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ح  حمن اله یمبسم الّله الره

Hello and respect

با سالم و ادب و احترام  
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متخصص زنان و مامایی

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

Obstetrician & Gynecologist
I.R.IRAN

Jahrom university of Medical
Sciences
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فشارخون باال در حاملگی

و

اثرات آن برمادر و جنین



تشخیص زودهنگام

پره اکالمپسی
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ش  به صورت متداول، تعداد ویزیت های پری ناتال در سه ماهه سوم افزای

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

.می کند

تینروهایویزیتطیاماهستندآشکارهایپرتانسیونفاقدکهزنانی

اتدفعبهشود،میمطرحبرایشاناکالمپسیپرهاحتمالناتال،پری

.شوندمیویزیتبیشتری
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پروتکللب بیمارسللتان پارکلنللد بللرای تشللخیص زودهنگللام  

:پره اکالمپسی 

 80آن ها با شروع جدیلد بلیش از  فشار دیاستولی زنانی که

میلی متر جیوه می باشد90اما کمتر از 

 دچللللار افللللزایش ناغهللللانی و  یرطبیعللللی  یللللا

در هفته شده اند، پوند 2بیش از به صورت وزن غیری 

 می باشندروزه 7حداکثر فاصله با ویزیت های مکرر شامب .
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:مپسی روتکب بیمارستان پارکلند برای تشخیص زودهنگام پره اکالپ

      کله  تلا زملانی   نظارت به صلورت سلرپایی پیگیلری ملی شلود

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

. اپی غاستر ایجاد شود

 با شلروع جدیلد کله در آن هلا یلا فشلار       زنان مبتال به هایپرتانسیون آشکار

میلللی متللر جیللوه 140≥فشللار سیسللتولی مللی باشللد و یللا 90≥دیاسللتولی 

. می شوند، بستری می باشد

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

.اغر چنین است شدت آن مورد ارزیابی قرار بگیرد



ارزیابی
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زیرمواردبشامسیستماتیکیارزیابییکبیمارستاندرکردنبستریبا

:شودمیانجام

لاختالسردرد،شامببالینیعالئمنظرازروزانهارزیابیسپسدقیقمعاینه*

.وزنسریعافزایشواپیگاستردردبینایی،

روزانهتوزین*

سپسویرشپذهنگامدرادرارکراتینینبهپروتئیننسبتیاپروتئینوریبررسی*

باریکروزدوحداقب

4فواصببهومناسباندازهبابازوبندباابزارکمکبهفشارخونغیریاندازه*

هایغیریاندازهکهاینمگر،صبحششتاشبنیمهزمانیفاصلهجزهب)ساعته

.(باشندبودهباالقبلی
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انجامزیرمواردشامبسیستماتیکیارزیابییکبیمارستاندرکردنبستریبا

:شودمی

تهیهویکبدآمینازهایترانس،کراتینینپالسمایییاسرمیسطوحغیریاندازه*•

.باشدمیهاپالکتتعدادیبرغیرندهدرکههموغرامیک

.شودمیتعیینهایپرتانسیونشدتاساسبرهاتستانجامتناوب*•

نیزو(LDH)دهیدروژنازالکتاتواسیداوریکسرمیسطحغیریاندازهبرخی•

.اندکردهتوصیهراانعقادیمطالعات

،2006؛Cond-Agadelo،2015)استبحثموردهاتستاینارزشوجوداینبا

Thangaratinam).

یاینیبالمعاینهصورتبه،آمنیوتیکمایعحجموجنینسالمتواندازهارزیابی*

.سونوغرافی
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کی شامب با بستری کردن در بیمارستان یک ارزیابی سیستماتی

:موارد زیر انجام می شود

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

نتیجه غیلری  2013می باشد اما همانطور که غروه کاری در سال 

نمودند، 

. استراحت مطلق، اقدامی مطلوب محسوب نمی شود**

باشدپر کالری و رژیم  ذایی باید پر پروتئین **

.اعمال غرددنبایدمحدودیت آب و نمک *
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:اهداف درمانی شامب

و و تشلدید ایلن سلندرم   تشخیص زودهنگام پره اکالمپسی 

.می باشدزمان مناسب برای زایمان تعیین 

ا خوشبختانه در  الب موارد بیماری به حدی خفیف اسلت یل  

مرحله بارداری آنقدر به ترم نزدیک می باشلد کله ملی تلوان    

یبلر  لنمود تا زمانی که صورت محافظه کارانه اداره بیماری را به 

ملان  برای القای زایوضعیت سرویکس کند یا خودبه خود بروز 

.مناسب شود
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:اهداف درمانی شامب

ن، با وجود این، برطرف شدن کامب عالئم و نشانه ها حتی بعلد از زایملا  

.است یرمعمول

رت تا زملانی کله زایملان صلو    بیماری زمینه ای تقریباً قرین به یقین، 

.بگیرد، پابرجا می ماند

دید تشخیص پره اکالمپسی شل اغر هر یک از این ارزیابی ها منتهی به 

.صورت می غیرددرمانشوند، 



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

تشنج نشان دهندهدرد اپیگاستر ، یا اختالالت بینایی، سردرد

یکلی دیگلر از نشلانه هلای    اولیگوریهستند وقریب الوقوع 

.وخیم محسوب می شود

ضلد  و درملان ضلد تشلنج    نیازمنلد  پره اکالمپسی شلدید  

اقلدام بله   می باشد و باید متعاقب این درملان هلا،   فشارخون

. زایمان شود
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سلان  با درمان پره اکالمپسی یکدرمان اکالمپسی 

. است

:اهداف اصلی عبارتند از

از حمالت تشنجی،  پیشگیری

از خونریزی داخب جمجمه ایممانعت

از آسیب شدید سایر ارغان های حیاتیجلوغیری

نوزادی سالمتولد.
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:اهداف اصلی عبارتند از

  صلورت نامناسلب بلودن    درمان اکالمپسی حتلی در

(. Tajik، 2012)سرویکس نیز صادق است 

 القای لیبر صورت می غیرد.

 ًاقلللدام بللله القلللای لیبلللراز قبلللبمعملللوال

ا یل پروستاغالندین هلا  به کمک آماده سازی سرویکس 

.می شود(المیناریا)متسع کننده اسموتیکی 
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نگرانی هایی کله از یلک سلرویکس نلامطلوب ناشلی      

می شود، بسته بله شلدت پلره اکالمپسلی و نیلاز بله       

همللاهنگی بللا بخللش مراقبللت هللای ویلل ه نللوزادان  

(NICU(نیاز فوری به انجام سزارین را القا می کند.

هر زمانی که به نظر می رسلد القلاز زایملان    با این حال، 

ت و یا تلالش بلرای زایملان شکسل    تقریباً موفق نیست 

.داندیکاسیون پیدا می کنانجام سزارین خورده است، 
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اسمان ، با یک سرویکس نرم و با افبرای یک زن نزدیک به ترم

تری خطلر بیشل  حتی درجات خفیف تر پره اکالمپسلی  نسبی 

، تاجیلک )برای مادر و جنین و نوزاد در بر دارد تا القای زایمان 

2012 .)

از مبتال بله پلره اکالمپسلی خفیلف    یک کارآزمایی تصادفی 

بللارداری حمایللت مللی کنللد  هفتلله 37پللس از زایمللان 

(2009 ،Koopmans.)
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تد بله ایلن   تمایب به این است که زایمان به تعویق بیفزمانی که جنین پره ترم است، 

امید که افزایش چند هفته بله زنلدغی داخلب رحملی منجلر بله کلاهش ملر  و         

.موربیدیته های شدید نوزادی در اثر عوارض پره مچوریتی شود

.ستتوجیه پذیر اخفیفچنین سیاست درمانی قطعاً در موارد 

د، ملی باشل  جنین نلارس  خصوصاً زمانی که ارزیابی سالمت جنین و عملکرد جفت 

. صورت می غیرد 

ی بررسلی  را بلرا پروفیب بیوفیزیکی یا تست بدون استرس اکثر صاحب نظران انجام 

(. a2016 ،ACOG)سالمت جنین پیشنهاد کردند 
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علدم ( 38کمتلراز )PIGF  /Sflt-1<38یک نسبت 

کند، را پیش بینی میوجود کوتاه مدت پره اکالمپسی 

مرحلله تحقیقلاتی   اما ایلن آزملون نسلبی هنلوز در     

(.  b ،a2016 ،Zeisler)می باشد 

نلامطلوب پیاملدهای  نسلبت بلاالتر   همچنین زنان با 

(.Baltajian، 2016)بیشتری دارند 
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Late-pretermتصمیم غیری برای زایمان جنین هلای  

.واضح نیست

Barton افزایش موربیدیتی نوزادی ( 2011)و همکاران

را در زنانی که بله عللت هایپرتانسلیون بلارداری  یلر     

زایمان 38قبب از هفته پروتئینوریک خفیف و با ثبات و 

.کرده بودند، غزارش کردند
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هفتله و  36هفته تا ( 0/7)34نوزاد که در سن بارداری 4316در هلند روی 

یز دال نتایج این مطالعه ن. روز متولد شده بودند، مطالعه ای صورت غرفت6

یلک  (. Langenvels، 2011)بر میزان باالی موربیدیتی در این موارد بلود  

دیگر به طور تصادفی زنان با فشلارخون  ( HYPITAT-II)مطالعه هلندی 

هفته حاملگی را بله طلور رانلدوم از نظلر     37تا 34باالی  یر شدید بین 

زایمللان فللوری و یللا بللدون مداخللله درمللانی بررسللی کردنللد        

(2015 ،Broekhuijsen.)

زایمان سریع، خطرات ناشی از پیاملدهای نلامطلوب ملادر را کلاهش داد     

ی با این حال خطر ابتال به سندرم اختالل تنفسل (. درصد1.3در مقابب 1.1)

.درصد افزایش یافت7.1در مقابب 7.5نوزادان 



بل  بستری کردن در مقا

درمان سرپایی
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کالمپسلی  چه پره ازنان مبتال به هایپرتانسیون خفیف تا متوسط با ثبات در 

.می یابدمانیتورینگ ادامه تأیید شده باشد چه تأیید نشده باشد، 

افعندر قسمت اعظم روز اقدامیکاهش فعالیت فیزیکی به نظر می رسد که 

. باشد

اسللتراحت مطلللق توصللیه  2013Task Forceبراسللاس دسللتورالعمب 

.نمی شود

راحت همچنین احتماالً چون به ترومبوآمبولی وابسته است توصیه بله اسلت  

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

. مطرح شد1970

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

Hauth(1976 ) وGilstrap(1978 )   و همکاران آن ها، نتایج اولیه ایلن واحلد را

.غزارش نمودند

پاسل  درملانی مناسلبی بله صلورت بهبلود یلا اصلالح          الب زنان بستری شده 

.هایپرتانسیون داشتند

درصلد  90و در این زنان به صورت قطعی درمان نشده بودنلد  

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

به صورت موفقیت آمیزی در این واحد تحت درملان متوسط با شروع زودهنگام 

.  قرار غرفتند

رستاری هزینه های صورت غرفته برای این تسهیالت نسبتاً ساده شامب مراقبت پ

نسبتاً کم و داروهایی شامب مکمب آهلن و فلوالت و تعلداد کملی تسلت هلای       

هزینه هایی که در واحد مراقبت وی ه جهلت آزمایشگاهی ضروری در مقایسه با 

.  مراقبت از نوزادان پره ترم صرف می شوند، بسیار کم تر است

.  در هیچ یک از این زنان ترومبوآمبولی رخ نداد
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کند،اپیدکاهشروزچندطیهایپرتانسیوناغرمعتقدند،پزشکانازبسیاری

.نداردضرورتبیمارستاندربستری

درمانمنزلدرمتوسطتاخفیفهایپرتانسیونبهمبتالزنانازبسیارینتیجهدر

.شوندمی

یاونشودتشدیداکالمپسیپرهسیرکهزمانیتاراسرپاییدرمانتوانمی

.دادادامهباشد،نداشتهوجودجنینمخاطرهاحتمال

.توصیه می شودمحدودیت فعالیت در قسمت اعظم روز 

.قرار می غیرند که عالئم خود را غزارش نماینداین زنان تحت آموزش دقیق 

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

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

آن ها پروتئینلوری داشلتند و در منلزل    % 20به هایپرتانسیون خفیف بارداری که 

.درمان شده بودند را مورد بررسی قرار دادند

هفته و هنگام زایملان  33تا 32متوسط سن بارداری آن ها هنگام ورود به مطالعه 

.هفته بود37تا 36

HELLPدرصد دچلار سلندرم   3درصد دچار، پره اکالمپسی شدید و تقریباً 20

. زن اکالمپسی رخ داد2شدند و در 

موارد محلدودیت رشلد   % 20در نزدیک به . عموماً پیامدهای پری ناتال خوب بودند

.تولد بود1000در 4/2جنین وجود داشت و میزان مر  و میر پری ناتال 
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رح ریزی چندین مطالعه به منظور مقایسه بستری مداوم با مراقبت سرپایی ط

و همکاران طی یلک مطالعله پلایلوت در بیمارسلتان     Horsger. شده است

اری بلا  زن نولی پار مبتال به هایپرتانسیون با شروع جدید در بارد72پارکلند 

هفته را به صورت تصادفی در دو غروه بستری ملداوم 37تا 27سن بارداری 

تنها اختالف (. Horsager، 1995)در بیمارستان و درمان سرپایی قرار دادند 

ن در معنی دار به این صورت بود که پره اکالمپسی شدید در زنان غروه درملا 

(. درصد25درصد در مقابب 42)منزل با شیوع بیشتر رخ داده بود 
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Crowther زن مبلتال  218در یک کارآزمایی دیگر روی ( 1992)و همکاران

بستری به هایپرتانسیون خفیف  یر پروتئینوریک، نیمی از آن ها به صورت

هملان طلور کله در جلدول    . و نیمی دیگر تحت درمان سرپایی قرار غرفتند

ه نشان داده شده است، متوسط زمان بستری در بیمارسلتان در غلرو  7-40

زایملان  . روز بلود 6/5و در غروه درمان منزل 22/2درمان به صورت بستری 

برابلر  2بارداری در غروه درمان سرپایی 37و هفته 34پره ترم قبب از هفته 

.اما پیامدهای دیگر مادری و نوزادی مشابه بودند. بیشتر اتفاق افتاد
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دیگری که در اروپا پرطرفدار اسلت، واحلد مراقبلت    رویکرد

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

یاز بله  و نآشکار به سمت پره اکالمپسیپیشرفت

غروه درملان به صورت معنی داری در القای لیبر 

.روتین سرپایی بیشتر بود
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Turnball(2004 )395 و واحلد مراقبلت پرسلتاری    زن را در دو غروه درمان در

تلا  خفیلف هایپرتانسلیون  درصلد  95قرار دادند ،تقریباً درمان به صورت بستری 

نفلر  86نفر از زنان مورد مطالعه فاقد پروتئینوری بودنلد و  288، داشتندمتوسط

.  داشتند+ 1≥ پروتئینوری 

از هلیچ یلک   و هیچ موردی از مر  پری ناتال وجود نداشت، 

نشلدند و نکتله   HELLPزنان دچار اکالمپسی یلا سلندرم   

ت تفاواین دو روش درمانی هزینه های جالب توجه این بود که 

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

روه های مورد 
Nمطالعه

پیامدهای پری ناتالوی غی های مادر در زمان زایمانوی غی مادر هنگام پذیرش

Parao(%)

HTN
مزمن  
)%(

EGA
(هفته)

Prot
)%(

EGA
(هفته)

<هفته 
37
)%(

<هفته 
34
)%(

میانگین 
مدت  
بستری

(روز)

میانگ
ین 
BW
(غرم)

SGA
)%(

PMR
)%(

Crowther
(1992)218

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

Tuffnell
(1992)54

بستری
Day unit

صفر-1/13320--39/8صفر24572336

سرپایی
Usual care

صفر-5/13340--30542136/52139

Turnbull
(2004)374

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

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

ورودهنگامپروتئینوریبهمبتالزنانجزبه(1)

کمتریا1+پروتئینوریبهمبتالزنانشامب(2)

BW=تولد،زمانوزنEGA=حاملگی،سنHTN=،هایپرتانسیونParaO=میرومر میزان

بارداریسننسبتبهکوچک=SGAپروتئینوری،=Protناتال،پری
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درملان دقیلق   یلا  صورت بستری دو روش درمان به به طور خالصه هر 

که از ابتدا فشارخونی)هایپرتانسیون خفیف سرپایی برای زنان مبتال به 

از جمله زنان مبلتال بله پلره اکالمپسلی     ( denovoخفیف بوده است 

.مناسب می باشند یرشدید، 

ی  الب این مطالعات در مراکز دانشگاهی و توسط تیم هلای اختصاصل  

.درمان، انجام غرفته اند

یفله  وظو کلید اصللی موفقیلت پیگیلری دقیلق     طبق غفته محققان، 

.استحمایت خوب در خانه همراه با شناسی بیمار 



درمان ضد فشارخون برای 

توسطهایپرتانسیون خفیف تا م

37
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طلول  افلزایش در تالش بلرای  کاربرد داروهای ضد فشارخون 

پری ناتال در انواع و شلدت هلای  پیامدهایبارداری یا تعدیب 

. آن مورد توجه بوده است

در ملورد پلره اکالمپسلی خفیلف بلا شلروع       درمان دارویی 

.(40-8جدول )مأیوس کننده بوده است زودهنگام 



39

اریکارآزمایی های تصادفی با کنترل پالسبو در زمینه درمان ضد فشارخون در هایپرتانسیون زودهنگام بارد: 40-8جدول 

مطالعه
داروهای مورد 

(تعداد)بررسی 

افزایش 
مدت  
بارداری 

(روز)

HTN

شدید 
(درصد)

سزارین
(درصد)

دکولما
ن جفت  

(درصد)

متوسط 
وزن تولد 

(غرم)

محدودی
ت رشد 

(درصد)

مر  و میر 
(تعداد)نوزادان 

Sibai(1987a( )1)
بیمار بستری200

1(3)21/35362220519(100)البتالول 

صفر22609صفر32(3)20/115(100)پالسبو 

Sibai(1992a( )2)
بیمار سرپایی200

صفر22/3943324058(100)نیفیدیپین 

صفر35225104(3)22/518(100)پالسبو 

Pickles (1992  )
بیمار سرپایی144

26/6924NSNSNSNS(70)البتالول 

23/11026NSNSNSNS(74)پالسبو 

Wide-

Swensso(1995)
بیمار سرپایی111

ایسرادیپین 
(54)

23/12226NSNSNSصفر

صفر29/82919NSNSNS(57)پالسبو 

.تمام زنان به پره اکالمپسی بودند( 1)

.شامب هایپرتانسیون بعد از زایمان می شود( 2)

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

NS =عنوان نشده است.

HTN =هایپرتانسیون
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Sibai و همکاران(a1987 )   دریافلت کننلده   غزارش کردند کله زنلان

. داشتندمتوسط فشارخون کمتری به صورت معنی داری البتالول 

در هر حال دو غروه از نظر متوسط طول بارداری، سن بلارداری هنگلام   

.تفاوتی نداشتندزایمان یا وزن هنگام تولد 

شلده در  نلوزادان بسلتری   و تعلداد  روش سزارین در میزان زایمان به 

. شباهت وجود داردبخش مراقبت های وی ه، 

برابر 2شیوع محدودیت رشد در غروه دریافت کننده البتالول 

(.درصد9درصد در مقابب 19)بود 
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یاالبتالولیمقایسههدفبا،40-8جدولدرمندرجدیگرمطالعهسه

(Isradipine)ایسرادیپینونیفدیپینکلسیمکانالهایکنندهمسدود

کاهشجزبهمطالعاتاینازیکهیچدر.اندغرفتهصورتپالسبو،با

شاننفشارخونضددرمانازنفعیهیچشدید،هایپرتانسیوناپیزودهای

همکارانوAbalosتوسطمشابهنتایج.(Magee،2015)نشدداده

هدفباشدهتصادفیکارآزمایی49بازنگریبهاقدامکهشدغرفته(2014)

تالمبزناندرپالسبو،یادرمانعدمبافشارخونضدفعالدرمانمقایسه

.نمودندمتوسطتاخفیفبارداریهایپرتانسیونبه



زایمان تأخیری

42
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، اقدام درمانی در تمام زنان مبتال به پلره اکالمپسلی  1990تا اوایب دهه 

. زایمان بدون تأخیر بودشدید، 

دید کله  برای زنان مبتال به پره اکالمپسی شرویکرد دیگری با این وجود 

. تا ترم فاصله زیادی دارند، مورد حمایت قرار غرفته است

نامیللده رویکللرد کلله درمللان محافظلله کارانلله یللا انتظللاری    ایللن 

مت منظور بهبود پیامد نوزادی بدون به مخاطره افتادن سلال می شود به 

. قرار می غیردمادر مدنظر

مانیتورینلگ روزانله   : جنبه هلای ایلن روش درملانی شلامب    

ری وضلعیت بسلت  در جنلین و مادر( و معموالً با دفعات بیشتر)

.می باشد



ی درمان انتظاری پره اکالمپس

شدید به دور از ترم

44
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.باشدخطرناکتواندمیواستنظراختالفموردانتظاریدرمان

Sibaiزن60درکردندتالشاولیهمطالعاتازیکیدر(1985)ممفیسغروهو

نارسعلتبههفته27تاهفته18بارداریسندرشدیداکالمپسیپرهبهمبتال

.دهندافزایشرابارداریمدتجنین،بودن

.بوددرصد87ناتالپریمورتالیته.بودبارمصیبتنتایج

نفلر دچلار   13املا هرچند هیچ موردی از مر  مادر رخ نداد 

نارسلایی  نفر دچلار  3، اکالمپسینفر دچار 10، دکولمان جفت

نفلر دچلار   1، انسلفالوپاتی هایپرتانسلیو  نفلر دچلار   2کلیه،

.شدندپارغی هماتوم کبد نفر دچار 1و ریزی داخب مغزی خون
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زن مبتال به پره اکالمپسی شدید بلا 95مقایسه درمان تهاجمی و درمان انتظاری در 

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

. از این کارآزمایی خارج شدندHELLPزنان مبتال به سندرم 

ین و برای بللو  ریلوی جنل   غلوکو کورتیکوئید عبارت بود از تجویز درمان تهاجمی 

. ساعت48طی سپس اقدام به زایمان 

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

.خوراکی دریافت می کردندالبتالول یا نیفدیپین افزایش شدید فشارخون، 

در این مطالعه متوسط افزایش مدت بارداری در غلروه درملان   

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

.غزارش شد
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ت جنبه به دنبال این تجربه، درمان انتظاری رواج بیشتری پیدا کرد اما با رعای

یا محدودیت رشد جنلین معملوالً از   HELLPاحتیاط، زنان مبتال به سندرم 

املا غلروه ممفلیس در مطالعله مشلاهده ای      . این درمان مستثنی می شدند

زن مبللتال بلله  133پیگیرانلله ای کلله متعاقبللاً انجللام داد، پیامللدهای    

36تلا  24در سن بلارداری  HELLPزن بدون سندرم 136پره اکالمپسی و 

زنلان در سله غلروه مطالعلاتی     (. Abramvici، 1999)هفته را مقایسه نمود 

غروه . کامب بودHELLPغروه اول شامب زنان مبتال به سندرم . تقسیم شدند

نسبی را شامب می شد کله بله صلورت    HELLPدوم زنان مبتال به سندرم 

وه غلر . تعریف ملی شلد  ( نه هر سه یافته)وجود یک یا دو یافته آزمایشگاهی 

گاهی سوم شامب زنان مبتال به پره اکالمپسی شدید بدون یافته های آزمایشل 

.بودHELLPسندرم 
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بودنایاهمیتحائزنکتهوبودمشابهغروهسههردرناتالپریپیامدهای

اینر معلی.بودندنیافتهبهبودزایمانانداختنتعویقبهباپیامدهاکه

HELLPسندرمبهمبتالزنانتوانمیکهغرفتندنتیجهمحققاننتایج،

ظاریانتصورتبهراتنهاشدیداکالمپسیپرهبهمبتالزنانونسبی

طوربهداشتندرحمیداخبرشدمحدودیتکههاییآندر.کرددرمان

.(Mekinny،2016)داشتندزایمانتاکوتاهتریزمانیدورهکلی
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SibaiوBarton(b2007)تا24هفتهازشدیداکالمپسیپریانتظاریدرمان

.دادندقراربازنگریموردرا34

،شدافزودهبارداریمدتبهروز5-10هرچندشدندمطالعهواردزن1200ازبیش

.بودسهمگینمادریموربیدیتیاما

،شدهدادهنشانجدولدرکهطورهمان

رخمذکورمطالعهدرزناناینازبرخیدرکهوخیمیعوارض

،ریهادم،HELLPسندرم،جفتدکولمان:شامببودداده

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

تعدادمطالعه
روزهای 
افزوده 
شده

(درصد)پیامدهای مادری 
پیامدهای پری ناتال

(درصد)
دکولمان
جفت

HELLPادم ریهARFیاکالمپسSGAPMR

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

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

Ganzevoor

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

Bombrys66511893271/5صفر

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

Vigil-De Gracia

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

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

شامب یک مورد مر  مادر( 1)

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

ریه: Pulmمیزان مر  و میر پری ناتال؛ : PMRعنوان نشده است؛ : NSکبدی، کاهش تعداد پالکت؛ 
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. بلود 1000از 90عالوه بر این میزان مر  و میر پری ناتال به طور متوسلط  

در ( b ،a ،2005 ،Ganzevoort. )محدودیت رشد جنین شایعاً رخ می داد

94مطالعه ای از هلند، میزان محدودیت رشد را به صورت مبهوت کننلده،  

میزان مر  و میر پلری ناتلال در نلوزادان دچلار     . درصد به دست آوردند

ادری محدودیت رشد به شکب نامتناسبی افزایش می یابد، اما پیامدهای مل 

(.Haddad، 2007؛ Shear، 2005)تفاوت محسوسی نداشت 
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MEXPREمطالعهدر Latinمبتالزن267بودمرکزیچندکارآزمایییککه

درتصادفیصورتبهراهفته32تا28بارداریسندرشدیداکالمپسیپرهبه

-Vigil،2013)دادندقرارانتظاریدرمانوفوریدرمانهایغروه De Gracia).

هاآنوبوددرصد9تقریباًها،غروهازیکهردرناتالپریمیرومر میزان

الدنببهنوزادیهایموربیدیتهدربهبودیازنشانیهیچ

.نکردندپیداانتظاریدرمان

دکولمان،(درصد9مقاببدردرصد32)جنینرشدمحدودیتدیگرسویاز

درمانغروهدرداریمعنیصورتبه(درصد1/5مقاببدردرصد7/6)جفت

.بودباالترانتظاری



درمان انتظاری پره اکالمپسی شدید  

در سه ماهه دوم

53
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یاکالمپسپرهانتظاریدرمانرویکوچکمطالعهچند

:بارداری28هفتهازقببشدید

Bombrys(2008)همکارانو:

بادشدیاکالمپسیپرهبهمبتالانتظاریدرمان

بودند،بارداریکامبهفته26ازقببشروع

.دادمیرخشایعصورتبهمادریعوارض



55

بارداریختم،23هفتهازقببنوزادبقایامکانعدمبهتوجهبا

Task،2013)نمایندمیتوصیهرا Force).

درصد18بارداری23هفتهدرناتالپریبقایمیزانمثالبرای

شدهنشناختههنوزمدتطوالنیناتالپرهموربیدیتهمیزاناما

.است

درودرصد60بارداری26تا24هفتهدرناتالپریبقایمیزان

.باشدمیرصدد90متوسططوربهتقریبا26ًهفته
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مطالعه در زمینه ی درمان انتظاری زنان مبلتال بله   5حداقب 2005از سال 

پللره اکالمپسللی شللدید در سلله ماهلله دوم بلله چللا  رسللیده اسللت   

(2010 ،Abdel- Hadi 2011؛ ،Gaugler-Sendin .) 60عوارض مادری در

میزان مر  و میر پلری  . درصد رخ داد و یک نفر جان خود را از دست داد

.  تولد بود1000در هر 65ناتال 
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ر دمیزان عوارض وخیم مادری با توجه به این که 

.می رسددرصد 50به رویکرد انتظاری 

هنوز هیچ مطالعه ی مقایسه ای جهلت ارزیلابی   

منافع پری ناتلال ایلن روش درملانی در مقابلب     

چنلین  . زایمان زودهنگلام انجلام نشلده اسلت    

.درمانی توصیه نمی شود



ای  گلوکوکورتیکوئیدها بر

بلوغ ریه ی جنین

58
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ال بله  در تالش برای دستیابی به بلو  ریه جنلین، زنلان مبلت   

هایپرتانسیون شلدید دور از تلرم تحلت درملان بلا غلوکلو       

. کورتیکوئیدها قرار غرفته اند

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

وزاد  افزایش بقای نو و کاهش میزان بروز زجر تنفسی نماید 

.همراه با آن ذکر شده است
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زنانهبکورتیکواستروئیدتجویزیزمینهدرشدهتصادفیکارآزمایییکتنها

.داردوجودریهبلو جهتهایپرتانسیونبهمبتال

تا26بارداریسندرشدیداکالمپسیپرهبهمبتالزن218شامبکارآزماییاین

.(Amorim،1999)غرفتمیبردررابارداریهفته36

قرارپالسبوتجویزوبتامتازونتجویزغروهدودرتصادفیصورتبهزناناین

.غرفتند

دریافتغروهدرمر وبطنیداخبخونریزیتنفسی،زجرشامبنوزادیعوارض

کاهشاریدمعنیصورتبهپالسبوکنندهدریافتغروهمقاببدربتامتازونکننده

.بودیافته

.بودزادیمردهمورد18ومادرمر مورددو،مطالعهاینتوجهقاببمنفیجنبه

زناناینازبسیاریدربارداریمدتافزایشبرایماتمایبعدمازهایافتهاین

.(Bloom،2003؛Alexander،2015)کنندمیحمایت



ی  توصیه های درمان انتظار

61
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درمنطقیانتخابیراانتظاریدرمان(2011)کودکومادرطبانجمن

هفتهازقببشدیداکالمپسیپرهبهمبتالزنانازشدهانتخابموارد

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

.کندمیحمایتتوصیه

نظلارت دقیلق ملادر و    نشان داده شده است، 40-10همان طور که در جدول 

در صورت بروز شلواهد تشلدید سلیر    زایمان فوری جنین در اقدام به 

.باشدپره اکالمپسی شدید یا به مخاطره افتادن مادر یا جنین مؤثر می
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. نقطه نظر ما محافظه کارانه تر است

ا بی شک، بدیهی است که تأخیر در زایمان بل 

هدف افزایش مدت بارداری در زنان مبتال بله 

پره اکالمپسی شدید ممکن اسلت منجلر بله   

.عواقب وخیم مادری غردد
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واهدشفقدانکهکنندمیپیدابیشتریشایستگیزمانیمشاهداتاین

زایشافاثردرناتالپریپیامدهایتوجهقابببهبودبرمبنیکنندهقانع

تصوردر.بگیردقرارتوجهموردهفتهیکتقریبیمدتبهبارداریمدت

وجودصورتدرزایمانبهاقدامکهشدهدادههشدارمسئولیت،پذیرش

.شودرعایتدقتبه40-10جدولدرمذکورموارد



ود کورتیکوئیدها برای بهب

HELLPسندرم 
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دها در حداقب سه کارآزمایی تصادفی برای ارزیلابی مزایلای غلوکوکورتیکوئیل   

ملورد ارزیلابی   HELLPبهبود ناهنجاری های آزمایشگاهی مرتبط با سندرم 

.قرار غرفته اند

سلندرم  زن بلا  132به طور تصادفی ( 2005)و همکاران Fonsecaاول، 

HELLPنتایج ارزیلابی شلامب طلول ملدت     .را دغزامتازون یا دارونما دادند

ترهلای  بستری، زمان بهبودی نتایج آزمایشگاهی  یرطبیعلی، تفکیلک پارام  

. ودبالینی و عوارض شامب نارسایی حاد کلیه، ادم ریوی، اکالمپسی و مر  ب

در . هیچ یک از این دو غروه به طور قابب توجهی متفاوت نبودنلد در این موارد 

را بلا  HELLPزن پس از زایملان مبلتال بله سلندرم     105یک مطالعه دیگر، 

(.Kaiz، 2008)دغزامتازون یا پالسبو درمان کردند 
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وغرفتقرارتحلیبوتجزیهموردFonsecaمطالعهبامشابهطوربهنتایج

.(40-15شکب)نشدیافتدغزامتازونبرایمزیتیهیچ

بیناآنهپالکتیشمارشکهصورتیدراکالمپسیپرهزنانسوم،مطالعهدر

شدنددرمانپردنیزولونمتیبیاپالسبوبابودلیترمیلی150،000تا50،000

(2016،Pourrat).تنداشدرمانیمزایایهیچکورتیکواستروئیدازاستفاده.

، درملان  2013Task Forceبله دلیلب ایلن یافتله هلا،      

ندرم کورتیکواسلتروئید بللرای ترومبوسلیتوپنی را بللا سلل  

HELLPتوصیه نمی کند.
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درمان های تجربی
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د یلا  در چندین مطالعه اولیه، درمان ها تالش کرده اند سطح سرمی را پایین بیاورن

.  عوامب آنتی ان یوژنیکی را کاهش دهند

:بعضی از این ها عبارتند از

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

(.Cleary، 2014)برای جلوغیری از پره اکالمپسی داده شده است 

یالتاسیون ، یک مهارکننده فسفودی استراز، برای تقویت وازودسیلدنافیب سیترات

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

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

ن مورد کسایفاصله زمانی تا زایمان را سالین در مقایسه باآنتی ترومبین نوترکیب 

(. Sibai، 2017)تأثیر قرار داده است 
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اکالمپسی
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رالیزهجنکلونیک-تونیکهایتشنجباشدندارعارضهصورتدراکالمپسیپره

.شودمیجنینومادرخطراتتوجهقاببافزایشبهمنجر

MattarوSibai(2000)1977هایسالدراکالمپسیبهمبتالزن399پیامدهای

.دادندشرحرا1998تا

شامبمادریاصلیعوارض

(%10)جفتدکولمان،

(درصد7)نورولوژیکینقص،

(درصد7)آسپیراسیونازناشیپنومونی،

 (درصد5)ادم ریه،

 (  درصد4)ایست قلبی تنفسی

 بود( درصد4)نارسایی حاد کلیه.

 یک درصد از این زنان جان خود را از دست دادندعالوه بر این.
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چندین مورد غلزارش بعلدی افلزایش قابلب توجله میلزان ملر  و میلر و         

موربیدیتی مادری را همراه بلا اکالمپسلی غلزارش کردنلد کله بلا سلندرم        

HELLP   2006)و آمبولی ریه و سکته مغزی همراه بلوده اسلت ،Knight؛

2007 ،Anderdagard.)

زن اکالمپتیلک رخ داده بلود   222در هلند سه مورد مر  ملادری در بلین   

(2008 ،Zwart .)الیا نتایج حاصب از مطالعات صورت غرفته در ایرلند و استر

از این نظلر، میلزان   (. Thornto، 2013؛ O’connor، 2013)نیز مشابه بود 

.مذکور هزار برابر میزان کلی مر  و میر مادری در این کشورها است
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تقریباً در همه ی موارد، قبلب از شلروع تشلنج هلای اکالمپسلی پلره       

به جز مواردی که غاهاً بدون هشدار قبلی رخ ملی )اکالمپسی وجود دارد 

(.دهند

ن بله  و با نزدیک شدبیشترین شیوع اکالمپسی در سه ماهه سوم است 

. ترم شیوع آن افزایش می یابد

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

ری مراقبلت هلای پل   دسترسی بیشتر به حتماالً علت این کاهش شامب ا

اسلتفاده و ص زودهنگام پلره اکالمپسلی قبلب از زایملان     ، تشخیناتال

(. Chames، 2002)می باشد سولفات منیزیوم از پروفیالکتیک 
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ج ها که اغر، تشننکته ی حائز اهمیت این است 

رخ دهند یا در صورت ساعت بعد از زایمان 48

کملای طلول  ، نقایص نورولوژیکی فوکالوجود 

خیص بایلد تشل  اکالمپسی اتیپیلک  یا کشیده 

(.Sibai، 2012)های دیگری مطرح شوند 



ا یافته های بالینی همراه ب

اکالمپسی
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وصلاً از  و زنان مبتال باید خصممکن است تشنج های اکالمپتیک شدید باشند 

. شوندراه های هوایی محافظت نظر 

خلت  زن مبتال از تحرکات عضالنی تا حدی نیرومند می باشند که ممکن است 

ببیند توسط حرکات شدید فک، آسیبو در صورت عدم مراقبت زبانش بیفتد 

(.40-16شکب )

یلک این مرحله که شامب انقباض و شب شدن متناوب عضالت است و حلدود  

.می کشددقیقه طول 

تدریجاً قدرت و تکلرار حرکلات عضلالنی کلاهش     

می یابلد و در نهایلت زن مبلتال بلی حرکلت دراز      

.می کشد
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postictalاز حملله  بعد از یک تشلنج، بیملار وارد فلاز پلس     

. می شود اما در برخی موارد، طول مدت ا ما متغیر می باشد

ورطبهمعموالً،نیستندتکرارشوندههاتشنجکهمواقعیدر

راخودهوشیاریازدرجاتیبیمارحمله،هرازبعدمعمول

.آوردمیدستبهدوباره

پیدارپرخاشگروهوشیارنیمهحالتیبیمارشدنبیدارازبعد

.کندمی

بعدیتشنجتاتشنجیکبینزمانیفاصلهدرشدید،موارددر

.شودمر بهمنجراستممکنویابدمیادامها ما
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منفردحملهیکمتعاقباستممکننادرموارددر

خارجحالتاینازهرغزوشودا مادچارفرد،تشنج

.نگردد

تشنجوقوعتامر قانونیکعنوانبهوجوداینبا

.افتدنمیاتفاقمکررهای

استاتوس)یافتهتداومهاتشنجنادر،مواردیدرنهایتاً

جهتعمومیبیهوشیحتیوعمیقSedation(اپیلپتیکوس

.نندکمیپیداضرورتآنوکسیکانسفالوپاتیازجلوغیری
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درتنفستعداداکالمپتیکتشنجازبعدمعموالً

والکتیکاسیدوزهایپرکاربی،بهدهیپاس 

دربار50حدبهویابدمیافزایشغذرا،هایپوکسی

.رسدمیبیشتریادقیقه

.شودمشاهدهسیانوزاستممکنشدیدموارددر

ازناشیدارداحتمالچوناستخطرناکینشانهتب

.باشدعروقی-مغزیخونریزی
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.داردوجودهمیشهنهامامعموالًپروتئینوری

توجهیقاببصورتبهاستممکنادراریدهبرون

.دهدمیرخانوریاوقاتبرخیوکندپیداکاهش

وجلود داشلته باشلد املا     هموغلوبینلوری  ممکن است

.مشاهده می شودندرتاً هموغلوبینمی

ولیشودمیدیدهمحیطیادموصورتادما لب،

.داردوجودنیزادموجودعدماحتمال
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ی بهبللودی اولللین نشللانه افللزایش بللرون ده ادراری بعللد از زایمللان معمللوالً  

.پره اکالمپسی شدید محسوب می شود

ن بله  اغر اختالل عملکرد کلیوی وجود داشته باشد باید سلطح سلرمی کلراتینی   

.صورت سریالی مورد بررسی قرار بگیرد

برطللرف ادم و پروتئینللوری معمللوالً طللی یللک هفتلله بعللد از زایمللان       

.  می شوند

برسطوح طبیعی به هفته بعد از زایمان 2موارد فشارخون طی چند روز تا در اکثر 

،(.Barks، 2009)می غردد 

بیمار احتمال بیشتری وجود دارد کهدر صورت تداوم هایپرتانسیون بعد از زایمان 

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

.خودی شروع شود و به سرعت پیشرفت نماید

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

.  می شودمدت زمان لیبر کوتاه 

اردی برادیکل به علت هایپوکسی و اسیدوز الکتیک مادر ناشی از تشنج هلا،  

.جنین به دنبال تشنج،  یرمعمول نیست 

دقیقله بهبلود ملی یابلد     2-10تعداد ضربان قلب جنین طی به طور معمول 

(2018 ،Ambia .)

از عللب برادیکلاردی   ، سلایر  دقیقله 10با این وجود در صورت تداوم بیش از 

.ندباید مورد توجه قرار بگیرزایمان قریب الوقوع یا دکولمان جفت جمله 
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یکدنبالبهجنینکاردیبرادیجنین،قلبضربانثبت:40-18شکب

تقریباً.دهدمینشانرازایمانازقبباکالمپتیکتشنج

ضربهبهضربهتغییرپذیریشدهبرطرفبرادیکاردیتشنجازبعددقیقه5

.برغشتنرمالحالتبه
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نلد  یا طلی چ تشنجات اکالمپتیک در مدت کوتاهی بعد از ادم ریه ممکن است 

از ناشلی دنبال پنومونی به طور معمول ادم ریوی به . ساعت بعد از آن، رخ دهد

ن که بله صلورت شلایع در جریلا    یون محتویات معده حین استفرا  آسپیراس

.  تشنج رخ می دهد، ایجاد می شود

پس نارسایی بطنی ناشی از افزایشدر برخی زنان ادم ریه ممکن است به علت 

.در نتیجه ی هایپرتانسیون شدید رخ دهدبار

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

، b2012)بیش از حد مایعات وریدی تشلدید ملی شلوند    

Dennis.)
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.دهدمیرخبطنینارساییدنبالبهکهریویادم

ملزمن  هایپرتانسلیون و زنان مبتال به چاقی مرضی در زنان مبتال به 

.که مورد توجه قرار نگرفته اند، شایع تر می باشدقبلی 

مر آنازبعدکوتاهیمدتیااکالمپسیتشنجباهمزمانغاهی

.دهدمیرخناغهانی

اقاتفمغزیشدیدخونریزیدنبالبهمر مواردایندراوقات الب

.افتدمی

بهمبتالترمسنزناندرمغزیخونریزیاثردراستممکن

.استبیشترای،زمینهمزمنهایپرتانسیون
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وریکازدرجاتیتشنجدنبالبهاکالمپسیبهمبتالزناندرصد10درتقریباً

.دهدمیرخ

دکولماناثردرمعموالًتشنجبدونشدیداکالمپسیپرهباهمراهکوری

Vigil-De،2011)آیدمیوجودبهشبکیه Gracia).

ری مقابب کوری همراه با اکالمپسی تقریباً همیشه در اثر ادم لوب پس سدر 

(.Cunninggham، 1995)ایجاد می شود 

هر دو حالت پیش آغهی بازغشت عملکرد با این وجود، در 

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

.زایمان بازغشت بینایی کامب می شود
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دچاراکالمپسیبهمبتالزناندرصد5ازبیش

مانندهوشیاریسطحدرتوجهقاببتغییرات

.شوندمیتشنجدنبالبهمداوما مای

نهرنیاسیوومغزیوسیعادماثردروضعیتاین

جرمنتواندمیکه(تنتوریالترانس)ایچادرینه

مغزیپاتوفیزیولوژی)دهدمیرخشود،مر به

.(عروقی
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تال و زن مبل ندرتاً بیمار به دنبال اکالمپسی عالئلم سلایکوز پیلدا ملی کنلد      

. پرخاشگر می شود

.می کشدهفته طول 2چند روز تا این وضعیت به صورت معمولی 

عیت پیش آغهی بازغشت به وضصورت عدم وجود بیماری روحی قبلی، اما در 

اشلد  احتمال دارد این حالت مشابه سایکوز بعد از زایمان ب. طبیعی خوب است

(.اختالالت اضطرابی)

کلنلد  در تعداد کمی از موارد سایکوز بعد از اکالمپسی که در بیمارسلتان پار 

داروهللای ضللد سللایکوز بلله صللورت اثبللات تحللت درمللان قللرار داشللتند، 

.شده ای، مؤثر بوده اند
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ازبیشتراکالمپسیحدازبیشتشخیصاحتمالعموماً

.باشدمیآنشدنغرفتهنادیده

نوروسیستیمغزی،تومورمنن یت،انسفالیت،صرع،

شتندنبالبهسفال یآمنیوتیک،مایعآمبولیسرکوز،

دورانوبارداریاواخردرآنوریسمپارغیودورال،پست

.کنندتظاهراکالمپسیمشابهتوانندمینفاس

ردبایداندنشدهردعلبسایرکهزمانیتاوجوداینبا

رارقمدنظراکالمپسیتشنج،بهمبتالباردارزنانتمام

.بگیرد



درمان اکالمپسی
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مدت هاست که تأثیر قدرتمنلد سلولفات  

ی و منیزیم در پیشگیری از پلره اکالمپسل  

متوقف نمودن تشلنج در زنلان مبلتال بله    

.اکالمپسی شناخته شده است
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بهوممنیزیسولفاتازاستفادهفلسفهاصول

:باشدمیزیرشرح
سولفاتوریدیداخبLoadingدوزتجویزازاستفادهباتشنجکنترل-1

.منیزیومسولفاتوریدیداخبونگهدارندهدوزبادرمانادامهومنیزیم

کهزمانیفشارخونکاهشجهتفشارخونضدداروهایمتناوبتجویز-2

.استیافتهافزایشخطرناکیصورتبه

کردنمحدودوآشکارریویادمموارددرمگرهادیورتیکازاجتناب-3

عوامبازاجتنابومایع،کاهشموارددرمگروریدیداخبمایعاتتجویز

.هایپراسموتیک

اکالمپسیپرهبهبودیهدفبازایمانبهاقدام-4



سولفات منیزیم  

جهت کنترل تشنج ها
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سیستمتضعیفبهمنجرکهآنبدونمنیزیمسولفاتتزریقیتجویز

.باشدمیمؤثرتشنجضدیکشودجنینومادرعصبی

بهیاوریدیداخبمداومانفوزیونصورتبهتواندمیدارواین

.(-11جدول)شودتجویزعضالنیداخبمتناوبتزریقاتصورت

.باشدمیاکالمپسیدرالزمدوزاژ

ر از آنجایی که احتمال وقوع تشنج ها در زمان لیبلر و زایملان بیشلت   

لیبلر و  اکالمپسی معموالً در طول-پره اکالمپسیاست، زنان مبتال به 

ساعت بعد از زایملان تحلت درملان بلا سلولفات منیلزیم قلرار        24

.می غیرند
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هفته که تحت  34اندیکاسیون های زایمان در زنان با سن بارداری کمتر از : 40-10جدول 
.درمان انتظاری قرار دارند

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

وضعیت  یراطمینان بخش جنین•
مر  جنین•

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

پارغی زودرس پرده ها یا شروع لیبر•
در میکرولیتر100/000>ترومبوسیتوپنی •

برابر نرمال  2افزایش ترانس آمینازهای کبدی بیش از •
محدودیت رشد جنین•
اولیگوهیدرآمینوس•
جریان معکوس انتهای دیاستولی در داپلر شریان نافی•
تشدید اختالل عملکرد کلیوی•

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

(.2013bو غروه کاری کالج متخصصان زنان و مامایی، 2011برغرفته از انجمن طب مادر و جنین )
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تزریق تقریباً در آمریکا در همه جا، تجویز سولفات منیزیم به صورت

د نگرانی موجود در این رابطه است که هرچن. وریدی انجام می غیرد

محلول سولفات منیزیم کم هزینه است املا در تملام کشلورهای در    

. حال توسعه به آسانی قابب دسترسی نیست

ن حتی زمانی که محلول سولفات منیزیم در دسترس قرار دارد ممکل 

.است تکنولوژی انفوزیون آن در دسترس نباشد

تواند به بنابراین نباید از این نکته چشم پوشی کرد که این دارو می

روش داخلب عضلالنی بله انلدازه     تجویز شود و صورت عضالنی نیز 

(.Salinger، 2013)تجویز داخب وریدی، مؤثر است 
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ویزتجهایپرتانسیوندرمانهدفبامنیزیمسولفات

.شودنمی

مغزرقشرویاختصاصیتشنجضدتأثیریکمنیزیم

.دارد

اولیهدوزغرم4ازبعدمادرتشنجتیپیک،صورتبه

.شودمیمتوقف

بیمار هوشیاری خلود را تلا حلد    طی یک تا دو ساعت، 

.آغاهی از زمان و مکان به دست می آورد



شنجتتوقفجهتمنیزیمسولفاتبادرمانتحتکهزنانیدرصد10-15در

.دادخواهدرخدیگریتشنجغیرند،میقراراکالمپسی

بهآهستگیبه%20محلولازبیشترمنیزیمسولفاتغرم2صورتایندر

.شودمیتجویزوریدیداخبصورت

شودمیتجویزباریکتنهااضافهغرمی2دوزاینکوچکجثهبازناندر

کرارتنوبتدورادوزایننیازصورتدرتوانمیبزرغترجثهبازناندراما

.کرد

ایبرپارکلندبیمارستاندراکالمپسیبهمبتالزن245ازمورد5تنها

،1984)کردندپیدانیازتشنجضدمکمبجایگزینداروبهتشنجکنترل

Pritchard).
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غرم4وریدیدوزتجویزدنبالبهاکالمپتیکپرهونورموتانسیوزناندرمنیزیمسرمیمیزان:40-19شکب

.انفوزیونg/h2بانگهدارندهدرمانومنیزیم،سولفات

.(Brookfield،2015ازبرغرفته)
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برنامه دوزاژ سولفات منیزیم برای پره اکالمپسی شدید و اکالمپسی: 40-11جدول 
انفوزیون مداوم وریدی

-20میلی لیتر مایع داخب وریدی رقیق کرده در مدت 100در Loadingغرم سولفات منیزیم برای دور 6-4* 
.دقیقه تجویز کنید15
:انفوزیون نگهدارنده با منیزیم پایش شود* 

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

میلی  4/8-8/4)میلی اکی واالن بر لیتر 7تا 4نحوی تنظیم می کنند که میزان سرمی منیزیم در محدوده 
.حفظ شود( غرم بر لیتر

.میلی غرم در دسی لیتر باشد، میزان سرمی منیزیم را اندازه غیری کنید1/0≤ اغر کراتینین * 
.ساعت بعد از زایمان، انفوزیون سولفات منیزیم را قطع کنید24* 

تزریقات متناوب داخب عضالنی
غرم در  1درصد داخب وریدی با حداکثر سرعت 20را از محلول (MgSO4.7H2O)غرم سولفات منیزیم 4* 

(  غرم5)درصدی سولفات منیزیم را آماده کرده، نصف آن را 50غرم از محلول 10بالفاصله . دقیقه تجویز کنید
به طول  20با استفاده از سوزن شماره )در ربع فوقانی خارجی هر یک از کفب ها به صورت عمیق تزریق نمایید 

15در صورتی که بعد از (. درصد جهت کاهش درد2میلی لیتر از محلول لیدوکائین 1/0اینچ و اضافه کردن 3
غرم در دقیقه تجویز  1درصد به صورت وریدی با حداکثر سرعت 20غرم دیگر از 2. دقیقه تشنج پابرجا بماند

.کنید
درصد سولفات منیزیم را به صورت عمقی در قسمت فوقانی خارجی در هر  50غرم از محلول 5ساعت، 4هر * 

:اما اطمینان حاصب نمایید که. تزریق کنید( به صورت متناوب)یک از کفب ها 
.رفلکس پایدار وجود دارد-
.ساعت می باشد4میلی لیتر در 100برون ده ادراری بیش از -
.تنفس ضعیف نشده است-
.ساعت بعد از زایمان قطع کنید24تجویز سولفات منیزیم را -



.در این موارد تزریق آهسته باربیتورات وریدی صورت می غیرد

از استفاده کرد املا بایلد  دوز کم و منفرد میدازوالم یا لورازپام می توان از 

مصرف طوالنی مدت آن ها پرهیز نمود زیلرا بله عللت پنوملونی ناشلی از      

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

ساعت کوتاه کردنلد و هلیچ تشلنجی    12طول این درمان را تا چند محقق 

(. Kashanian، 2016؛ Ehrenberg، 2006؛ AnjuM، 2016)ندیدنلللللد 

Ludmir پیامدهای سودمند درمان بلا سلولفات   2017و همکاران در سال

علات  ایلن مطال . منیزیم را وقتی درمان بعد زایمان توقف شد توصیف کردند

وصیه کوچک اند و رژیم کوتاه مدت منیزیم قبب از این که به صورت روتین ت

.شود به مطالعات بیشتری نیاز دارد

105



لوژیفارماکولوژی و توکسیکو
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MgSo4.7H2Oسلولفات منیلزیم بله صلورت     (USP)فارماکوپه ایاالت متحلده  

. میلی اکی واالن منیزیم بر غرم می باشد8/12می باشد، و شامب 

وتجویز تزریقی منیزیم تقریبًا به صلورت کاملب از طریلق کلیله دفلع ملی شلود        

یا کلاهش  مسمومیت منیزیم در صورت طبیعی بودن عملکرد فیلتراسیون غلومرولی

.مختصر آن،  یرمعمول است

. اط داردبرون ده کافی ادراری معموالً با کفایت میزان فیلتراسیون غللومرولی ارتبل  

. دفع منیزیم به میزان جریان ادرار وابسته نیستغفته می شود که 

. حجم ادرار در واحد زمان فی نفسه عملکرد کلیه را پیش بینی نمی کند

سطوح سرمی بنابراین برای تشخیص میزان کاهش یافته فیلتراسیون غلومرولی باید

.ندازه غیری شودکراتینین ا
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میلی اکی واالن بر 7تا 4در صورتی که سطح پالسمایی منیزیم در محدوده 

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

شلنج  تقریباً همیشه از تشنج های اکالمپتیک پیش غیری شلده یلا ت  شود 

. ایجاد شده متوقف می شود

ر رژیلم هلا   یک بازنگری از فارماکوکینیتیک منیزیم نشان می دهد که بیشت

، 2016)شلوند  منجر به مقدار خیلی کمتلری از سلطح منیلزیم سلرم ملی      

Okusanya.)

ادق صل این به خصوص وقتی که فقط یک غرم بر ساعت انفوزیون شده بود 

مشلاهدات را  اهمیت اپیدمی چلاقی ایلن   به طور حایز (. Yefet، 2017)بود 

(.Cunningham، 2016)تحت تأثیر قرار می دهد 
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.استدادهقرارتأثیرتحترامشاهداتاینچاقیاپیدمی

Tudelaبهمنیزیمسولفاتتجویززمینهدررامامشاهدات(2013)همکارانو

.کردندغزارشپارکلندبیمارستاندرچاقزنان

بادرمانتحتکه،مربعمتربرکیلوغرم30ازبیشBMIبازناندرصد60در

،بودندغرفتهقرارمنیزیمسولفاتساعتدرغرم2دوز

.بوددرمانیمحدودهازکمترساعت4ازبعدسرمیمیزان

بازیممنیسولفاتتجویزمؤثرسرمیسطححصولبرایچاقزناندربنابراین

.یابدمیضرورتساعتدرغرم3دوز

رتصوبهرامنیزیمسرمیسطحغیریاندازهنظرانصاحباکثرحاضرحالدر

.(RCOG،2006؛2013b،ACOG)کنندنمیتوصیهروتین
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غرممیلی12)لیتردرواالناکیمیلی10بهمنیزیمپالسماییسطحوقتی

ینبازکورار،مشابهاثربااحتماالًپاتالررفلکسبرسد،(لیتردسیدر

.رودمی

.باشدمیمنیزیمباالوقوعقریبمسمومیتبرایاخطارینشانهاین

فتضعیکند،تجاوزلیتردرواالناکیمیلی10ازپالسماییسطحکهزمانی

.دهدمیرختنفسی

ستایوتنفسیفلجبهمنجرباالتریالیتردرواالناکیمیلی12سطح

.(Semjen،1966)شوندمیتنفسی
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بله  با دوزاژ یلک غلرم داخلب وریلدی    درمان با غلوکونات کلسیم یا کلراید کلسیم 

بهبلود  موازات قطع سولفات منیزیم ، معموالً تضعیف تنفسی خفیف تلا متوسلط را  

.می بخشد

نی قابلب  زمانی که سولفات منیزیم انفوزیون می شود یکی از این عوامب باید به آسا

.دسترس باشد

یم داخب ایجاد شده باشد، امکان دارد آثار کلسمتأسفانه، اغر سطح توکسیک ثابت 

.وریدی، کوتاه مدت باشد

ضعیف در موارد شدید تاقدام فوری برای لوله غذاری داخب تراشه و تهویه مکانیکی 

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

سللطوح بللاالی منیللزیم روی میوکللارد ناشللایعند  آثللار توکسللیک مسللتقیم  

(1981 ،McCubbin 2000؛ ،Morisaki.)
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یویکلدفعتوسطانحصاریتقریباًصورتبهمنیزیمپاکسازیکهجاییآناز

توجهقاببکاهشصورتدرتنهاشدهدادهشرحدوزاژغیرد،میصورت

.کردخواهدتجاوزدرمانیمحدودهازغلومرولی،فیلتراسیون

غرفتننظردربدونتوانمیرامنیزیمسولفاتغرمیچهارLoadingدوز

.کردتجویزخطربیصورتبهکلیهعملکرد

استانداردصورتبهLoadingدوزکهاستایناهمیتحائزنکته

صورتدرکهاشتباهبرداشتایناساسبروشودتجویز

بهاقدامدارد،وجوددارودوزکاهشنیازکلیهعملکردکاهش

.نشوداولیهدوزکاهش
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رادرمانیمطلوبسطحLoadingدوزکهاستصورتاینبهمطلباینتوجیه

.کندمیایجادراثابتیسطحنگهدارنده،دوزانفوزیونونمایدمیفراهم

تنها،غلومرولیفیلتراسیونمیزانکاهشصورتدربنابراین

.شوددادهتغییرنگهدارندهانفوزیونسرعتباید

ورد عملکرد کلیه با سلنجش کلراتینین پالسلما، بلرآ    

.می شود

لیترمیلیدرغرممیلییکازبیشترپالسماکراتینینسطحکهزمانی

.شودمیتعیینمنیزیمسرمیسطحاساسبرانفوزیونسرعتباشد،
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15غرم در ملدت زملان بلیش از    4بعد از تجویز داخب وریدی 

13ی انلدکس قلبل  کاهش مختصر در متوسط فشارخون شریانی ، همزمان با دقیقه

(. 1986b ،Cotton)درصد افزایش می یابد 

بنابراین منیزیم مقاومت علروق سیسلتمیک، متوسلط فشلار شلریانی را کلاهش      

.  می دهد

.در همان زمان منجر به افزایش برون ده قلبی می شود

عروقلی  -و آثار قلبیاین یافته ها با تهوع و غر غرفتگی غذرا همراه بودند 

.دقیقه پابرجا مانده بودند15تنهاعلی ر م تداوم انفوزیون منیزیم ، 
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Thurnanدنبالبهکهدادندنشان(1987)همکارانو

ایعمدرمنیزیمتوتال لظتمنیزیم،سولفاتبادرمان

شافزایدارمعنیبسیاراماکممیزانبهنخاعی-مغزی

.یابدمی

 لظتبامستقیمصورتبهافزایشاینشدت

.استمتناسبمنیزیمسرمی
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بیعصمحافظوتشنجضدآثارمنیزیمحیوانی،مدلچنددر

:ازعبارتندشدهمطرحهایمکانیسمبرخی.دارد

غلوتاماتنوروترنسمیترسیناپسیپیششدنآزادکاهش(1

(NMDA)آسپارتات-D–متیبN–غلوتوماترژیکهایغیرندهبلوک(2

آدنوزینفعالیتتقویت(3

میتوکندریاییکلسیمبافرکنندغیخاصیتبهبود(4

،2006)ولتاژبهوابستهایدریچههایکانالطریقازکلسیمورودبلوک(5

Arango2012؛،Wang).
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دن و انقباض میومتر را هم در شرایط داخب ب لظت های سرمی نسبتاً باالی منیزیم 

.  هم در آزمایشگاه تضعیف می کند

ی کاهش غلذرای فعالیلت میلومتر   به دنبال تجویز رژیم های درمانی مذکور، به جز 

شلاهدی دال بلر تضلعیف میلومتر     ، Loadingحین و بالفاصله بعد از تجلویز دوز  

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

رده  خون از دست رفته هنگام زایمان با درمان استاندارد منیزیم افزایش پیدا نک

است

(2016 ،Graham .)

ح می باشد و سطوابسته به دوز منیزیم در هر حال قدرت انقباض رحم 

مهار انقباض رحم در لیتر برای میلی اکی واالن 10تا 8سرمی حداقب 

-Watt، 1995)ضرورت دارد  Morse.)
117



آثار جنینی و نوزادی
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فوراً ، تجویز می شودصورت تزریقی که به منیزیمی 

و بله میلزان   سرم جنین تا در از جفت عبور کرده

برسللدبلله تعللادل کمتللر در مللایع آمنیوتیللک  

(1993 ،Hallak  .)

در طلول ملدت   سطح منیزیم در مایع آمنیوتیلک  

، 2005)افلزایش ملی یابلد    انفوزیون دارو به مادر، 

Gortzak-Uzen  .)
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سلولفات منیلزیم روی   اندک اما قابلب توجله   اثر شواهدی در حمایت از 

ه دسلت  بل به وی ه تغییرپذیری ضربه به ضلربه  قلب جنین الگوی ضربان 

Hallak(1999 .)آمده است 

Duffy روی کلاهش پایله   در یک مطالعه غذشته نگر ( 2012)و همکاران

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

.ضربان قلب را غزارش کردند(Prolong deceleration)طوالنی 

.آن ها هیچ پیامد بدی را ذکر نکردند
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استخطربیجنینبرایمنیزیمبامادردرمانرسدمینظربهکلیطوربه

(2015،Drassinower).

مواجهه یافته  نوزاد پره ترم 1500که روی بیش از MFMUدر یک مطالعه شبکه 

نوزاد و بین نیاز به احیایهیچ ارتباطی با سولفات منیزیم صورت غرفته است، 

سطح خونی منیزیم پیدا نشد

(2012 ،Johnson  .)

اتسولفکاربردباارتباطدراندکیناخوشایندنوزادیحوادثهمهنوزمعذلک

.دارندوجودمنیزیم

بودند،ترم الباًکهیافتهمواجههنوزاد6654رویپارکلندبیمارستانمطالعهدر

Abbassi،2012)بودندهایپوتونیدچاردرصد6 –Ghanavati).
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:نوزادان مواجهه یافته با منیزیوم

دارند،کمتری دقیقه اول و پنجمآپکار

 مراقبت در بخشبستری و نیاز بهمیزان اینتوباسیون

.های وی ه بیشتر میباشد

 تنهللا زمللانی رخ مللی دهللد کلله   تضللعیف نللوزاد

.اشدوجود داشته بهایپرمنیزیمی شدیدی هنگام زایمان 
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بلرای  محلافظتی اثلر  مطالعات مشاهده ای یلک  

کلم  در نوزادان بسیارمقابب فلج مغزی منیزیم در 

؛Schendel، 1996)وزن را مطللرح کللرده انللد  

1995 ،Nelson .)

Nguyen ایلن احتملال را در   ( 2013)و همکاران

نیلز مطلرح   حفاظت عصبی نلوزادان تلرم   مورد 

.  کردند
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یزتوکولهدفبامنیزیمازکهزمانی

اب.استشدهاستفادهروزچندبرای

استبودههمراهنوزادیاستئوپنی

ماماییوزنانمتخصصانکالج)

.(c2013آمریکا،
124



امنیت مادر و کارایی
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اکالمپسیملیتیچندکارآزماییتعاونغروهمطالعهدر

ان در میزسولفات منیزیم منجر به کاهش معنی دار درمان با 

در مقایسه با زنانی شده بود که تحتعود حمالت تشنجی 

درمان سایر درمان های ضد تشنج قرار غرفته بودند

9/7 % سولفات منیزیم درمان با

28 % در موارد مصرف فنی تویین

17 %در موارد دریافت دیازپام
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:اکالمپسیملیتیچندکارآزماییتعاونغروهمطالعهدر

:کهاستایناهمیتحائزینکته

ازاستفادهموارددرمادرمیرومر میزان

مرژیسایربامقایسهدرمنیزیومسولفات

یمکمترتوجهیقاببصورتبهدرمانیهای

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

:منیزیومسولفاتباشدهدرمانزن9500

درصد،1/6زانورفلکسرفتنبینازکلیمیزان

درصد1/3تنفسیضعف

درصد0/2کلسیمغلوکوناتتجویزبهنیاز.
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درمانزن9500ازبیشدر(2013)همکارانواسمیتبازنگرییکدر

:منیزیومسولفاتباشده

:سال60حدودطی

بیشمصرفاثردرمادرمر موردیکتنها

،1984)بوددادهرخمنیزیمحداز

Pritchard).
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مالحظات درمانی

دیددرمان هایپرتانسیون ش
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:هایپرتانسیون خطرناک

و خلونریزی علروق مغلزی    می تواند منجلر بله   

شللود و ایللن خللود آنسللفالوپاتی هایپرتانسللیو 

ر دتشنج های اکالمپتیلک  می تواند عامب محرک 

.زنان مبتال به پره اکالمپسی شود
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: عوارض هایپرتانسیون خطرناک

   نارسایی احتقلانی قللب ناشلی از

افزایش پس بار

دکولمان جفت.
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برنامله مللی آملوزش    علوارض شلدید،   با توجه به این 

 National High (Blood( 2000)فشللارخون بللاال 

Pressure Education Program NHBPEP) و

:Task Forceآکادمی ( 2013)غروه کاری 

 تلا حلد  کاستن فشارخون سیسلتولیک  درمان برای

میلی متر جیوه160کمتراز 

 110کمتراز فشار دیاستولیکmm Hgتوصیه کرد  .
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:ددرزنان مبتال به پره اکالمپسی شدید که دچار سکته مغزی شده ان

 ًداشتندسکته هموراژیک ( درصد93)اکثرا

فشلار سیسلتولی   زنان ، همه از سکته مغزیقبب<mm Hg

. داشتند(160باالتراز )160

 110<از این زنان دارای فشار دیاسلتولیک  %20تنهادر مقابب

. جیوه بودندمیلی متر 

 ًای از سکته هل نیمی حداقبچنین به نظر می رسد که احتماال

ه بل مرتبط با پلره اکالمپسلی در زنلان مبلتال     هموراژیکی وخیم 

(.Cunningham، 2005)رخ می دهند یون مزمن هایپرتانس
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–آنوریسم هلای شلارکوت  به بروز هایپرتانسیون طول کشیده، منجر 

در شللریان هللای نافللذ عمقللی از )Charcot-Bouchard(بوخللارد

شریان مغلزی میلانی   )lenticulostriate(شاخه ی لنتیکولواستریت

.می شوند

این عروق به غانگلیون های قاعلده ای، پوتلامن، تلاالموس و نلواحی     

مجاور در ماده سفید مغز و نیلز بله پلونس و مخچله، خلون رسلانی       

.می کنند

این مناطق ضعیف شده آنوریسمی، شریان هلای کوچلک را مسلتعد    

.می نمایندهایپرتانسیون ناغهانی پارغی در مواجهه با 
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داروهای رایج درمان پره اکالمپسی
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شامبرایجدارویسه

،هیدراالزین

البتالول

باشندمینیفیدیپین.

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

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

.هیدراالزین می باشد

. سپس نیفیدیپین خوراکی نیز از محبوبیت برخوردار است

به عنوان خط اول ( 2017a ،ACOG)همه این سه مورد از سوی 

.نددرمان در هایپرتانسیون شدید بارداری مقبولیت پیدا کرده ا
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هیدراالزین
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در ایاالت متحده آمریکا هنوز هلم هیلدراالزین رایلج تلرین     

داروی مورد استفاده برای درمان فشلارخون زنلان مبلتال بله     

.اختالالت هایپرتانسیو مرتبط با بارداری می باشد

 تجویز می شودمیلی غرم 5-10دوز اولیه هیدراالزین وریدی با.

 دقیقله تجلویز   15-20میللی غرملی بلا فواصلب     10دوزهلای  سپس

.می غردند تا پاس  مطلوب حاصب شود

 دوز سوم را هم تجویز می کنیم  غرچه که ما(a2017 ،ACOG.)
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دوزدوازبعدشدیدهیپرتانسیونکهمواردیدرراالبتالولبادرمان

.کنندمیتوصیهماندمیپایدار

یرزبهسیستولیکیفشارخونکاهش،زایمانحینیازایمانازقببهدفپاس 

mm Hg160باشدمیجیوهمترمیلی90-110میزانبهدیاستولیکیو.

.زداندامیمخاطرهبهراجفتپرفیوژندیاستولیکیفشارخونبیشترکاهش

.داردمغزیخونریزیکاهشدرچشمگیریتأثیرهیدراالزین

.باشددقیقه10ازکمتردرسرعتبهتواندمیآناثرشروع

تواندمیتئوریکلحاظبهدقیقه15-20هرصورتبهدارواینمکررتجویزهرچند

میلی5-10دوزهایافزایشباماتجاربدر،شودنامطلوبهیپوتانسیونبهمنجر

.دهدنمیرخایمسألهچنینغرمی
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141

اختالالتبهمبتالزنانتمامدرصد10تا5حدودپارکلندبیمارستاندر

دیوریفشارخونضدداروهایازیکیبادرمانتحتبارداری،هایپرتانسیو

.غرفتندقرار



ن بیشتر اوقات در قبب از زایمان از هیلدراالزی 

.  استفاده می شود

ما دوز کب را محدود نملی کنلیم و نلدرتاً بله     

اضافه کردن داروی دوم ضد فشلارخون نیلاز   

. پیدا می کنیم
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143

درمانروشاینبهغذشهسال50طیزن6000حدودمابرآوردطبق

کالجغزارشطبقدارد،کمتریرواجاروپادرهیدراالزیناغرچه.اندشده

اروپا،درمانیمراکزازبرخیدر(2006)ماماییوزنانمتخصصانسلطنتی

.غیردمیقراراستفادهمورددارواین



144

ردرامخالفینظرسیستماتیک،بازنگرییکازبعدVancouverغروه

اعالمزایمانحیناولخطدارویعنوانبههیدراالزینکاربردباارتباط

همکارانوUmansزمان،همیندروجوداینبا.(Magee،2009)کردند

واولویتبردالحاصلههایدادهکهنمودندغیرینتیجهچنین(2014)

.باشدنمییکدیگربهنسبتداروهاازیکهیچبرتری



. نباید به هنگام باالتر بودن فشارخون، دوز اولیه هیدراالزین را افزایش داد

ب قابمیلی غرمی بر اساس شدت هایپرتانسیون 10تا 5حتی پاس  بیمار به دوزهای 

.  پیش بینی نیست

.تجویز می شودمیلی غرم 5دوز اولیه همیشه برابر با بنابراین طبق پروتکب ما 

ه شلده  این زن مبتال به فشارخون مزمن که بر سیر آن پره اکالمپسی شدید افلزود 

تله  توصیه شلده قلرار غرف  دفعات بیش از حد است و تحت درمان با هیدراالزین به 

.است

میلی متر جیوه بله  240-270/130-150از حد فشارخون او در کمتر از یک ساعت 

.میلی متر جیوه کاهش یافته بود110/80
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کله  افت هلای ضلربان قللب جنلین     منجر به بروز این کاهش ناغهانی 

.می باشند، شده بودجفتی -مشخصه ی نارسایی رحمی

انفوزیلون  این افت هلا تلا زملانی کله فشلارخون بیملار بله کملک         

. کریستالوئیدها افزایش نیافته بود پابرجا مانده بود

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

س منجر به سلزارین اورژانل  دکولمان جفت اشتباه شده ممکن است با 

. یرضروری و بالقوه خطرناک شود
147



البتالول

148



کارآملد  داخب وریدی این داروی ضد فشارخون 

β1و مهارکننده  یرانتخابی 1αیک مهارکننده 

.می باشد

توضلیح ملی دهنللد از   برخلی از صلاحبنظران   

چلرا  به جای هیدراالزین استفاده کنندالبتالول

.که عوارض جانبی آن کمتر است
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از این دارو را به عنوان دوز اولیه به صلورت  میلی غرم 10ما در بیمارستان پارکلند، 

بله سلطح مطللوب    دقیقه 10طی وریدی تجویز می کنیم در صورتی که فشارخون 

.  غرم دیگر تجویز می شودمیلی 20، نرسید

که به دنبلال آن در صلورت   میلی غرم می باشد 40دقیقه بعدی 10دوز افزایشی در 

.دیگر تجویز می شودمیلی غرم 40نیاز 

تجویز ملی شلود   میلی غرمی 80دوز ، یک در صورتی که پاس  بهینه حاصب نشود

(2003 )Sibai حلداکثر دوز  تا دقیقه بر حسب نیاز 10-15میلی غرم هر 20-40دوز

.  توصیه می کنددر هر سیکب درمان میلی غرم 320معادل 

میللی غلرم دوز   20شروع درمان با ( a2017)کالج متخصصان زنان و مامایی آمریکا 

.بولوس داخب وریدی را توصیه می کند
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دقیقه، 10و سپس هر میلی غرم 40،دقیقه مؤثر واقع نشد10دوز اولیه طی اغر این

. تجویز می شودمیلی غرم 80

. وداغر هیپرتانسیون پایدار باشد هیدراالزین تجویز می ش

اهش طی یک کارآزمایی، البتالول با سرعت بیشتری فشلارخون را کل  

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

رخطبیسطحتافشارخونمیانگینکاهش

.شد

Vigil-Deتوسطدیگرکارآزمایییکدر

Graciaمادریپیامدهای(2007)همکارانو

.بودندمشابهنوزادیو
152



پشطوتاکیکاردیبهمنجرداریمعنیصورتبههیدراالزین

.بودشدهمادرقلب

ردیبرادیکاوهایپوتانسیون،البتالولغروهدرکهحالیدر

.بوددادهرخبیشترمیزانبهمادر

بودندهمراهجنینقلبضربانتسریعکاهشبادارودوهر

(2013،Cahill).

.شودنمیدادهآسمبهمبتالزنانبهالبتالول
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نیفیدیپین

154



بله عللت کلارایی اش در کنتلرل     مهارکننلده کانلال کلسلیمی    این 

. هایپرتانسیون حاد مرتبط با بارداری مقبولیت یافته است

RCOG، 2006و ACOG ،a2017و NHBPEP(2000 )غروه کلاری  

و میلی غرم دوز اولیه خوراکی فوری 10نحوه تجویز این دارو به صورت 

را دقیقله 20-30به فاصله 10mg-20دوز سپس در صورت نیاز تکرار 

.توصیه کرده اند

.شودمیتجویزالبتالولنبودمطلوبنتیجهاغرسپس
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نیفدیپینازاستفاده

یهتوصدیگرزبانیزیرقرصصورتبه

وسریععوارضبادارواینزیراشودنمی

.باشدمیهمراهشدید
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صلورت  کارآزمایی های تصادفی شده که با هدف مقایسه نیفیدیپین و البتلالول 

.  دهندغرفته اند، برتری هیچ کدام از این داروها را نسبت به یکدیگر نشان نمی

در هر حال نیفلدیپین فشلارخون را بلا سلرعت بیشلتری کلاهش       

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

وابسللته بلله منیللزیم را تشللدید نمللی کنللد اثللرات در نهایللت نیفیللدیپین 

(2015 ،Magee.)
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سایر داروهای ضد فشارخون
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چند داروی ضد فشارخون دیگر که عموماً در دسترس هسلتند در کارآزملایی هلای    

.بالینی مورد استفاده قرار غرفته اند

:این شامب(. Umans، 2015)اما به صورت غسترده مورد استفاده قرار نگرفته اند 

 وراپامیب

  ،نیتروغلیسیرین

 ،نیتروپروساید

،کتانسرین

نیکاردیپین

و نیمودیپین

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

(.Lam، 2013)در درمان پره اکالمپسی مفید واقع شوند 
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دیورتیک ها
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جفتیژنپرفیوبیشتراختاللبهمنجرتوانندمیقدرتمندهایدیورتیکلو 

.شوند

پرهدراوقات البکهاستعروقیداخبحجمکاهشداروها،اینفوریاثر

.(خونحجم)استیافتهکاهشقببازشدید،اکالمپسی

فادهاستموردفشارخونکاهشمنظوربههادیورتیک،زایمانازقبببنابراین

.(Zondervan،1988؛Zeeman،2009)غیرندنمیقرار

هنگامدرمشابهداروهایوفورسمایدازاستفاده

.باشدمیریویادمدرمانبهمحدودزایمان
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مایع درمانی
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میلی125تالیترمیلی60سرعتباروتینصورتبهرینگرالکتاتمحلول

تفرا ،اسصورتبهمایع یرمعمولدفعکهمواقعیدرمگرشود،میانفوزیونلیتر

دادهخرزایمانبامرتبطحدازبیشخونریزیبیشتر،شیوعبایاوتعریقاسهال،

.باشد

.شودمیدیدهشدیداکالمپسیپرهباهمراهشایعصورتبهاولیگوری

بارداریبامقایسهدرمادرخونحجماحتماالًکهمطلباینازآغاهیبنابراین

ایعمتحترابیمارتاکندوسوسهراپزشکاستممکنباشدمیکمترطبیعی

.بدهدقرارشدیددرمانی
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لولی که از قبب مایع خلارج سل  اما در زنان تیپیک مبتال به پره اکالمپسی شدید 

زیادی دارند و این مایع به شکب نامتناسبی در فضاهای داخلب و خلارج عروقلی   

یح تجویز مایع به صورت کنترل شده و محافظله کارانله تلرج   توزیع شده است، 

. داده می شود

یعروقخارجمایعنامناسبتوزیعتشدیدبهمنجرمایعزیادحجمانفوزیون

توجهیقاببصورتبهمغزیادموریویادمبروزخطرنتیجهدروشودمی

.(Zinaman،1985؛2012a،Dennis2003،Sciscione)یابدمیافزایش
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برایوانندتمیهستند،انوریدارایکهاکالمپسیپرهبهمبتالزنانبرایبنابراین

افزایشراکوچکبولوزهای،ساعتدرلیترمیلی30ازبیشادرارمیزانحفظ

.دهند

اثردریافتهکاهشعروقیداخبحجم،بولوزتدریجیدوزهایجایگزینیبا

.شودمیجایگزینتبیااستفرا ازناشیمایعاتدادندستازیاخونریزی

بهکریستالوئیدیهایمحلول،عصبیمحورآنال یروشبهدردبدونزایماندر

.شودمیانفوزیونشدهغیریاندازهمقادیرباوآهستهصورت
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ادم ریوی
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ید عارضه ادم ریوی در زنان مبتال به اکالمپسلی شلد  

ملی دهلد   در دوره بعد از زایملان رخ  در  الب موارد 

(2012 ،1986 ،Cunnigham 1985؛ ،Zinaman  .)

احتملال آسپراسلیون  هنگام بلروز ادم ریلوی بایلد    

ا تشنجی بی هوشی یل در اثر حمالت محتویات معده 

. ، کنار غذاشته شوندتسکین بیش از حد
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بهالمبتزناندرریهادموقوعبرایشایعدلیبسه

:داردوجودشدیداکالمپسیپرهسندرم

ی،مویرغنفوذپذیریافزایشازناشیریویادم

ادم کاردیوژنیک

دواینازتلفیقییا.
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ایع در برخی از زنان مبتال به پره اکالمپسی شدید به وی ه آن هلایی کله تحلت مل    

احتقان خفیلف ریله در اثلر ادم ناشلی از افلزایش      درمانی شدید قرار می غیرند، 

.  رخ خواهد دادنفوذپذیری 

کالمپسی که در اثر سندرم پره ادلیب این وضعیت تغییرات طبیعی بارداری هستند 

.تشدید می شوند

،است که در بارداری طبیعینکته حائز اهمیت این ***

قابلب  کاهش، کاهش  لظت آلبومینبه علت فشار انکوتیک پالسمایی 

یلک  پره اکالمپسی این کلاهش فشلار انکوت  توجهی پیدا می کند و در 

(.  Zinaman، 1985)شدیدتر است 
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یپایش همودینامیکی تهاجم
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یلوی  کمک مانیتوریک تهاجمی و کاتتر جریان شلریان ر مطالعات صورت غرفته به 

ینامیلک  عروقی و همود-منجر به حصول آغاهی از تغییرات پاتوفیزیولوژیکی قلبی

Clark(2010. )شده اند اکالمپسی -پره اکالمپسی شدیدمرتبط با 

، دکه به صورت معمول اندیکاسیون پایش تهاجمی محسلوب ملی شلون   دو وضعیت 

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

.انجام پایش تهاجمی به صورت روتین را توصیه نمی کند

قلبیبیماریباهمراهشدیداکالمپسیپرهبهمبتالزناندرصرفاًپایشیچنین

ووریاولیگمقاوم،هایپرتانسیونموارددریادوهریاشدیدکلیویبیماریشدید،

.غیردمیانجامریویادم
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افزایش حجم پالسما
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خلی  ، برسندرم پره اکالمپسی با تغلیظ خون هملراه اسلت  با توجه به این که 

انفوزیلون انلواع مایعلات، پلیمرهلای     اقدام به افزایش حجم خلون از طریلق   

بکننلللد نشاسللته، کنسلللانتره آلبلللومین یلللا ترکیبللی از ایلللن ملللواد   

(2004 ،Ganzevoot.)

عوارض وخیم بله ویل ه ادم   با این حال مطالعات مشاهده ای قدیمی تر دال بر 

-Lopez، 1982؛ 1987b ،Sibai)ملی باشلند   ریه، به دنبال افلزایش حجلم   

Liera 1985؛ ،Benedetti .)
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و همکلاران  Ganzevootمطالعه تصادفی شلده آمسلتردام کله نتلایج آن توسلط      

(2005a,b )ی تحقیقی با طراحی مناسب بود که به منظلور ارزیلاب  . غزارش شده است

زن مبتال به پره اکالمپسی شدید کله وارد  216تمام . افزایش حجم صورت غرفته بود

.هفته قرار داشتند34تا 24در سن حاملگی مطالعه شدند 

این مطالعه شامب زنانی می شد که در سلیر پلره اکالمپسلی خلود دچلار سلندرم       

HELLPرت ، اکالمپسی یا محدودیت رشد جنین شده بودند و در غروهی که به صو

میلی لیتر نشاسته 250، به هر یک از زنان، تصادفی باری افزایش حجم انتخاب شدند

.بار در روز انفوزیون می شد2ساعت، به صورت 4درصد در طی 6هیدورکسی اتیب 

آن ها با غروه شاهد مقایسه شد که نتلایج آن در جلدول   پیامدهای مادری و نوزادی 

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

و میلر  درمان انتظاری با موربیدیته شدید مادر و مر نکته حائز اهمیت این است که 

(.40-9جدول )قابب توجه پری ناتال همراه بود 
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رابر  پیامدهای مادری و پری ناتال در یک کارآزمایی تصادفی شده در زمینه ی افزایش حجم پالسما در ب: 40-13جدول 
هفته34تا 24زن مبتال به پره اکالمپسی شدید با سن بارداری 2/6انفوزیون سالینی در 

(1)غروه درمان 
(111-n)

(1)غروه کنترل 
(105-n)

پیامدها

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

ناتالپریپیامدهای
12 7 جنینمر موارد
روز6/7 روز11/6 بارداریمدتطولافزایشمتوسط
هفته26/3 هفته26/7 (متوسط)مر هنگامبارداریسنمتوسط
غرم640 غرم625 تولدهنگاموزنمتوسط
88 93 درصد)زندهتولدهای
روز7/4 روز10/5 بارداریمدتطولافزایشمتوسط
هفته31/4 هفته31/6 زایمانهنگامبارداریسنمتوسط
35 30 RDS(درصد)
8/1 7/6 (درصد)نوزادیمر 
1000در 207 1000در 142 (تولد1000هردر)ناتالپریمیرومر میزان

P05/0<مقایسهموردمواردتمامدر(1)
EGA:بارداری،تخمینیسنHELLP:،پالکت،کاهشکبدی،هایآنزیمافزایشهمولیزRDS:تنفسیزجرسندرم

(Ganzevoort،a,b2005ازبرغرفته)



-صبیپروفیالکسی سیستم ع

جلوگیری از تشنج
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تشنجپروفیالکسیکاراییارزیابیمنظوربهشدهتصادفیهایکارآزماییتعدادی

.استفتهغرصورتپروتئینوریبدونیابابارداریهایپرتانسیونبهمبتالزناندر

ارشغزبرتردارویاکالمپسی،ازجلوغیریدرمنیزیمسولفات،مطالعاتتمامدر

.استشده

Lucasبیمارستانمطالعاتازیکیدرکهکردندغزارشچنین(1995)همکارانو

تیکاکالمپهایتشنجازجلوغیریدرمنیزیمسولفاتپارکلند

نسبتیاکالمپسپرهوبارداریهایپرتانسیونبهمبتالزناندر

.استداشتهبرتریتوئینفنیبه

177



178

مطالعات مقایسه ای راندوم از پروفیالکسی یا منیزیم و پالسبو یا سایر داروهای آنتی: 40-14جدول 
هیپرتانسیو در زنان مبتال به هیپرتانسیون بارداری

معیارهای ورود/ مطالعه
کب زنان درمان شده/ تعداد زنان مبتال به تشنج

مقایسهکنترلسولفات منیزیم
Lucas etall

(2)هایپرتانسیون بارداری 
فنی تولین

P<0/001(0/9)1089در 10(صفر)1049صفر در 

Coctzee et al

پره اکالمپسی شدید

پالسبو

(3/2)340در 11(0/3)345در 1
0/09RR=

(0/69-0/1)

Magpie(3( )2002)کارآزمایی 
پره اکالمپسی شدید

پالسبو

(1/9)5055در 96(0/8)5055در 40
0/42RR=

(0/60-0/26)

Belfort et al(2003)
پره اکالمپسی شدید

نیمودپین

(2/6)819در 21(0/8)831در 7
0/33RR=

(0/77-0/14)

P<05/0بودنددارمعنیهامقایسهتمام(1)

اکالمپسیپرهازدرجههربهمبتالزنانوپروتئینوریبدونومبتالزنانشامب(2)

Magpie(2002)کارآزماییتعاونغروه(3)



Belfort(2003 )یزیم از اکالمپسی سولفات منپیشگیری در زمینه

ابکه یک مهارکننده کانال کلسیمی nimodipinو نیمودپین 

را عملکرد اختصاصی متسع کنندغی عروق مغزی ملی باشلد  

. مورد مقایسه قرار دادند

زنلان  ، بودپره اکالمپسی شدید در این کارآزمایی که مبتال به 

غلروه مقابلب دچلار    برابلر  3بلیش از  غروه نیملودپین  

(.درصد0/8درصد در مقابب 2/6)اکالمپسی شدند 
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منیزیمتسولفامطالعه»کهزمینهایندرایمقایسهمطالعاتترینبزر نتایج

آزماییکارمشارکتیغروهتوسطشودمینامیده«اکالمپسیازجلوغیریبرای

MAGPIE(2002)شدغزارش.

بهکشور33ازشدیداکالمپسیپرهبهمبتالزن10/000ازبیشمطالعهایندر

رارقپالسبوبادرمانومنیزیمسولفاتبادرمانغروه،دودرتصادفیصورت

.غرفتند

ند،داشتقرارمنیزیمسولفاتبادرمانتحتکهزنانیدر

بودکمتر%58پالسبو،غروهبامقایسهدراکالمپسیخطر

.شودمیمحسوبتوجهیقاببدرصدکه
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Smyth اطالعلللات حاصلللب از ( 2009)و همکلللاران

ات پیگیری کودکان متولد شده از ملادرانی کله سلولف   

.را جمع آوری نمودندمنیزیم دریافت کرده بودند 

ونکودکااینبینرفتاریتفاوتماهگی18درتقریباً

وجود،نداشتندمنیزیمسولفاتبامواجههکهکودکانی

.نداشت
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چه کسانی باید سولفات

منیزیم دریافت کنند؟
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ملالت  در زنان مبتال به بیمار شدیدتر، منیزیم از بروز ح

. تشنجی بیشتر جلوغیری خواهد کرد

Taslغروه کاری  Force2013 ،     توصلیه ملی کنلد کله

سی و پره تجویز سولفات منیزیم به زنان مبتال به اکالمپ

.اکالمپسی شدید و با هدف پیشگیری ضرورت دارد

معیارهای شدت بیماری بله صلورت کللی یلک شلکب      

.نیستند
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مطرحچنین،2013کاریغروهزمانهمیندرحالاینبا

خفیفیاکالمپسپرهبهمبتالزنانتمامدرکهنمایندمی

یستمسپیشگیریمنظوربهمنیزیمسولفاتازاستفاده

.نداردضرورتعصبی،

زنانردنوروپروفیالکسیآیاکهاستاینبغرنجمسأله

رشدید یاکالمپسییابارداریهایپرتانسیونبهمبتال

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

، 2002)انتشار نتایج مطالعه غروه مشلارکتی  

Magpie )   در حال حاضر تجلویز سلولفات

وصیه منیزیم به زنان پره اکالمپسی شدید ت

.  می شود
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شنج با این وجود در برخی کشورها این مسأله که آیا درمان باید صرفاً در موارد ت

ر ایلن  ما ب. اکالمپتیک شدید صورت بگیرد یا خیر، همچنان مورد بحث می باشد

علوارض مغلزی و  )عقیده ایم که تشنج های اکالمپتیک مخاطره آمیز هسلتند  

در مطالعات اخیر، میزان مر  و میر پلری ناتلال مشلاهده ملی شلود      (. کلیوی

(Abd 2012؛ ،Ndaboine 2007؛ ،Knight 2012؛ ،EI Aal 2012؛ ،EI Aal ؛

2012 ،Von Dadelszen 2008؛ ،Schutte .)    نهایتاً احتملال علوارض طلوالنی

ش نگرانی ها مدت نوروسایکولوژیکی و بینایی به دنبال اکالمپسی، منجر به افزای

.دال بر خوش خیم نبودن تشنج های اکالمپتیک شده اند



مگانی پیشگیری انتخابی یا ه

با سولفات منیزیم
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ان مبتال در رابطه با این امر که تجویز سولفات منیزیم برای کدام دسته از زن

بله  .به هایپرتانسیون بارداری  یرشدید ضرورت دارد، قطعیت وجود نلدارد 

م بیمارسلتان  دنبال تغییراتی که در پروتکب پروفیالکسی با سولفات منیلزی 

. شلود پارکلند صورت غرفت، فرصتی فراهم شد تا به این سؤاالت پرداختله 

دریافتله بودنلد کله خطلر     ( 1995)و همکلاران   Lucasقبب از این زمان، 

ولفات اکالمپسی در زنان مبتال به پره اکالمپسی حاد که تحت درمان بلا سل  

تمام زنلان  2000تا سال . منیزیم قرار نمی غیرند حدود یک درصد می باشد

م را به صورت مبتال به هایپرتانسیون بارداری پروفیالکسی با سولفات منیزی

.  عضالنی دریافت می کردند



د تشنج پروفیالکسی ضمحققان سولفات منیزیوم را به صورت 

بله روش  به تملام زنلان مبلتال بله هایپرتانسلیون بلارداری       

ون بلارداری  هیپرتانسیبه زنانی که فقط کسی انتخابی پروفیال

.دارند ، اختصاص دادندشدید

: این معیارها که در جلدول نشلان داده شلده اسلت شلامب     

در آزمللایش بیشللتریللا 2+پروتئینللوری مللواردی از جمللله 

dipstick   روی نمونلله ادراری بلله دسللت آمللده بلله روش ،

.کاتتریزاسیون می شوند
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معیارهای:ممنیزیسولفاتباهمگانیپروفیالکسیبرابردرانتخابیپروفیالکسی:40-15جدول
بارداریهایپرتانسیونتعریفبرایپارکلندبیمارستان

یارهایمعازیکیوجودحداقبجدید،شروعباپروتئینوریکهایپرتانسیونبهمبتالزنیکدر
:داردضرورتزیر

جیوهمترمیلی110≤دیاستولیفشارخونیا160≤سیستولیفشارخون

.استشدهتهیهغاتتریزیاسیونروشبهکهادرارینمونهdipstickدرتست+2≤پروتئینوری

لیتردسیدرغرممیلی1/1<سرمکراتینین

میکرولیتردر100000>پالکتتعداد

طبیعیمحدودهحداکثربرابر2<(AST)آمنیوترانسفرازاسپارتاتافزایش

پایداراسکوترمودردسر

راستفوقانیرفعیااپیگاستروسطپایداردرد

BP:خونفشار

وACOG2012bو(2000)باالفشارخونآموزشملییبرنامهکاریغروهمطالعاتاساسبرمعیارها

Alexander(2006)اندشدهعنوان.



طیبارداریهایپرتانسیونبهمبتالزناناز%60پروتکب،تغییرازبعد

.رفتندغقرارمنیزیمسولفاتبانوروپروفیالکسیتحتساله،4/5دوره

تحتوبودند یرشدیدهایپرتانسیونبهمبتالکهباقیماندهدرصد40

.(92در1)دادرخاکالمپسیتشنجزن27در،نداشتندقراردرمان

فاتسولوداشتندراشدیدبیماریمعیارهایکهزنانیدرتشنجمیزان

ایندردرمانشکستکهبود358در1،بودندکردهدریافتهمنیزیم

.دادمینشانراموارد
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، به منظور ارزیابی موربیدیته

ان مبتال با پیامدهای تمام زناکالمپسیپیامدهای زنان مبتال به 

رفتنلد  مورد مقایسه قلرار غ هایپرتانسیون بدون اکالمپسی به 

(2006 ،Alexander:)

ین کله سلزار  اکالمپسلی  زنان مبتال بله یک چهارم تقریباً در 

. پیدا کرده بودبی هوشی عمومی ضرورت اورژانس شدند، 

ادم اکالمپسلی زیرا زنان مبتال بله  این امر موجب نگرانی است 

کست معرض خطر بیشتر شو بنابراین در حنجره و تراشه دارند

. دقرار می غیرنمر و آسپیراسیون اسید معده ، لوله غذاری
192



: دیگر در مورد پیامدهای نوزادی استنگرانی

ال بله  مبلت در زنان میزان موربیدیتی ترکیبی، 

پسی بدون اکالمدر مقایسه با زنان اکالمپسی 

توجله  که افزایشی قابلب برابر بیشتر است 10

1درصللد در برابللر 12)محسللوب مللی شللود 

(.درصد
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:نگرانی دیگر در مورد پیامدهای نوزادی است 

:این پیامدها شامب 

pH شریان بند ناف؛  7کمتر از

 دقیقه پنج؛ 4اپگار کمتر از

       یا پذیرش پیش بینلی نشلده یلک نلوزاد تلرم در بخلش

.مراقبت های وی ه
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عواقب علدم درملان پروفیالکسلی منیزیلوم سلولفات      

درهایپرتانسیون  یرشدیدچیست؟

نیزیممسولفاتباپروفیالکسیکهزناناینازدرصد1حدود

.میشونداکالمپتیکتشنجدچارکنندنمیدریافت

ًاورژانسسزارینزایمانزنان،اینچهارمیکدراحتماال

ومادریمیرومر وموربیدیتهباکهکندمیپیداضرورت

.استهمراهعمومیهوشیبیازناشیناتالپری

195



عواقب علدم درملان پروفیالکسلی منیزیلوم سلولفات      

درهایپرتانسیون  یرشدیدچیست؟

درمانمورددراصلیپرسششده،غفتهمطالبغرفتننظردربا

ماندرازپرهیزآیاکهاینبرمبنی یرشدیدبارداریهایپرتانسیون

رشپذیقاببموردیکدراکالمپسیخطرپذیرشباهمراه یرضروری،

نه؟یاباشدمی

.استبلهپاس کهرسدمینظربه

(2013Task Force).
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بیهوشی و بی حسی
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بلرای زنلان مبلتال بله     (Conduction analgesia)از بی دردی هدایتیاستفاده 

. استایده آل سندروم پره اکالمپسی 

:  مشکالت اولیه با این روش عبارتند از

هیپوتانسیون

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

.هیپرولمی دارند
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بلرای زنلان مبلتال بله     (Conduction analgesia)از بی دردی هلدایتی استفاده 

. استایده آل سندروم پره اکالمپسی 

با محللول هلای رقیلق داروهلای     استفاده از اپی دورال 

. کاهش یافتادم ریه، بیهوشی 

حجللم زیللاد ایللن بللرخالف نیللاز بلله تزریللق سللریع  

سلیون  کریستالوئیدها یا کلوئیدها بلرای اصلالح هیپوتان  

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

1999 ،Hogg.)
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د، از نیاز به بیهوشی عمومی شومانع می تواند بلوک اپیدورال *

باعلث فشلار خلون    ممکن است تحریک لوله غذاری داخب تراشه **

.  شودناغهانی و شدید 

باعلث  افزایش یافتله و ناغهانیبه نوبه ی خود می توانند چنین فشارخونی ***

.  شودخونریزی اینتراکرانیال یا ادم مغزی ، ریویادمایجاد 

ادم راه ه باشد و بنابراین در زنان مبتال بل است دشوار لوله غذاری تراشه ممکن ***

(.b2017 ،ACOG)هوایی به علت پره اکالمپسی، خطرناک است 
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201

یتصادفمطالعهسهحداقببیهوشی،ودردضدهاروشاینمقایسهبرای

پارکلندبیمارستاندرخانم80(1995)همکارانشوواالس.استشدهانجام

.غرفتندقرارسزارینتحتکهداشتندشدیداکالمپسیپرهبا



202

فی آن ها در حین زایمان از بی دردی اپیدورال استفاده نکردند و به طور تصلاد 

–بیهوشی عمومی، بی دردی اپیلدورال یلا ترکیبلی از بلی دردی اپیلدورال      

میلانگین فشلارخون قبلب از عملب آن هلا تقریبلاً       . اسپاینال انجلام دادنلد  

mmHg170/110ال پیامدهای مادری و پری نات. بود و همه پروتئینوری داشتند

. در هر دو غروه مشابه بود



ی بلا تزریلق ملایع وریلد    هیپوتانسیون مادر ناشی از بی حسی موضعی 

. اصالح می شود

ری از ، فشارخون مادر برای جلوغیدر زنانی که بیهوشی عمومی می غیرند

.  هیپرتانسیون شدید کنترل می شود

ناشی از هر یک از سه روش بیهوشیهیچ عارضه جدی مادری یا جنینی 

.وجود نداشت

رای هر سه روش بل نتیجه غرفتند که اغر روش انتخاب شده دقیق باشد 

.زنان حامله مبتال به پره اکالمپسی شدید قابب قبول هستند
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بلی دردی در پره اکالمپسی شدید کله از  

رای بل بیهوشی عملومی  در برابر اسپاینال 

(.Dyer، 2003)سزارین استفاده کردند 

.پیامدهای مادری و جنینی معادل بود
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ا اپیلدورال یل  در یک مطالعه سوم، درپره اکالمپسی شدید، حین زایمان در معلرض  

، 2002)تحت کنترل بیمار قلرار غرفتنلد   وریدی meperidineآنال زی با میپردین 

Head.)

اصلالح افلت   بلرای  بله افلدرین   از غروه بیدردی اپیدورال نیلاز  %( 9)بیشتر زنان 

.فشارخون داشتند

. تسکین درد در غروه اپیدورال بهتر بود

پیلدا  ادم ریله  یک زن در هر غروه بود و مشابه در دو غروهعوارض مادری و نوزادی 

.  کرد

، 2007)نیسلت  استفاده از بی دردی اپیدورال درمان پره اکالمپسلی ، مهمتر این که

Ray 2001؛ ،Lucas.)
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سی که  زنان مبتال به پره اکالمپتجویز مایعات وریدی در 

ایجاد شده است بسیار  بی دردی رژیونال برای آن ها 

.می باشدضروری

ر زنلان  دتزریق شدید کریستالوئیدها با بلوک اپیدورال 

ار غوه ای فشباعث افزایش مبتال به پره اکالمپسی شدید 

ریه ملی شلود   pressure capillary wedgeمویرغی 

(1986 ،Newsome  .)
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در ویل ه در زنان پره اکالمپسی به مایع درمانی تهاجمی 

را ادم ریلوی  خطر ابتال بله  ساعت اول پس از زایمان72

(.Cotton، 1986؛ Clark، 1985)افزایش می دهد 

ایع مل مربوط به اکثر موارد ادم فارنگوالرن یال در نهایت، 

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

مپسی اکال-یکی از مشخصات قابب انتظار پره اکالمپسی

(.Zeeman، 2009)می باشد 

قایسه ، در مهایپرولمی طبیعیبدونزنان پره اکالمپسی 

علی،  با زنان نورموتانسیو، حتی در برابلر خلونریزی طبی  

.قدرت تحمب بسیار کمتری دارند
209



وجه که به خاطر داشته باشیم، کاهش قابب تبسیار مهم است 

از  دال بر خونریزی بیشفشارخون متعاقب زایمان در  الب موارد 

رفع اسپاسم عروقی و آسیب نشان دهنده و حد می باشد

.اندوتلیالی بالفاصله بعد زایمان نیست

به دنبال زایملان بلرای تشلخیص   در صورت وقوع اولیگوری 

. ضرورت داردبررسی مکرر هماتوکریت خونریزی شدید، 

و خلون  با ترانسفوزیون دقیق کریسلتالوئیدها باید درمان مناسب 

. صورت بگیرد
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ایدار  هایپرتانسیون شدید پ

بعد از زیمان
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ا معموالً به دنبلال لیبلر و زایملان هلایی کله بل      هیپرتانسیون شدید بعد از زایمان 

(.Goel، 2015)هیپرتانسیون عارضه دار شده اند اتفاق می 

رر تجلویز مکل  هایپرتانسیون شدید مشکلی ایجلاد شلود و یلا اغلر     کنترل اغر در 

می توان از رژیلم هلای خلوراکی   صورت بگیرد البتالول وریدی یا هیدراالزین

. استفاده نمود

دد پیلدا  احتمال کمتری نیاز به بستری مجزنانی که به این صورت درمان شده اند با 

(. Hirschberg، 2016)می کنند
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ا بل احتماالً علب هایپرتانسیون پایدار یلا مقلاوم   

ع مجلدد  حرکت مایع بینابینی پاتولوژیکی و توزی

آن بلله داخللب وریللدها، هایپرتانسللیون مللزمن  

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

Sibai 2002؛ ،Tan.)
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عضلی  اما نه اسپورادیک بپره اکالمپسی تجویز مزمن در زنان مبتال به 

ممکلن اسلت  ایبلوبروفن  داروهای ضد التهاب  یر استروییدی مثلب 

؛ Vigil De Viteri، 2017)ملی کنلد   تشدید فشارخون بعد زایمان را 

2017 ،Gracia .)

تال بله  می تواند در زنان مبهایپرتانسیون شدید بعد از زایمان 

ادممنجلر بله   هایپرتانسیون مزمن و هیپرتروفی بطن چل   

؛ Sibai، 1986، 2012)ناشلی از نارسلایی قلبلی شلود     ریوی 

1987a ،Cunningham.)
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فورزماید
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از آن جایی که پایدار ماندن هایپرتانسیون شدید بلا شلروع و ملدت   

دیورز و جا به جایی مایع خارج سلولی ارتباط دارد منطقلی بله نظلر   

در تشدید دیورز توسط فورزماید بتواند موجلب تسلریع  می رسد که 

. کنترل فشارخون شود

زن مبتال به پره اکالمپسلی در دوره  264یک کارآزمایی تصادفی شده 

بعلد از زایملان را بعلد شلروع دیلورز خلود بله خلود بله دو غلروه           

دریافلت  علدم  و میلی غلرم در روز  20فورزماید با دوز دریافت کننده 

(.Ascarelli، 2005)درمان قرار داد
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ن کله  ، کنترل فشارخون مسلتقب از ایل  بیماری خفیفدر زنان مبتال به 

.بودمشابه دارو دریافت نموده بودند یا نه،

شارخون میانگین ف، پره اکالمپسی شدیدبا این وجود در زنان مبتال به 

از غلروه دریافلت   کمتلر در روز دوم، در غروه درمان شلده  سیستولی 

(. میلی متر جیوه153در مقابب 142)کننده پالسبو 

رخون به درمان ضد فشاکمترهمچنین این زنان در بقیه مدت بستری، 

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

ورسماید نفیدیپین و فشدید را با اکالمپسی بعد زایمان 

.به تنهایی درمان کردندنفیدیپینیا 

طلور  بهآنها غزارش کردند که این درمان پروفیالکسی 

قابب تلوجهی نیلاز بله درملان اضلافه بلا داروی ضلد        

%( .8در مقابب % 26)فشارخون را کم کرده است
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برای تخمین میزان مایع بیش از حد خارجما از یک روش ساده 

.بینابینی استفاده کرده ایم/ سلولی

ه کل وزن بعد از زایمان  با آخرین وزن ثبت شده دروه پره ناتال 

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

.مقایسه می شودشده بود، 

از وزن ملادر  پوند 10-15حداقب بالفاصله بعد از زایمان معموالً 

ت و بسته به وزن هنگام تولد نوزاد، حجم مایع آمنیون، وزن جف

.کاسته می شودمیزان خونریزی 

219



ها کله  به خصوص انفوزیون وریدی کریسلتالوئید به علت انواع مداخالت 

.طی زایمان واژینال ابزاری یا سزارین صورت می غیرند

ی شدید در زنان مبتال به پره اکالمپسوزن بالفاصله بعد از زایمان ا لب 

.از آخرین وزن پره ناتال آن ها می باشدبیشتر

بعلد از زایملان همراهلی   اغر این افزایش وزن با هایپرتانسیون پایلدار  

دیورز به کمک فورزمایلد داخلب وریلدی بله     داشته باشد معموالً ایجاد 

.کنترل فشارخون کمک می کند
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تعویض پالسما

221



Martin را شلرح  سلندرم آتیپیکلی   یک ( 1995)و همکاران

علی اکالمپسی–اکالمپسی شدید داده اند که در آن عالئم پره 

.می یابدتداومر م انجام زایمان، 

 Plasma)یللک یللا چنللد نوبللت تعللوی  پالسللما آن هللا از 

exchange)در این زنان حمایت می کنند .

.شدتعوی نوبتسهبرایپالسمالیتر3مواردبرخیدر

36-45ازآمدهدستبهپالسماییواحدهایبیمارهربرای

.داشتضرورتاهداکنندهواحد
222



وره استفاده از تعوی  پالسما را در دمحققان دیگر 

را HELLPبعد از زایمان زنان مبتال بله سلندرم   

(. Obeidat، 2002؛ Forster، 2002)شرح داده اند 

، HELLPبلین سلندرم   موارد افتراق با این وجود در تمام این 

یتیلک  پوپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک یا سلندرم همول 

(.Tsai، 2016)اورمیکی روشن نبود 
223



224

زن مبتال به هایپرتانسیون بلارداری از  50000در تجارب ما بر اساس بیش از 

در بیمارستان پارکلنلد تحلت   2017بارداری که تا سال 450000میان حدود 

.  مراقبت قرار غرفتند



ن هایپرتانسلیو از ملوارد ابلتال بله    در تعداد کمی 

در دوره بعلد زایملان، ترومبوسلیتوپنی و   پایدار 

دال بللر تشللخیص  اخللتالل عملکللرد کلیلله   

، 1998)رخ داده بود میکروآن یوپاتی ترومبوتیکی

Dash ،2008 ،Martin.)
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George(2013 ) سللندرم هللای و همکارانشللان

. درا مورد بازنگری قرار دادنمیکرو آن یوپاتیک 

یلک تسلت   آن ها چنلین نتیجله غیلری کردنلد کله      

ADAMTS-13فعالیلت آنلزیم   تشخیصی سریع برای 

.داکثر این سندرم ها کمک کنممکن است به افتراق 

226



سندرم انقباضی 

برگشت پذیر عروق مغزی

227



دار  از علب هایپرتانسیون پایاین سندرم به عنوان یکی دیگر 

:    عالئم پر سر و صدایی شامبکه با محسوب می شود

 ،سردرد

 تشنج

دیافته های مرتبط با سیستم اعصاب مرکزی تظاهر می کن  .

. نوعی آن یوپاتی بعد از زایمان محسوب می شود

است شریان های مغزیدر انقباض سگمنتال منتشر این سندرم با 

.دهمراه باشسکته های ایسمیک یا هموراژیکی و ممکن است با 
228



عواملب زمینله سلاز    سندرم انقباضی برغشلت پلذیر عروقلی    

از آن جملله بارداری به وی ه پلره اکالمپسلی  متعددی دارد که 

(. Ducros، 2012)است 

و در برخلی ملوارد انقبلاض    این سندرم در زنان شایع تر است 

می و عروقی ممکن است به حدی شدید باشد که منجر به ایسک

. انفارکتوس شود

حال حاضر درمان مناسب این بیماری شلناخته شلده   در 

(.Edlow، 2013)نیست 
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عواقب درازمدت

مشاوره در مورد بارداری های آتی
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تغییر شلکب ضلعیف شلریان هلای     

:مارپیچی 

علللب فنوتیلل  بلله عنللوان یکللی از 

. مطرح شده استپره اکالمپسی
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:فقدان النه غزینی عمقی جفت

 ،با پره اکالمپسی

 ،دکولمان جفت

محدودیت رشد جنین

و تولد پره ترم همراه بوده است

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

ملی توانلد بله عنلوان    اختالف هایپرتانسیو 

:نشانه های بروز احتمالی 

  زایمان پره ترم

یا محدودیت رشد جنین محسوب شوند.
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:نکته مهم

سلابقه  ، وجلود   یرهایپرتانسلیو بعلدی  حتی در بارداری های 

:پره اکالمپسی پره ترم 

محلدودیت رشلد   و زایمان پره ترم خطر موجب افزایش 

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

2011 ،Connealy.)
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زنانیدربعدیحاملگیدرهایپرتانسیونبروزاحتمالعالوهبه

باالترددارناکالمپسیپرهیابارداریهایپرتانسیونسابقهکه

.(a2009،Lykke)است

ص تشخیزودتر عموماً هرچه پره اکالمپسی در بارداری شاخص 

اسللت و احتمللال عللود  عللود بیشللتر ، احتمللال داده شللود

ولیکی سلندرم متلاب  پره اکالمپسی در آینده در زنانی مبتال به 

(.Stekkinger، 2015)بیشتر است 
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:میزان عود پره اکالمپسی در حاملگی بعدی

Sibai کله  در زنان نولی پلاری  دریافتند که ( 1986، 1991)و همکاران

د در عواحتمال مبتال به پره اکالمپسی شده اند، بارداری 30هفته از قبب

. می باشددرصد 40بارداری بعدی 

بارداری 37در هفته زن با سابقه زایمان 500در یک مطالعه ی آینده نگر 

ارداری میزان عود در ببه علت پره اکالمپسی مورد بررسی قرار غرفتند، 

(.Bramham، 2011)بوددرصد 23بعدی 
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:میزان عود پره اکالمپسی در حاملگی بعدی

در بارداری بعدی خطر عود ، HELLPسندرم در زنان مبتال به 

. داشته استافزایش چشم غیری 

غلزارش  درصلد  26تا 5میزان خطر عود در رنج در دو مطالعه 

شد، اما میزان واقعی خطر عود احتماالً بین این دو سلر طیلف   

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

در بارداری بعد، عود نکند ،HELLPحتی اغر سندرم  

: میزان باالیی از عورض زیر دربارداری بعدی رخ خواهدداد

،زایمان زودرس

،محدودیت رشد جنین

دکولمان جفت

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

عروقلی -موربیدیته و مورتالیتله ناشلی از مشلکالت قلبلی    

.محسوب می شود

تشلخیص  بنابراین زنان مبتال به هایپرتانسیونی که در بارداری

ملورد  طول ماه های اول بعد از زایملان  داده می شوند باید در 

.ارزیابی قرار بگیرند
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، 2000( )برنامله مللی آملوزش فشلارخون بلاال     )غروه کاری 

NHBPEP )چنین نتیجه غیری کردند که:

12ی بایلد طل  هایپرتانسیونی که مرتبط با بارداری می باشد 

. بعد از زایمان برطرف شودهفته

ار ، پایلد بیش از زملان ملذکور  در صورتی که هایپرتانسیون 

.مطرح می شودهایپرتانسیون مزمن بماند، 
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چنلین  Magpie(2007 )غروه مشارکتی پیگیری کارآزملایی  

:غزارش کرد که

بعد ماه 26متوسط از زنان مبتال به پره اکالمپسی، که به طور درصد 20

.  داشتندهایپرتانسیوناز زایمان ویزیت شدند 

تاه ملدت  در زنان مبتال به پره اکالمپسی حتی اغر هایپرتانسیون در کو

وجه خطر شواهد متقاعد کننده ای مبنی بر افزایش قابب تپایدار نباشد، 

.وجود دارندطوالنی مدت عروقی -موربیدیتی قلبی
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موربیدیته 

عروقی-قلبی

243



:هر نوع هایپرتانسیون در طول بارداری 

وخطلر موربیدیتله   افلزایش  شاخصی برای 

اسلت  بعدی زنلدغی  در مراحب مر  و میر 

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

طی یلک مطالعله ملورد شلاهدی در     ( 2005)و همکاران Amadottirبنابر غزارش 

:شیوع بیماری ها درمراحب بعدی زندغی چنین استایسلند، 

 ( درصد15درصد مقابب 24)ایسکمیک قلبی

 ( درصد6/5درصد در مقابب 9/5)سکته مغزی

ه افلراد  در زنان مبتال به هایپرتانسیون بارداری نسبت ب

.داشته استافزایش قابب توجه نورموتانسیو 

245



:زن هایی که عود پره اکالمپسی داشتند

شایع تر میباشددیاستولیکی اختالل عملکرد

 در آن ها افزایش یافته است ایسکمیک قلب میزان بروز بیماری

 اردیومیوپاتی کلسیفیکاسیون شریان کرونری وکپره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

.می باشدایدیوپاتیکی

(2016 ،Valensis( .)2017 ،Boksiag .)

(2016 ،White 2016؛ ،Behrens.)

Wikstrom(2005)همکارانو
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Lykke و همکاران(2009a ) در دانمارک .:

15با متوسلط ملدت حلدود    زنان نولی پارابعد از یک دوره پیگیری در

.شددیدههایپرتانسیون مزمن سال ، افزایش قابب توجه در میزان بروز 

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

 برابر3/5بعد از پره اکالمپسی خفیف

 برابر افزایش یافته بود6بعد از پره اکالمپسی شدید.

 بلله هایپرتانسللیون در بللارداری میللزان بللروز بللار ابللتال 2بعللد از

.برابر افزایش می یافت6هایپرتانسیون مزمن 
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:پره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

بعدیدیابتیرتینوپاتیبرای

باشدمیرتیندکولمان

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

: پیامدهای نامطلوب طوالنی مدت  شامب

 ،سندرم متابولیکی

 ،دیابت

،چاقی

 دیس لیپیدمی

 آترواسکلروز می باشد

(2015 ،Stekkinger 2016؛ ،Orabona 2017؛ ،Kajantie .)
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: پره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

احتملال افلزایش   شده انلد  پیش از موعد متولد در افرادی که 

در مراحب بعدی زندغی آن ها، افلزایش ملی یابلد    توده بطنی 

(2013 ،Lewandowski .)

خود ی مراحب بعدی زندغدر زنان مبتال به پره اکالمپسی که در 

از بقبشاخص توده بطنی دچار هایپرتانسیون مزمن می شوند، 

، 2013)ابتالی آن هلا بله هایپرتانسلیون افلزایش ملی یابلد       

Ghossein-Doha .)
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: پره اکالمپسی یک ریسک فاکتور

پلاتولوژی هلای   از این زنلان  بعضیدر در نهایت حداقب 

شروع از زمان تولدشانقبب، قلبی عروقی هیپرتانسیو

.می شود

ت اخلتالال و ان پره تلرم  زایمدر ارتباط با روندی مشابه 

.وجود داردرشد جنین

251



252

پیامدهای طوالنی مدت در زنان مبتال به سندرم: 40-16جدول 
پره اکالمپسی

Cardiovascular  کاردیوواسکوالر
Chronic hypertension

Ischemic heart disease

Atherosclerosis

Coronary artery calcification

Cardiomyopathy

Thromboembolism
Neurovascular  نوروواسکوالر
Stroke

Retinal detachment

Diabetic retinopathy
Metabolic متابولیکی
Type 2 diabetes

Metabolic syndrome

Dyslipidemia

Obesity
Renal کلیوی
Glomerular dysfunction

Proteinuria

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

Retinopathy



عواقب کلیوی
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وبمحسبعدیکلیویبیماریبرایشاخصیاکالمپسیپره

:شودمی

کللله در غذشلللته زنلللانی % 15تقریبلللاً در 

د اخلتالل عملکلر  داشته انلد  پره اکالمپسی 

(.  Lopes Van Balen، 2017)کلیه دارند 
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وبمحسبعدیکلیویبیماریبرایشاخصیاکالمپسیپره

.شودمی

:نروژدردرساله40مطالعهیکدر

است،بودهکمکلیهنارساییمطلقخطر

افزایشبرابر4تاراکلیهنارساییخطراکالمپسیپرهاما

.(Vikse،2008)استداده

ریباالتخطردرراجعهاکالمپسیپرهبهمبتالزنانحتی

.داشتندقرار
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در سال بعد از زایملان  20احتمال ابتال به هایپرتانسیون مزمن 

ه صورت زنان مبتال به پره اکالمپسی در مقایسه با غروه شاهد ب

(. درصد7درصد در مقابب 55)بود معنی داری بیشتر 

همچنین در آن ها مقاومت عروق محیطلی و مقاوملت علروق    

. کلیوی افزایش و جریان خون کلیه کاهش یافته بود

ا اما براساس این داده ها نمی توان یک رابطه علت و معللولی ر 

.استخراج نمود
256



کله  زنان مبتال به پره اکالمپسی% 20-15

واهدی تحت بیوپسی کلیه قرار غرفتند، ش

دسلت املده   بیماری ملزمن کلیله بله    از 

(.Chesley(. Spaan، 1978)است
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عواقب نورولوژیکی
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کاکالمپتیهایتشنجکهبوداینبراعتقاداخیر،زمانتا

.ندارندمدتطوالنیتوجهقاببعواقب

ههمیشمطلباینکهدهندمینشانهایافتهوجود،اینبا

.(Theilien،2016)نیستدرست

نواحیکاکالمپتیزنانتمامتقریباًکهباشیدداشتهخاطربه

یکحدوددرهمچنینودارندعروقیدورادمازکانونیچند

دهندمیرخنیزمغزیانفارکتوسازمناطقیهاآنچهارم

(2004a،Zeeman).
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پسلی  اکال-در چند مطالعه طوالنی مدت در زنان مبتال به پره اکالمپسی

:غزارش کردند که

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

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

MRIمطالعلاتی بله کملک    ( به صورت میلانگین )سال 7بعد از حدود 

ی کله سلابقه   درصلد از زنلانی   40صورت غرفت مشخص شلد کله در   

تله  تعداد و اندازه ضایعات ماده سلفید افلزایش یاف  داشتند، اکالمپسی 

. است

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

 تغییرات ماده سفید لوب تمپورال

 کاهش حجم کورتیکال

نلد  بوددر زنانی که سابقاً پلره اکالمپتیلک   

.نشان دادند
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Wiegman (:2012)و همکاران

سال 10ت به مدمؤثر بر کیفیت زندغی را تقریباً کاهش قدرت بینایی 

.ادنددر مقایسه با غروه کنترل شرح داکالمپسی در زنان با سابقه

و همکلارانش  Augerکله توسلط   با ریسک باالی رتینوپاتی این برحسب اتفاق 

.  توصیف شده بود تأیید شد

با توجه به این که در زنان ملذکور قبلب از ابلتالی آن هلا بله پلره اکالمپسلی و       

کله  ردند اکالمپسی، مطالعه ای صورت نگرفته بود ، محققان چنین نتیجه غیری ک

.ترابطه علت و معلولی این ضایعات ماده سفید هنوز ناشناخته باقیمانده اس
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