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 پره کالمپسی چیست؟

ثبرداری )هبُ پٌجن  02ثِ افشایص فطبرخَى ثؼد اس ّفتِ ی 

حبهلگی( وِ ّوزاُ ثب ٍرم اًدام ّب ٍ یب دفغ پزٍتئیي اس طزیك 

ادرار ثبضد،هسوَهیت ثبرداری یب پزُ اوالهپسی گفتِ هی ضَد ٍ 

اگز ّوزاُ ثب ایي ػالئن تطٌج ًیش ثزٍس وٌد، اوالهپسی اطالق 

 هیطَد.    

ػلت  اصلی هسوَهیت ثبرداری علت مسمومیت بارداری:

ًبضٌبختِ است.اهب ثزخی هؼتمدًد، ًبضی اس هبدُ یب سوی است وِ 

 جفت تَلید هیىٌد

عوامل تشذیذ کننذه ی مسمومیت بارداری:              

تغذیِ ًبهٌبست.                                                  _

                        دیبثت ضیزیي.                            _

سبثمِ فطبر خَى ثبال.                                            _

ثیوبری ولیَی هشهي.                                            _

حبهلگی اٍل.                                                     _

                          استؼوبل سیگبر.                        _

هصزف الىل.                                                          _

استفبدُ اس دارٍّبی رٍاى گزداى.                               _

سبثمِ ی ثیوبری در فبهیل درجِ ی اٍل.                         _

                              سبل.                   93سي ثیطتز اس _

حبهلگی هَل )ثچِ خَرُ(._  

 

. 

 HELLPسنذروم 

)ّوَلیش:ضىستِ ضدى  hemolysisًبم ایي سٌدرم اس حزٍف 

)ثبال رفتي liver enzymes eleratedگلجَل ّبی لزهش خَى(

 )وبّص پالوت(  low plateletsآًشین ّبی وجدی( ٍ 

ًسجت ثِ پزُ  ٍجَد ایي ثیوبری خطز را ثزای هبدر ٍجٌیي

 . والهپسی ثیطتز هیىٌد

 تشخیص:

سستَلیه ثیطتز یب دیب 842ستَلیه ثیطتز اس یفطبر خَى س. 8

هیلی هتز جیَُ فطبر خَى ثبال تلمی هیطَد. هیشاى پزٍتئیي  32اس 

ادرار ًیش ًَسبى دارد ثٌبثزایي اگز پشضه ثؼد اس اًداسُ گیزی 

هطىَن ثبضد دستَر پزٍتئیي ادرار در یه ًَثت ثِ پزُ والهپسی 

سبػتِ هیدّد.                  04آسهبیص اًداسُ گیزی پزٍتئیي ادرار 

تَرم در صَرت یب پف دٍر چطن ضدید ٍ ثب تَرم دست ّب ٍ یب  .0

 د ٍ ًبگْبًی در پبّب یب لَسن پبتَرم سیب

 ػالئن ضدید پزُ والهپسی:                                     .9  

 سزدرد ضدید یب هستوز                                      -

تغییزات ثیٌبئی ضبهل دٍثیٌی ٍ تبری دید ٍ دیدى ًمبط ضٌبٍر ٍ  -

 حسبسیت ثِ ًَر.

 درد یب حسبسیت ضدید در لسوت ثبالی ضىن.           -

 . تَْع ٍ استفزاؽ -

 



 عوارض مادری ناشی از مسمومیت حاملگی:

ًبرسبئی ولیَی ٍ یب وجدی.                                            -

 سىتِ ی هغشی.                                                     -

 تطٌج - 

                                  ریِ( ػَارض ضدید ریَی)ادم -

برداری ثافشایص خطز اثتالء ثِ فطبر خَى ثبال ثدٍى ارتجبط ثب  - 

   سبلگی 93خصَصب پس اس 

 هزي     -

 اختالالت اًؼمبدی -

 

 عوارض جنینی ناشی از مسمومیت بارداری:

 سٍدرس جفتوٌدگی  -

 رضد داخل رحوی جٌیي تبخیز -

 سٍدرس سایوبى  -

 

 درمان پره کالمپسی         

درهبى ثِ ضدت ثیوبری،سهبى گذضتِ اس ضزٍع حبهلگی ٍ ٍضؼیت 

جٌیي ثستگی دارد.ثیوبر احتوبل دارد حدالل ثزای ارسیبثی اٍلیِ ٍ 

ضبید ثزای ثمیِ حبهلگی در ثیوبرستبى ثستزی ضَد.ػالٍُ ثز 

اًداسُ گیزی فطبر خَى ٍ آسهبیص ادرار آسهبیطبت خَى دیگزی 

.در صَرتیىِ اًجبم ضَد هوىي است ثزای ارسیبثی ضدت ثیوبری

حبهلگی یب 93ثیوبر، پزُ والهپسی خفیف داضتِ ثبضد ٍ در ّفتِ 

ثؼد آى ثبضد رًٍد سایوبى ثَسیلِ دارٍ ثِ ثیوبر الفبء  هیطَد.در 

صَرتیىِ ػالئن دال ثز ایي ثبضٌد وِ جٌیي هوىي است سایوبى 

 طجیؼی را تحول ًىٌد ثیوبر سشاریي خَاّد ضد.    

ّفتِ حبهلگی ثبضد ٍ ثیوبری خفیف  93در صَرتیىِ ثیوبر سیز 

 ثَدُ ٍ جٌیي خَة ثبضد اداهِ حبهلگی اهىبى پذیز است.  

ثیوبر چِ در خبًِ ثبضد یب در ثیوبرستبى،تب آخز دٍرُ حبهلگی 

ًظز لزار هی گیزد. در صَرتیىِ ثیوبر در خبًِ استزاحت تحت 

اًداسُ گیزی فطبر وٌد ثِ ایي هؼٌی است وِ ثبید هزتت جْت 

خَى ٍ آسهبیص ادرار ٍ ّوچٌیي سًََگزافی ثِ پشضه هؼبلج خَد 

 هزاجؼِ وٌد. 

زُ والهپسی ضدید ثبضد،ثیوبر لطؼب ثبید ثمیِ دٍراى در صَرتیىِ پ

حبهلگی را در ثیوبرستبى ثستزی ثبضد.ثزای ثیوبر ثِ هٌظَر 

جلَگیزی اس تطٌج احتوبلی سَلفبت هٌیشین ٍ در صَرتیىِ فطبر 

خَى خیلی ثبال ثبضد دارٍّبی ضد فطبر خَى تجَیش هی ضَد. در 

یب ثیطتز ثبضد،سایوبى در ثیوبر  94صَرتیىِ حبهلگی در ّفتِ 

المبء ضَد یب سشاریي هی ضَد.در صَرتیىِ سي حبهلگی ووتز اس 

ّفتِ ثبضد جْت ووه ثِ تىبهل سزیغ تز ریِ ّبی وَدن اس  94

صَرتیىِ اٍلیي ػالهت اس ستفبدُ هی ضَد. در دارٍّبی)وَرتَى(ا

ثدتز ضدى پزُ والهپسیدیدُ ضَد ٍ یب رضد جٌیي هتَلف ضَد 

المبء یب سشاریي اًجبم هی گزدد.  صزف ًظز اس سي حبهلگی  

ثؼد اس ثدًیب آهدى وَدن ثیوبر تب چٌد رٍس در ثیوبرستبى تحت 

ًظز لزار گزفتِ ٍ اس ًظز فطبر خَى ٍ سبیز ػَارض وٌتزل هی 

والهپسی ثؼد اس ثدًیب آهدى ًَساد ٍ هؼوَال اَارد ضَد.ثسیبری اس ه

سبػت اٍل ثؼد اس سایوبى اتفبق هی افتد.در ثیطتز ثیوبراى  41در 

ثِ ٍیژُ هجتالیبى ثِ پزُ والهپسی خفیف فطبر خَى ظزف حدٍدا 

یه رٍس پبییي هی آید.در هَارد ضدیدتز فطبر خَى هدت ثیطتزی 

سبػت  04یزی اس تطٌج تب ثبال هی هبًد.ثِ ایي ثیوبراى ثزای جلَگ

ٍ ریدی سَلفبت هٌیشین دادُ هی ضَد ایي  ثؼد اس سایوبى اس راُ

 ثیوبراى هوىي است تب هدتی دارٍی فطبر خَى استفبدُ وٌد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثب آرسٍی سالهتی ثزای ضوب هددجَی هحتزم


