شبیه

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

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

بدیکامینوترانسفرازمتابولیک،وپروتئومیکادراریوسرمیهایشاخصسلول،ازعاریجنین

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

ADAM metallopeptidase domain12



تست های عملکرد کلیه

Renal Function Tests 

378



هایپراوریسمی،

زایشاف،گلومرولیفیلتراسیونکاهشازناشی

.دهدمیرخترشحکاهشوتوبولی،بازجذب

Cossenاینحساسیت(2006)همکارانو

95تا77راآنویژگیودرصد55تاراروش

.نمودندگزارشددرص
379



Proteinuria)ایزولهبارداریپروتئینوری Isolated gestational)یک

؛Jayaballa،2015)استاکالمپسیپرهبرایفاکتورریسک

2016،Morgan2016؛،Yamada).

، المپس ی میکروآلبومینوری به عنوان تستی برای پیش بینی پره اک

، 2015)درص د دارد  97ت ا  29درص د و ویژگ ی   90ت ا  7حساسیت 

Conde- Agudelo.)

380



یداتیواختالل عملکرد اندوتلیالی و استرس اکس

Endothelial Dysfunction and 

Oxidant Stress 

381



38
2

امل مهمترین عفعال شدن و التهاب اندوتلیوم 

م ی  سندرم پره اکالمپسیدر پاتوفیزیولوژی 

.  باشد

فهرست ش ده  -5در نتیجه، ترکیباتی مانند آن چه در جدول 

دی ده م ی ش وند و برخ ی از     گردش خون زنان گرفتار اند، در 

.آن ها به لااظ ارزش پیش بینی، ارزیابی شده اند



38
3

لی زی اد  گلیکوپروتئین های با وزن مولک و فیبرونکتین ها اوالً 

لیالی و هستند که به دنبال آسی  اندوتلیوم از سلول های اندوت

.ماتریکس خارج سلولی آزاد می شوند

ه و ن  اف زایش ملظ ت س لوالر    نه در یک مطالعه سیستماتیک

گلیک وپروتئین  (افزایش سطح کلی پالسمایی فیبرونکتین ه ا 

در پ  یش بین  ی اب  تال  ب  ه  )ه  ای ب  ا وزن مولک  ولی زی  اد  

(.Leeflang، 2007)بالینی ندارد پره اکالمپسی کاربرد 



38
4

از ترومبوس  یتوپنی و اخ  تالل عملک  رد پالکت  ی

.دهستنپره اکالمپسی خصوصیات جدا نشدنی 

و منجر ب ه اف زایش تخری     فعال شدن پالکتی 

و می انگین حج م   کاهش ملظت آن ها می ش ود  

اف زایش پالک ت ه ا   علت ع دم بل وغ   پالکت به 

(.Kenny، 2015)می یابد 



385

امیدواریم شاخص ه ای واک نش اکس یداتیو    

.  نندبتوانند پره اکالمپسی را پیش بینی ک

ه ب ا  همرالیپید پراکسید سطوح باالی همراهی 

ال را فعالیت انتی اکسیدان ها این احتمکاهش

.داده اندافزایش
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:سایر موارد عبارتند از

ربی های آهن، ترانسفرین و فریتین، رزیستین، هیپرهموسیستینمی، چ

آنتی خون شامل تری گلیسرید، اسیدهای چرب آزاد، لیپوپروتئین ها و

، E(2015اکس  یدانت ه  ا مث  ل اس  ید اس  کوربیت و ویت  امین      

Christiansen 2012؛ ،Mackay 2004؛ ،D’Anna 2015؛ ،

Agudelo 2005؛ ،Mignini .)

ن ب ا  اما درم ا شناخته نشده اند این موارد به عنوان پیش بینی کننده، 

برخی از آنها، با هدف جلوگیری از پره اکالمپس ی م ورد مطالع ه ق رار     

.گرفته اند 



ب ا  آنت ی آنژیوژنی ک   بین عوام ل  عدم تعادل در آخر 

. پره اکالمپسی ارتبا  دارندپاتوژنز

عروقیاندوتلیومرشدفاکتورسرمیسطوح(VEGF)فاکتورو

بهشروعبالینی،اکالمپسیپرهوقوعازقبل(PIGF)جفتیرشد

نمایندمیکاهش

   عوام  ل آنت  ی آنژیوژنی  ک   برخ  یدر هم  ان زم  ان س  طوح

، a2016؛ Maynard، 2008)می یابن د  افزایشSEngو Sflt-1مانند 

Karumanchi.)

387
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Conde-Agudelo حساسیت برای تمام موارد 2015در سال

درصد  90درصد و ویژگی آن را حدود 50تا 30پره اکالمپسی را 

. گزارش کرد

ود بیشتر باکالمپسی زودر  صات پیش بینی برای پره 

(b2015 ،Redman 2016؛ ،Tsiakkas  .)

بارداری  37در زنان نزدیک هفته sFlt/PIGFتخمین نسبت 

پسی فاکتور پیش بینی کننده در رد پره اکالمبه عنوان یک 

(.a2016 ،Zeisler؛ b2016 ،Baltajian)مفید بود 



389

Conde-Agudeloرای  این نتایج نقش بالینی این عوامل را ب

وص در پیش بینی پره اکالمپسی مطرح می کنند به خص

(. Duckworth، 2016؛ Gallo، 2016)اواخر بارداری 

زنان بارداری دراین تست ها نتایج ناگوار ممکن است که 

بادی های  لوپو  و دارای انتی فسفولیپید آنتیمبتال به 

(.Kim، 2016)را پیش بینی کنند کشنده



سایر مارکرها

Other Markers

390



391

ممکن اس ت در پالس مای م ادر    (DNA cfDNA)سلول های بدون 

.یافت شوند

جنینی آزاد در اثر افزایش DNAپیش فرضی که مطرح می شود چنین است که 

، 1999)سرعت در آپوپتوزیس س لول ه ای سیتوتروفوبالس ت آزاد م ی ش وند      

DiFederico.)

هیچ ارتباطی بین سطوح MFMUیک مطالعه شبکه 

، 2017)و پره اکالمپس ی پی دا نکردن د    cfDNAکلی 

Silver.)



392

ومیکی ترانس کریپت  و متابولومیکی، شاخص های پروتومیکی

می توانند برای مطالعه روی مق ادیر س رمی و پ روتئین ه ای    

.ادراری و متابولیت های سلولی به کار روند

پ یش بین ی پ ره اکالمپس ی    این دورنماهای جدیدی را برای 

. ایجاد نموده است

نشان می دهند که این موارد ممک ن اس ت   مطالعات مقدماتی 

؛ Carty، 2011؛ Singh Bahado، 2013)س  ودمند باش  ند 

2014 ،Ma 2013؛ ،Myers.)



پیشگیری

PREVENTION

393



394



395

قرارارزیابیتاتاکالمپسیپرهشدتتعدیلیاپیشگیریبرایمختلفیتدابیر

.اندگرفته

.اندشدهگنجانده-6جدولدرهاآنازبرخی

کاراییموارد،اینازیکهیچعملی،صورتبه

.ندارندایمتقاعدکننده
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درکهاکالمپسیپرهازجلوگیریبرایروشچند:-6جدول

.اندشدهبررسیشدهتصادفیهایکارآزمایی

ماهیرومنیاکلسیممکملنمک،کمرژیم-رژیمیمداخالت*

کششیحرکاتفیزیکی،فعالیتورزش؛*

فشارخونضدداروهایها،دیورتیک-عروقی-قلبیداروهای*

.Dویتامین،(Eویتامین)توکوفرول–آلفا،(Cویتامین)اسکوربیکاسیدها؛اکسیدانآنتی*
پارین، ه+ دی پیرویدامول، آسپرین / داروهای آنتی ترومبوتیک؛ آسپرین با دوز کم، آسپرین * 

(Ketanserin)کتانسرین+ آسپرین 

Ketanserin

Staff،2015ازبرگرفته



تعدیل سبک زندگی و رژیم غذایی

Dietary and Lifestyle Modifications 

397



398

چندطیاستدادهشرحChesley(1978)کهطورهمان

پرهدرمانها،تئوریسینازبسیاریمطلوبهدفقرن

وءسموضوعاینواستبودهمذاییرژیمکمکبهاکالمپسی

.استآوردهوجودبهراتوجهیجال هایاستفاده

هایکوششاولینازیکینمکمادودیت:نمککمرژیم

بودیاکالمپسپرهوقوعازپیشگیرییزمینهدرتاقیقاتی

(1937،De Snoo).

بانامناس درماننمک،مادودیتاعمالپیدرهاسالطی

.گرفتصورتدیورتیک



399

اگرچه این روش ها کنار گذاشته شد،

که ولی اولین کارآزمایی تصادفی شده نشان داد

رژیم با ما دودیت س دیم در جل وگیری از پ ره     

(.Knuist، 1998)بی تأثیر بوده است اکالمپسی 



400

ی پره اکالمپس  پایینبا ریسک ورزش مداوم در طی بارداری 

(.Barakat، 2017؛ Morris، 2016)مرتبط است 

هم چنین در یک مطالعه سیس تماتیک تم ایلی ب ه س مت    

دی   ده ش   ده ب   ود   ک   اهش ریس   ک ب   ا ورزش   

(2012 ،Kasawara.)

ورد فقط چند مطالعه راندوم وجود دارد و لذا مطالعه بیشتر م

(.Staff، 2015)نیاز است 



401

2008و همکاران در سال Abenhaimبه طور مشابه 

س تری  شد با بوقتی نتایج این زنان با جمعیت عمومی مامایی مقایسه 

. بود0/27بروز پره اکالمپسی کاهش ریسکشدن،

س اعت  6ت ا  4روزان ه  دو مطالعه کوچک راندوم نشان می دهد که با 

ب  روز پیش  گیری کنن  ده در خان  ه ب  ه ط  ور قاب  ل توج  ه  بس  تری 

داده ب ود  ک اهش پره اکالمپس ی را در زن ان ب ا فش ارخون نرم ال      

(2016 ،Meher.)



402

.کارآزمایی های متعددی جهت مطالعه مکمل کلسیمی، انجام گرفته اند

Patrelli(2012 )که در یک متاآنالیز اخیر چنین گزارش نمودند

ن ان  افزایش دریافت کلسیم خطر وقوع پره اکالمپسی را در ز

. پرخطر کاهش می دهد

ر که به جز ددر مجموع مال  این کارآزمایی ها نشان داده اند 

دمندی زنانی که کمبود کلسیم دارند، مکمل کلسیم آثار س و 

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



403

ماهی ه ای چ رب   که در برخی از اسیدهای چرب ماافظ قل  

ب ه واس طه الته اب    آرتروژن ز  یافت می شوند، می توانن د از 

نی ز  ممکن است از پره اکالمپسیجلوگیری به عمل می آورند، 

.جلوگیری به عمل آورد

ه، ، کارآزمایی ه ای تص ادفی ص ورت گرفت     متأسفانه تاکنون

، 2006؛ Makrides، 2006)نشان ن داده ان د   چنین منافعی را

Olafsdotir 2012؛ ،Zhou.)



داروهای ضد فشارخون 

Antihypertensive Drugs 

404



405

ماقق  ین پ  ی بردن  د ک  ه در زن  ان     

ز ادم میزان بروکننده ی دیورتیک دریافت 

د در م ور اماو هایپرتانسیون کاهش یافت 

. بروز پره اکالمپسی چنین نبودمیزان 



406

تال به ابهایپرتانسیون مزمن در خطر باالی از آن جایی که زنان مبتال به 

ا تعدادی پره اکالمپسی هستند، چندین کارآزمایی تصادفی شده که تنه

اروهای از آن ها گروه کنترل با پالسبو داشتند، برای ارزیابی اثر انواع د

رت ضد فشارخون در کاهش میزان بروز پره اکالمپسی افزوده شده، صو

.گرفته است

Staff طی تجویز و تالیلی منتقدانه روی این ( 2015)و همکاران

.موفق به نشان دادن آثار سودمندی نشدندکارآزمایی ها 



آنتی اکسیدان ها

Antioxidants 

407



408

ب ین فعالی ت  عدم تع ادل  است که ماتمل بر اسا  اطالعات موجود

مپس ی  پاتوژنز پ ره اکال را در نقشی مهم اکسیدانی و آنتی اکسیدانی 

.ایفا نماید

نت ی  اطالعات نشان می دهند که عدم تعادل بین فعالیت اکسیدان و آ

. اکسیدان در پاتوژنز پره اکالمپسی نقش دارد

گون ه  ای ن  Eو D ،Cویت امین  بنابراین آنتی اکسیدان های طبیعی، 

.می دهندا کاهش راکسیداسیون ها 



409

را در چندین مطالعه تصادفی شده صورت گرفته تا تأثیر مکم ل ه ای ویت امینی   

ی ق رار  زنانی که در معرض خطر باالی ابتال به پره اکالمپسی هستند، مورد ارزی اب 

یک ی از کارآزم ایی   (. Villar، 2007؛ Rumbold، 2006؛ Poston، 2006)دهند 

زن نولی پ ار ک م خط ر را    10/000تقریباً MFMUهای انجام گرفته توسط شبکه 

(. Roberts، 2010)شامل می شد 

را هیچ یک از این مطالعات کاهش خطر پره اکالمپسی

در مقایس ه ب ا   Eو Cدر زنان دریافت کننده ویتامین 

.پالسبو نشان ندادندزنان دریافت کننده 



410

از پ  ره ادع  ا ش  ده ک  ه اس  تاتین ه  ا  

ه آن می کنند چرا کجلوگیریاکالمپسی 

منجر ب ه  1-تاریک هموکسی ژنازها با 

.می شوندSFlt-1مهار آزاد شدن



411

حی وانی اطالعات مقدماتی بر اسا  مطالعات روی مدل 

ر امکان وجود آثار حفاظتی اس تاتین ه ا در براب    دال بر 

، 2017)د بروز اختالالت هایپرتانسیو مرتبط با بارداری بو

Lewis .)

یک کارآزمایی تصادفی ش ده طراح ی   MFMUشبکه 

کرده است تا پرواس تاتین را ب رای ای ن منظ ور م ورد      

(.Costantine، 2016، 2013)آزمایش قرار دهد 



412

را ب ا پ ایین آوردن   α1متفورمین فاکتور هیپوکس یک  

عم ل  )االق  فعالیت زنجیره انتقال الکترون میتوکندری 

.می کند(

م ی ده د و   ک اهش  راsEngو sFLt-1این فعالی ت  

ا دارد رپتانسیل جل وگیری از پ ره اکالمپس ی    بنابراین 

(2016 ،Brownfoot)   اگرچه که هیچ مطالع ه ب الینی ،

.انجام نشده است



عوامل آنتی ترومبوتیکی
Antithrombotic Agents

413



414

ل ، اخ تالل عملک رد س لو   سندرم با اسپاسم عروقیاین 

م اندوتلیال، و التهاب، و فع ال ش دن پالکت ی و سیس ت    

. هموستازی مشخص می شود-انعقادی

وز  انفارکتو  جفت و   ترومب: سایر عواق  عبارتند از

(. b2014 ،Nelson)شریان مارپیچی 

کاهشا بروز پره اکالمپسی رآنتی ترومبوتیک لذا عوامل 

.می دهند



415

 Lowش  ده هپ  ارین در چن  دین مطالع  ه تص  ادفی 

molecular-weight heparin ب  رای پروفیالکس  ی

.مطالعه شده است

Rodger روی اطالعات فردی 2016و همکاران در سال

. زن یک متا انالیز انجام دادند963

د ما دودیت رش   یا سقطو بروز پره اکالمپسی ریسک 

ن د  دریاف ت کرد در زنانی که هپارین یا پالس بو  جنین

.بودمشابه
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به صورت مؤثریمیلی گرم اسپیرین روزانه 150تا 50دوز خوراکی 

روی تولی د  ام ا  می کندپالکتی را مهار A2ترومبوکسان بیوسنتز 

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

.درا نشان داده انمنافع مادودی به هر حال کارآزمایی های بالینی 

نی جنی-به عنوان مثال نتایج مطالعات شبکه واحدهای ط  مادری

MFMU ر درمان با اسپیرین نشان دهنده بهبود قابل توج ه د در

(.Caritis، 1998)پیامدها نیستند 
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.برخی گزارش ها مطلوب ترند
کارآزمایی تصادفی نمودند ک ه  31اقدام به انجام متاآنالیزی روی گروه تعاون پاریس 

(. Askie، 2007)زن می شد 32، 217شامل 

، پس ی پره اکالم، خطر نسبی وقوعداروهای ضدپالکتیدر گروه زنان دریافت کننده 

ص ورت ب ه  پیامد ب د ب ارداری   یا هر زایمان پره ترم ، پره اکالمپسی افزوده شده

. کاهش یافته بود% 10معنی داری تا 

در ن دوز ک م آس پری  قاب ل ت وجهی ب رای    منافع دیگری نیز در متاآنالیز و بازنگری 

(.Vila، 2013؛Roberge، 2012)پره اکالمپسی شدید گزارش شد 
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ر اگرچه منافعی برای دوز کم آسپرین وجود ندارد ولی مجموع متاآنالیزه ا دال ب   

؛ Villa، 2013)تأثیر آن در پیشگیری از پره اکالمپسی شدید می باشند 

2012،Roberge.)

زن حامله پ ره اکالمپتی ک در خط ر    1600اخیراً یک مطالعه راندوم روی بیش از 

هفته 11-14دوز کم آسپرین از ک ه  باالی زایمان پره ترم نشان داد 

. هفته اثر پیشگیری کننده دارد36بارداری تا 

در مقایسه با % 1/6در گروه دریافت کننده آسپیرین میزان بروز پره ترم 

(.Rolnik، 2017)در گروه پالسبو بود % 4/3
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2017و همک  اران در س  ال Robergeدر ی  ک متاآن  الیز 

16هفت ه  ازقبل پروفیالکسیشروع آسپیرین دریافتند که 

ش د  رو پره اکالمپسی بارداری با کاهش قابل توجه ریسک 

.همراه است%( 60حدود )داخل رحمی 

Meherو همکاران یک متاآنالیز جداگانه روی افراد انجام دادند و

را گزارش کردند که زم انی ک ه   % 10در حدود کاهش خیلی کمتری 

.قابل توجه بودهفته شروع می شود 16از درمان قبل یا بعد 
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کا خدمات پیشگیری آمریدر این حین 

ای را ب  ردوز آس  پیرین پروفیالکس  ی 

زنان که در معرض خطر ب االیی ب رای   

ی می باشند توص یه م   پره اکالمپسی 

(.  Henderson، 2014)کنند 
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در یک دستورالعمل برای کمک ( b2016 ،ACOG)به این دلیل 

رار به پیشگیری از پره اکالمپسی در زنانی که در خط ر ب اال ق    

28ت ا  12هفته های بین در آسپیرین با دوز کم را دارند مصرف 

توص                  یه ب                  ارداری 

.می کند

ل و  دوقدارن د،  سابقه ی پره اکالمپسی که : این شامل آن هایی

و وی بیماری کلی، دیابت آشکار، فشارخون مزمنهستند، باردار 

.دارند نیز می شوداختالالت خود ایمنی
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ود این نتایج باعث طرح این پرسش می ش

یرین که آیا باید برای تمام زنان باردار آسپ

؟(. Mone، 2017)تجویز کرد 

.می باشدحاضر پاسخ خیر در حال 
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در زن   ان دارای آنت   ی گواگ   والن 

،  لوپوسی

هپ ارین و دوز کم آس پیرین  درمان با 

.می دهدکاهشعواق  ترومبوتیک را 
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در دو کارآزمایی تص ادفی در زن انی ک ه    

پ ره اکالمپس ی زودر   سابقه ابتال ب ه  

آس  پیرین و ی  ا  داش  تند درم  ان ب  ا  

د به همراه آسپیرین داده شانوکساپارین 

(2016 ،Haddad 2017؛ ،Groom.)
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Sergis بارداری را با پیامدهای بهتر ( 2006)و همکاران

یین دوز پابا وزن مولکولی کم به عالوه ی هپاریناستفاده از 

را  گام پره اکالمپسی شدید زودهندر زنان با سابقه ی آسپرین 

رده در مقایسه با زنانی که فقط آسپرین با دوز کم مصرف ک

.بودند گزارش کردند

گ زارش  ( 2012)و همک اران  de Vriesنتایج مشابهی توسط 

.شد



پره اکالمپسی
PREECLAMPSIA 
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درمان بارداری ه ای مب تال ب ه هایپرتانس یون     

:بارداری بر اسا 

شدت

 سن بارداری

  وج  ود ی  ا فق  دان پ  ره اکالمپس  ی ص  ورت

.می گیرد
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:بارداری بر اسا درمان بارداری های مبتال به هایپرتانسیون 

اده پره اکالمپسی همیشه به صورت قطع ی تش خیص د  

.نمی شود

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

را حت ی در م واردی   ویزیت های مکرر پری ناتال انجام 

اس ت، توص یه   م ورد ش ک   وجود پ ره اکالمپس ی   که 

.نموده اند
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در فش ارخون سیس تولی و  افزایش

دیاس  تولی م  ی توان  د ه  م نش  انه 

اشد و بتغییرات فیزیولوژیک طبیعی 

وق وع ی ک   هم م ی توان د دال ب ر    

. ماسوب شودپاتولوژی 



430

:افزایش نظارت، امکان تشخیص سریع تر

 ،تغییرات شوم در فشارخون

 یافته های بارانی آزمایشگاهی

  عالئم و نشانه های بالینی را فراهم می

نماید

(2015 ،Macdonald-Wadis.)
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س ت  اهداف درمانی پایه در هر بارداری مبتال به پره اکالمپسی عبارت ا

:از

جنینومادربهآسی حداقلبابارداریختم(1

.باشدرشدبهقادرمتعاقباًکهنوزادیتولد(2

مادربهکاملسالمتبازگرداندن(3

ترم هدر تعداد زیادی از زنان مبتال به پره اکالمپسی به ویژه آن هایی ک

مان،  مذکور به خوبی با القای زایهر سه هدف هستند، نزدیک به ترم یا 

.  حاصل می شوند

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



Case report

شب به 8بارداری ساعت 32، در هفته  G1 L0ساله 24خانم 
.بیمارستان بخش اتفاقات  مراجعه مینماید
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(ع)امام حسین

من قبل عطاء ک فقد اعانک علی الکرم  

بر آنکس که هدیه ترا پذیرفت، ترا،

.بزرگواری کمک کرده است
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سپاس از توجه بزرگواران
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Thanks for your attentionزبرگترین  غار سنگی   دست ساز انسان   ردجهرم
Greatest Human Handmade Cave In 

Jahrom City,IRAN
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