درصَرتينِ ثيوبر سيز ّ 37فتِ حبهلگي ثبضذ ٍثيوبري
خفيف ثَدُ ٍجٌيي خَة ثبضذ اداهِ حبم لگي اهنبى پذيز

ثؼذاس ثذًيب آهذى مَدك ثيوبرتب چٌذرٍس درثيوبرستبى تحت

است.

ًظز قزارگزفتِ ٍاسًظزفطبرخَى ٍسبيز ػَارض مٌتزل هي

ثيوبر چُ درخبًِ ثبضذ

يب درثيوبرستبى ،تبآخزدٍرُ

ضَد ثسيبري اسهَارد مالهپسي يبسٌذرٍ

 hellpثؼذاس ثذًيب

حبهلگي تحت ًظز قزارهي گيزد درصَرتينِ ثيوبردرخبًِ

آهذى ًَساد ٍهؼوَال در  48سبػت اٍل ثؼذاس سايوبى اتفبق هي

استزاحت مٌذ ثِ ايي هؼٌي است مِ ثبيذ هزتت جْت

افتذ .درثيطتز ثيوبراى ثَيژُ هجتاليبى ثِ پزُ مالهپسي خفيف

اًذاسُ گيزي فطبرخَى ٍآسهبيص ادرار ٍّوچٌيي

فطبر خَى ظزف حذٍدا يل رٍس پبييي هي آيذ

سًََگزافي ٍ  non-strees testثِ پشضل هؼبلج

ضذيذتز فطبرخَى هذت ثيطتزي ثبال هي هبًذ .ثِ ايي ثيوبراى

خَدهزاجؼِ مٌذ.

ثزاي جلَگيزي استطٌج تب

درصَرتينِ پزُ مالهپسي ضذيذ ثبضذ ،ثيوبرقطؼب ثبيذثقيِ
دٍراى حبهلگي رادرثيوبرستبى ثستزي ثبضذ

.درهَارد

 24سبػت ثؼذاس سايوبى اسراُ

ٍريذي سَلفبت هٌيسين دادُ هي ضَد ايي ثيوبراى هوني

پرٌ کالمپسی

است تبهذتي دارٍي فطبرخَى استفبدُ مٌذ.

.ثزاي

ثيوبرثوٌظَر جلَگيزي اس تطٌج احتوبلي سَلفبت هٌيشين
ٍدرصَرتينِ فطبرخَى خيلي ثبال ثبضذ دارٍّبي ضذفطبر
خَى تجَيش هي ضَد .درصَرتينِ حبهلگي درّفتِ
يبثيطتز ثبضذ

34

،سايناى درثيوبرالقبءضَديبسشاريي هي

ضَد.درصَرتينِ سي حبهلگي موتز اس ّ 34فتِ ثبضذ
جْت مول ثِ تنبهل سزيغ تز ريِ ّبي مَدك اس دارٍّبي
(مَرتَى)استفبدُ هي ضَد .درصَرتينِ اٍليي ػالهت
اسثذتز ضذى پزُ مالهپسي

( ضبهل

"با آرزيی سالمتی برای شما مذدجًی محترم "

سٌذرم hellpيبامالهپسي)ديذُ ضَد ٍيبرضذجٌيي هتَقف
ضَد صزف ًظر اسسي حبهلگي القبء يب سشاريي اًجبم هي
گزدد.
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1

درثؼضي هَاردًبدرپزُ مالهپسي هي تَاًذ هٌجزثِ ثزٍس

پرٌ کالمپسی چیست؟
تطخيص پزُ مالهپسي ثزفطبر خَى ثبالٍٍجَد پزٍتئيي
درادرارثؼذاسّفتِ 20حبهلگي

اختالل

است.ايي

درثيطتزهَاردثؼذاسّفتِ  37حبهلگي ضزٍع هي ضَد ٍلي

حوالتي ضَد مِ امالهپسي خَاًذُ هي ضَدثزاي توبم سًبًي

حتي ثؼذ اس سايوبى هوني است ديذُ ضَد
اختالل قجل

اسّفتِ  20حبهلگي ًيش هَارد ًبدري

مِ ثِ پزُ مالهپس هجتال ّستٌذ سَلفبت مًيشيَم ثِ ػٌَاى
ضذ تطٌج دادُ هي ضَد.

دّذ :
- 1فشارخون مزمن

- 3سبثقِ خبًَادگي اثتال ثِ پزُ مالهپسي

سىذرم HELLP
گلجَلْبي قزهشخَى )( liver enzymes eleratedثبالرفتي

تاثیر پرٌ کالمپسی برسالمت مادر يجىیه:

آًشيوْبي مجذي)ٍ ( low plateletsمبّص پالمت ) ٍجَدايي

پزُ مالهپسي ثبػث اًقجبض ػزٍق ٍدرًتيجِ افشايص
فطبرخَى ٍمبّص جزيبى خَى هي ضَد
جزيبى خَى ثسيبري اساًذام

- 2ثؼضي اساختالالت اًؼقبدي-ديبثت-ثيوبريْبي مليَي-
ًبم ايي سٌذرم اسحزٍف ّ( hemolisisوَليش :ضنستِ ضذى

ًظيزحبهلگي هَالر اهنبى دارد.

 .مبّص

ّب ًظيز مجذ،مليِ

ٍهغشراتحت تبثيز قزارهي دّذ .

–تَْع ٍاستفزاؽ

هطنالت سيزخطزاثتال ثِ پزُ مالهپسي راافشايص هي

در ّز سهبى اس ًيوِ دٍم حبهلگي ٍ ًيش در سهبى سايوبى يب
 .ثزٍس ايي

-درديبحسبسيت ضذيذدرقسوت ثبالي ضنن

ثيوبري خطز راثزاي هبدرٍجٌيي ًسجت ثِ پزُ

مالهپسي

ثيطتز هي مٌذ.

تشخیص:
- 1فطبرخَى

سيستَليل ثيطتزاس

 140ثبريبسيستَليل

- 4چبقي
- 5حبهلگي دٍقلَيبچٌذقلَ
- 6سي موتزاس 20سبل يب ثيطتز اس 40سبل

استفادٌ صحیح از
درمان پرٌ کالمپسی
بیًتیک
درهبى ثِ ضذت آوتی
گذضتِ اسضزٍع حبهلگي
ثيوبري،سهبى
ٍٍضؼيت جٌيي ثستگي دارد ثيوبراحتوبل دارد حذاقل

ثيطتزاس 90هيليهتزجيَُ فطبرخَى ثبالتلقي هي ضَد .هيشاى

ثزاي ارسيبثي اٍليِ ٍضبيذ ثزاي ثقيِ حبهلگي

مبّص جزيبى خَى رحن هي تَاًذ سجت هطنالتي

پزٍتئيي ادرارًيشًَسبى دارد ثٌبثزايي اگزپشضل ثؼذاساًذاسُ

درثيوبرستبى ثستزي ضَدػالٍُ ثزاًذاسُ گيزي فطبرخَى

ًظيز رضذ جٌيي،مبّص هبيغ آًيَتيل ٍپبرگي جفت

گيزي پزٍتئيي ادرار دريل ًَثت ثِ پزُ مالهپسي هطنَك

ٍآسهبيص ادرار آسهبيطبت خَى ديگزي هوني است ثزلي

ثبضذ دستَر آسهبيص اًذاسُ گيزي پزٍتئيي ادرار  24سبػتِ

ارسيبثي ضذت ثيوبري اًجبم ضَد .ثزاي ارسيبثي رضذ

هي دّذ.

ٍٍضؼيت جٌيي سًََگزافي ،ثيَفيشينبل پَرفبيل ٍ nor-

- 2تَرم درصَرت يب پف دٍرچطن ضذيذ ٍثبتَرم دستْب

 strees-testاًجبم هي ضَد

تغييزات ػزٍق ًبضي اسپزُ مالهپس هوني است سجت

ٍيبتَرم سيبدًٍبگْبًي درپبّب يبقَسك پب

مالهپسي خفيف داضتِ ثبضذٍدرّفتِ

ًطت هبيغ اسهَيزگْبضذُ ٍدرًتيجِ ثبػث تَرم يبادم

- 3ػالئن ضذيذپزُ مالهپسي:

يبثؼذآى ثبضذرًٍذ سايوبى ثَسيلِ دارٍ ثِ ثيوبر القبء هي

ضَدّن جٌيي ًطت هبيغ اسػزٍق مَچل مليِ

-سزدردضذيذ يبهستوز

ضَددرصَرتينِ ػالئن دال ثزايي ثبضٌذ مِ جٌيي هوني

-تغييزات ثيٌبئي ضبهل دٍثيٌي ٍتبري ديذ ٍديذى ًقبط

است سايوبى طجيؼي راتحول ًنٌذثيوبرسشاريي خَاّذ

ضٌبٍر ٍحسبسيت ثِ ًَر

ضذ.

ًيبسثِ سايوبى سٍدرس

ضَدثؼالٍُ درصَرتينِ

ثبضذجٌيي هوني است ًبرس ثذًيبثيبيذ .

ّبسجت ٍرٍد پزٍتئيي اسجزيبى خَى ثِ ادرارهي ضَد .
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.درصَرتينِ ثيوبر ،پزُ
 37حبهلگي

