
رپه اکالمپسی
)فشارخون بارداری (



تشخیص پره اکالمپسی بر پایه حضور فشارخون 
بــاال  وجود پروتئین در ادرار بعــد از هفته 20 حاملگی 
است. این اختالل در بســیاری از موارد بعد از هفته 37 
حاملگی شروع می شــود. ولی در هر زمان از نیمه دوم 
حاملگی و نیــز در زمان زایمان یا حتــی بعد از زایمان 

ممکن است دیده شود.
بروز این اختــالل قبل از هفته 20 حاملگی نیز در 

موارد نادری نظیر »حاملگی موالر« امکان دارد. 

 تأثیرپره اکالمپسی 
بر سالمت مادر و جنین

پره اکالمپســی باعث انقباض عروق و در نتیجه 
افزایش فشــارخون و کاهش جریان خون در بسیاری از 

اندام ها نظیر کبد، کلیه و مغز می شود.
کاهــش جریــان خون رحــم می تواند ســبب 
مشــکالتی نظیر: کاهش رشــد جنیــن، کاهش مایع 
آمنیوتیک و پارگی جفت شــود، به عالوه در صورتی که 
نیاز به زایمان زودرس باشــد، جنین ممکن است نارس 

به دنیا بیاید.
تغییرات عروقی ناشــی از  پره اکالمپسی ممکن 
است ســبب نشت مایع از مویرگ ها شــده و در نتیجه 
باعث ورم یا ادم شــود. همچنین نشــت مایع از عروق 
کوچک کلیه ها ســبب ورود پروتئین از جریان خون به 
ادرار می شــود. در بعضی موارد نادر، پره اکالمپسی می 
تواند منجر به بروز تشنج شود که »اکالمپسی« خوانده 
می شود که در چنین شــرایطی »اکالمپسی« نامیده 
می شــود. برای تمام زنانی که به پره اکالمپســی مبتال 
هســتند، ســولفات منیزیم به عنوان داروی ضدتشنج 

داده می شود.
HELLP  سندروم

 Hemoly sis نام ایــن ســندروم از حــروف
)همولیز: شکســته شــدن گلبول هــای قرمز خون(، 
Liver enzymes elevated )باال رفتن آنزیم های 
کبدی ( و Low platelets )کاهش پالکت( اســت. 
وجود این بیماری، خطر ابتال به پره اکالمپســی را برای 
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مادر و جنین بیشتر می کند.

تشخیص پره اکالمپسی
1ـ فشــار خــون ســیتولیک بیشــتر از 140 یا 
دیاستولیک بیشــتر از 90 میلی متر جیوه »فشار خون 
باال« تلقی می شود. میزان پروتئین ادرار نیز نوسان دارد. 
بنابراین اگر پزشــک بعد از انداره گیری پروتئین ادرار 
در یک نوبت به پره اکالمپســی مشکوک شود، دستور 
آزمایش اندازه گیری پروتئین ادرار 24 ساعته می دهد. 
2ـ تورم در صورت یا پف شــدید دور چشم همراه 

با تورم دست ها و یا تورم زیاد و 
ناگهانی در پاها یا قوزک 

پا.
3ـ   عالئم پره 

اکالمپسی شدید 
عبارتند از:

ـ  سردرد شدید 
یا مستمر

ـ  تغییــرات بینایی 
شامل: دوبینی، تاری دید،،، 

دیدن نقاط شناور و حساسیت 
به نور

ـ درد یا حساسیت شدید در 
قسمت باالی شکم.

ـ تهوع و استفراغ

عوامل زیر خطر ابتال به پره اکالمپسی را افزایش 
می دهند:

1ـ فشار خون مزمن
 2ـ بعضی از اختالالت انعقادی، دیابت، بیماری های

کلیوی، لوپوس.
3ـ سابقه خانوادگی ابتال به پره اکالمپسی

4ـ چاقی.
5ـ حاملگی دو قلو یا چند قلو

6ـ سن کمتر از 20 سال یا بیشتر از 40 سال.
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درمان پره اکالمپسی
درمان به شدت بیماری، سن حاملگی و وضعیت 
جنین بســتگی دارد، مادر احتمــال دارد حداقل برای 
ارزیابی اولیه و شــاید برای بقیه حاملگی در بیمارستان 
بستری شود. عالوه بر اندازه گیری فشار خون و آزمایش 
ادرار، آزمایشــات دیگری ممکن اســت برای ارزیابی 
شدت بیماری انجام شود. برای ارزیابی رشد و وضعیت 
 جنیــن، ســونوگرافی بیوفیزیکال پروفایــل Nst یا

 Non-stress test انجام می شود. 
در صورتی که بیمار، پره اکالمپســی داشته باشد 
و در هفته 37 حاملگی یا بعد از آن باشــد، با القاء دارو 

زایمان صورت می گیرد. 

در صورتی که عالئم دال بر این باشــند که جنین 
ممکن اســت زایمــان طبیعی را تحمل نکنــد، بیمار 
سزارین خواهد شــد. در صورتی که مادر زیر 37 هفته 
حاملگی باشــد و بیماری خفیف بــوده و جنین خوب 
باشــد، ادامه حاملگی امکان پذیر اســت، ولی کنترل 
دقیق الزم دارد. مادر چه در خانه، چه در بیمارستان، تا 
آخر دوره حاملگی تحت نظر قرار می گیرد. در صورتی 
که مادر در خانه اســتراحت کند، به این معنی است که 
باید مرتب جهت اندازه گیری فشارخون و آزمایش ادرار 
 )Non_stress test( Nst و همچنین سونوگرافی و

به پزشک معالج خود مراجعه کند.
در صورتی که پره اکالمپســی شدید باشد، مادر 
قطعاً باید بقیه دوران حاملگی را در بیمارستان بستری 
شــود. به منظور جلوگیری از تشــنج احتمالی برای 
بیمار ســولفات منیزیم و در صورتی 
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که فشار خون خیلی باال باشد، داروهای ضد فشارخون 
باید تجویز شــود. در صورتی که حاملگی در هفته 34 
یا بیشــتر باشــد، ختم بارداری انجام خواهد شــد. در 
صورتی که سن حاملگی کمتر از 34 هفته باشد، جهت 
کمک به تکامل ســریع تر ریه هــای جنین از داروهای 
)کورتیکواستروئیدی( اســتفاده می شود. در صورتی 
که اولین عالئم از بدتر شــدن پره اکالمپســی شامل؛ 

)سندروم HELLP یا اکالمپسی( دیده شود و یا رشد 
جنین متوقف شــود و یا جنین در معرض خطر باشــد، 
 صرف نظر از ســن حاملگی، زایمان یا ســزارین انجام 

می گردد.
بعــد از به دنیا آمدن نــوزاد مادر تــا چند روز در 
بیمارســتان تحت نظر قرار مــی گیرد و از نظر فشــار 
خون و ســایر عوارض کنترل می شود. بسیاری از موارد 
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اکالمپسی یا سندروم HELLP ممکن است بعد از به 
دنیا آمدن نوزاد و معموالً در 48 ساعت اول بعد از زایمان 
اتفاق می افتد. در بیشتر بیماران به ویژه پره اکالمپسی 
خفیف، فشــارخون ظرف حدوداً یــک روز پایین می 
آید. در موارد شــدیدتر فشــارخون مدت بیشتری باال 
می ماند. به ایــن بیماران برای جلوگیری از تشــنج تا 
24 ســاعت بعد از زایمان از راه وریدی سولفات منیزیم 
داده می شود، این بیماران ممکن است تا مدتی داروی 

فشارخون استفاده کنند. 

انواع فشار خون در بارداری
افزایش فشــار خون می توانــد از قبل از حاملگی 
 وجود داشته باشــد که »فشــار خون مزمن«  نامیده 
می شود و یا ابتال در حاملگی بعد از هفته 20 تشخیص 
داده شود که فشار خون بارداری نام دارد و اگر چه بعد از 
حاملگی به میزان طبیعی بر می گردد ولی فرد مستعد 

ابتال به فشار خون در آینده می باشد.

 فشار خون چه مشکالتی در بارداری 
می تواند ایجاد کند؟

1ـ اختــالل در رشــد جنین      زیــرا انتقال مواد 
مغذی از طریق جفت کاهش می یابد.

2ـ پره اکالمپســی با احتمال بیشــتر در افراد با 
فشار خون مزمن اتفاق می افتد.

3ـ زایمان زودرس
4ـ جدا شدن جفت )دکولمان(

5ـ احتمال سزارین
در کل دوره بارداری باید فشــار خون کنترل 
شود. رشد جنین با ســونوگرافی های مکرر مورد 
ارزیابی قرار گیرد. شاید نیاز به درمان های دارویی 

پایین آورنده فشار خون نیز باشد.

 پره اکالمپسی چیست؟
یک اختــالل جدی افزایش فشــار خون 
اســت که می تواند ارگان هــای مختلف مادر و 
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جنین را تحت تأثیر قرار دهد و در 2 تا 8 درصد حاملگی 
ها اتفــاق می افتد. یکی از تظاهرات اختالل کار ســایر 
ارگان هــا،  دفع پروتئین از ادرار اســت. در خانم هایی 
با تشــخیص پره اکالمپســی همواره باید عالئم خطر و 

تشدید آنرا گوشزد کنیم. این عالئم عبارتند:
1- درد قسمت های باالی شکم

2- سردرد  شدید

3-اختالالت بینایی
4- اختالل عملکرد کبد و کلیه

5- کاهش پالکت های خون
6- تجمع مایع در ریه

عالئم فوق می تواند نشــانه شدت پره اکالمپسی 
باشد که در   حاملگی ها رخ می دهد.
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  درمان در موارد پره اکالمپسی خفیف 
یا فشار خون بارداری چگونه است؟

در موارد خفیف درمان می تواند به طور ســرپایی 
و یا بســتری در بیمارستان صورت گیرد. اندازه گیری و 
کنترل فشار خون و کنترل شــمارش حرکات جنین، 
ویزیــت یک تا دو بــار در هفته و توجه بــه عالئم خطر 
 توصیــه می شــود. ختــم حاملگی در ســن حاملگی

32 تا  34 هفته صورت می گیرد.

 درمان در موارد پره اکالمپسی شدید 
چگونه است؟

در مــوارد پره اکالمپســی شــدید بســتری در 
بیمارستان انجام می شود. در سن حاملگی بیشتر از 34 
هفته در صورت وضعیت نرمال مادر ختم حاملگی انجام 
می شود. در ســن حاملگی کمتر از 34 هفته کورتیکو 
اســتروئید جهت بلوغ ریه جنین و نیز داروهای کنترل 
کننده فشــار خون و جلوگیری کننده از تشنج توصیه 
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می شــود و در صورت تشدید عالئم خطر ختم حاملگی 
فوری انجام می شــود. در انتخاب نحوه زایمان براساس 

شرایط فرد تصمیم گیری می شود.  

 بعد از زایمان در موارد پره اکالمپسی چه 
اتفاقی می افتد؟

 پره اکالمپســی معموالً بعــد از زایمــان از بین 
می رود. در بعضی موارد پره اکالمپسی شدید، عوارض 
می تواند در چند روز اول بعد زایمان ظاهر شــود، پس 

توجه به عالئم و نیز کنترل آن ها الزم است. 
6 تا 8 هفته بعد از زایمان ویزیت توســط پزشک و 

نیز بررسی پروتئین ادرار توصیه می شود. 

پیشگیری
برای پیشگیری از پره اکالمپسی باید عوامل خطر 
را شناســایی کرد. قبل از حامله شــدن در صورتی که 
فشــار خون مزمن، دیابت و یا چاقی وجود دارد، سعی 

در کنترل آنها شود. 
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  در چه مواردی احتمال پره اکالمپسی 
بیشتر است؟

1- حاملگی اول
2- ســابقه پره اکالمپســی در حاملگی قبلی و یا 

سابقه فامیلی پره اکالمپسی

3- سابقه بیماری مزمن کلیه و فشار خون مزمن 
یا هر دو

4- سن باالتر از 40 سال
5- حاملگی چندقلو

6- وجود بیمــاری هایی چون: دیابت شــیرین، 
لوپوس، ترومبوفیلی
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) 35>BMI( 7- چاقی
IVF 8- در حاملگی های  ماحصل

9- در مواردی که از حاملگی قبل بیش از 10 سال 
گذشته باشد.

در مواردی که بیش از یک فاکتور خطر وجود داشته 
باشد، آسپیرین با دوز کم بعد از 12 هفته تجویز می شود. 

 خطرات پره اکالمپسی برای جنین: 
پره اکالمپســی در تشــکیل و تکامل جفت تأثیر 
دارد، در نتیجه باعث کاهش رشــد جنین می شــود. 
همچنین مــی تواند میزان مایــع آمنیوتیک را کاهش 
دهد و حتی منجــر به مرگ جنین داخل رحم شــود. 
با تشخیص پره اکالمپسی ختم حاملگی در نظر گرفته 

می شود حتی اگر جنین نارس باشد.

 خطرات پره اکالمپسی برای مادر: 
عوارضی مثل اکالمپسی یعنی اضافه شدن تشنج 
بر پره اکالمپســی و نیز ســندرم HELLP می توانند 
به پره اکالمپســی اضافه شوند. همچنین در افرادی که 
قبل از ترم پره اکالمپســی داشــته اند، احتمال این که 
در آینده دچار بیمــاری های قلبی- عروقی و کلیه و نیز 

فشار خون مزمن کلیه شوند بیشتر است.
 سندرم HELLP چیست؟ 

شامل: همولیز )از بین رفتن و تجزیه گلبول های 
قرمز( ، افزایش آنزیم های کبد و کاهش تعداد پالکت ها 

می باشد. وضعیتی است که در آن تخریب گلبول های 
قرمز اتفاق می افتد. انعقاد خون مختل می شــود و در 
کبد ممکن اســت خونریزی داخلی اتفاق بیفتد و منجر 
به درد قسمت های باالی شــکم و یا قفسه سینه شود. 
 ســندرم HELLP یک اورژانس پزشــکی است، زیرا 

می تواند مرگ و میر  یا عوارض عمده ای برجا بگذارد. 

عالئم و نشانه های پره اکالمپسی کدامند؟
-  تورم دست ها و صورت 

-  سردرد پایدار
-  اختالالت بینایی

-  درد قسمت های باالی شکم و شانه ها
-  تهوع و استفراغ در نیمه دوم بارداری

-  افزایش وزن ناگهانی
-  اختالل تنفس
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