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مقدمه :مسمومیت بارداری بسیاری از مادران باردار را در معرض خطر عوارض نامطلوب مامایی و گاهی خطر مرگ قرار میدهد .اگر این عارضه به
صورت زودهنگام و در سه ماهه دوم بارداری اتفاق بیفتد مادر از به دنیا آوردن فرزند زنده در این بارداری پر عارضه محروم خواهد ماند .در این مطالعه
شرح حال و سابقه خانوادگی خانمی بیان میشود که خود و اقوام درجه یک و دو وی به علت مسمومیت بارداری زودهنگام ،از داشتن فرزند محروم شدهاند.
عوامل خطر شناخته شده در این خانم مثبت نبوده است.
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معرفی بیمار:
خانم  35ساله گراوید  ،4سه مرتبه سابقه مردهزایی و مرگ داخل
رحمی و یک بار سقط هفته دوازدهم بارداری به مرکز ناباروری
بیمارستان حضرت زینب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مراجعه کرده است .شرح حال بیمار دال بر ختم هر سه بارداری
در سه ماهه دوم به علت مسمومیت بارداری شدید بوده است.
نداشتن فرزند زنده و تکرار این سابقه در اقوام درجه یک و دو وی
باعث شد پس از اخذ رضایت آگاهانه از بیمار ،شرح حال وی
گزارش شود.
نامبرده هیچ گونه سابقه بیماری قبلی ،جراحی و آلرژی نداشته و
ده سال قبل ازدواج غیر فامیلی داشته است .سیکل های قاعدگی
وی  28روز و منظم بوده است.
اولین بارداری این خانم در سال  1390بوده است .وی از هفته
بیست و چهارم حاملگی به علت ادم منتشره ،افزایش وزن به
میزان  16کیلوگرم در طول دوران بارداری و دفع پروتئین در
بیمارستان بستری شده است .عالیم سردرد ،تاری دید و سوزش
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مقدمه:
پره اکالمپسی یا مسمومیت بارداری به افزایش فشارخون و دفع
پروتئین بعد از هفته بیستم بارداری اطالق میشود .این بیماری
 2تا  8درصد کل بارداریها را دچار مشکل کرده و حیات مادر و
جنین را به خطر میاندازد [ .]2،1مطالعات مروری نظاممند و
فراتحلیل بیشماری برای پیدا کردن عوامل خطر بیولوژیک،
محیطی ،ژنتیکی و غیرژنتیکی در این بیماری بررسی شدهاند .این
عوامل به سه دسته با خطر باال ،متوسط و پایین تقسیم میشوند.
عواملی همچون بارداری اول ،میزان آهن خون ،بیماری مزمن
کلیه ،سندروم تخمدان پلی کیستیک ،عفونتهای باکتریایی و
ویروسی ،اعتیاد به سیگار ،افزایش وزن ،گرفتن تخمک اهدایی،
استرس ذهنی و پالسما پروتیین آ مرتبط با بارداری با این بیماری
کشنده در ارتباط هستند [ .]3مطالعات نشان دادهاند که تجویز
آسپیرین با دوز پایین در افراد در معرض خطر این بیماری کارساز
است [ .]5،4همچنین در بیمارانی که در سنین بارداری پایینتری
مجبور به ختم بارداری خود شدهاند ،عمدتاً مسائل ژنتیکی مطرح
بودهاند [.]6
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گزارش موردی پره اکالمپسی شدید ،تکرار

جدول  :1تغییرات عالیم بیمار در بارداری های مختلف
هفته شروع عالیم

علت بستری

افزایش وزن در بارداری

دفع پروتیین

فشارخون (میلی متر جیوه)

هفته ختم بارداری

بارداری ها
اول

24

ادم منتشره

 16کیلوگرم

 2گرم روزانه
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26

دوم

25

خون ریزی خفیف

 15کیلوگرم

*+2

130/80
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چهارم
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سر دل نداشته و نتایج تمامی آزمایش های وی به جز مورد
پروتئین ادرار طبیعی بوده است .در هفته بیست و ششم بارداری
به علت دفع پروتئین ادرار در حد دو گرم در روز و فشار خون
 170/120میلی متر جیوه تحت عمل جراحی سزارین قرار گرفته
است .نوزاد با جنسیت مذکر ،وزن  800گرم و با آپگارصفر به دنیا
آمده است .معیارهای آزمایشگاهی آنتی فسفولیپید به فاصله 12
هفته دو مرتبه چک شده و نتایج در محدوده طبیعی قرار داشته
است .آنتی نوکلئار آنتی بادی هم منفی بوده است.
در دومین بارداری در سال  ،1393از هفته چهارم بارداری آسپیرین
با دوز پایین و متیل دوپا (قرص  250میلیگرمی) دو مرتبه در روز
و از هفته بیستم بارداری نیز هپارین با دوز پروفیالکسی دریافت
کرده است .در هفته بیست و پنجم بارداری دوز متیل دوپا به چهار
قرص  250میلیگرمی در روز افزایش داده شده است .در هفته
سی ام حاملگی با سونوگرافی حاکی از عقب بودن رشد داخل
رحمی به اورژانس زنان و زایمان مراجعه کرده است که به علت
خونریزی متوسط واژینال و کاهش حرکت جنین تحت عمل
جراحی سزارین قرار گرفته و دختر  700گرمی با آپگار صفر به
دنیا آمده است .در حین سزارین ،جدایی جفت مشخص شده است.
در این بستری ،بیمار دفع پروتئین دو مثبت داشته و فشارخون
وی نیز  130/80میلی متر جیوه بوده است .افزایش وزن از ابتدای
این بارداری تا زمان ختم بارداری  15کیلوگرم بوده است .کاهش
تدریجی هموگلوبین به  5/8گرم در دسیلیتر و پالکت از 140000
به  105000نیز گزارش شده است.
سومین بارداری در سال  1396بوده است .از هفته چهارم بارداری
سوم ،بیمار آسپیرین با دوز پایین و متیل دوپا  500میلیگرم روزانه
و هپارین پروفیالکسی دریافت کرده است .در هفته بیست و
چهارم حاملگی به علت ادم منتشره ،افزایش وزن به میزان 17
کیلوگرم در دوران بارداری و افزایش فشارخون ،به مدت دو هفته
در بیمارستان بستری بوده است .وی در طول این بستری  6گرم

دفع پروتئین در ادرار روزانه داشته است .در نهایت ،در هفته بیست
و ششم بارداری به خاطر کاهش پالکت به  92000و افزایش
غیرقابل کنترل فشارخون ،با سیستول 180و دیاستول 110
میلیمتر جیوه تحت عمل جراحی سزارین قرار گرفته است .نوزاد
در این زایمان پسر ،با وزن 700گرم و آپگار صفر بوده است.
چهارمین بارداری شش ماه قبل از مراجعه بوده که در هفته
دوازدهم حاملگی به علت ترس از تکرار آنچه در بارداریهای
قبلی اتفاق افتاده ،بیمار سقط القایی داشته است.
فشار خون و دفع پروتئین در بین بارداریها طبیعی بوده است.
شاخص توده بدنی این بیمار  27و بعد از بارداریها نیز در حول و
حوش همین مقادیر بوده است .خالصه وضعیت بارداریها در
جدول  1آورده شده است.
در شرححال خانوادگی ،خواهر اول ایشان چهار بارداری داشته
است .نتیجه بارداری اول یک دختر بوده که در سن حاملگی نه
ماه متولد شده است ،اما در بارداری دوم در هفته بیست و ششم
به علت فشارخون باال تحت عمل جراحی سزارین قرار گرفته و
جنین فوت شده است .بارداری سوم دو قلو بوده و مجدداً در هفته
بیست و ششم بارداری به علت فشارخون غیر قابل کنترل تحت
عمل جراحی سزارین قرار گرفته است .بارداری چهارم ایشان هم
سرنوشت مشابهی داشته است .خواهر دوم ایشان نیز چهار بارداری
داشته است .بارداری اول ،حاملگی خارج رحمی بوده و منجر به
سالپنژکتومی شده است .حاصل حاملگی دوم یک پسر بوده که
در سن حاملگی نه ماه متولد شده است .بارداری سوم در هفته
دوازدهم و بارداری چهارم در هفته بیست و ششم به علت فشار
خون باال و دفع پروتئین با عمل سزارین نوزاد فوت شده است.
خواهر سوم ایشان یک پسر و یک دختر حاصل بارداری ترم با
فشار خون نرمال دارد.
خانم مورد بحث یک دختر عمو با شرح حال مشابه و بدون داشتن
فرزند زنده دارد.

بیمار به علت ترس از مسمومیت بارداری ،خود اقدام به سقط کرده است.

بحث:
در این گزارش شرح حال خانمی ارائه شده است که به علت پره
اکالمپسی شدید و تکرار شونده در سه ماهه دوم بارداری مراجعه

کرده است و فرزندی ندارد .این واقعه به طور مشابه در خواهران
و دخترعموی وی نیز اتفاق افتاده است.
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*در این مورد به علت سزارین اورژانس با تشخیص جدا شدن جفت ،ادرار  24ساعته چک نشده است.
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 در این.]10[ زودهنگام در سه ماهه دوم بارداری عنوان شده است
 در مطالعه انجام شده.بیمار چنین سابقهای وجود نداشته است
 احتمال مسمویت بارداری زودهنگام در،توسط بوید و همکاران
163  تا24  برابر دانستهاند و25/2 بارداریهای بعدی خود بیمار را
 بیشترین احتمال عود.درصد افزایش در اقوام بیمار را ذکر میکنند
) بارداری34 در پره اکالمپسی با شروع زود هنگام (قبل از هفته
.]11[  بارداری) میباشد36 و با شروع متوسط ( قبل از هفته
:نتیجهگیری
در بیمارانی که مسمومیت بارداری شدید با شروع زودهنگام
 بهتر،گزارش میشود و در بارداریهای بعدی نیز تکرار میشود
است قبل از وقوع مشکل حاد و خطرناکی برای مادر و همچنین
،کاهش شانس مادر برای داشتن فرزند به خاطر افزایش سن
.استفاده از رحم اجاره ای توصیه شود

 تکرار،گزارش موردی پره اکالمپسی شدید

این بیماری در نوع خود تهدید بزرگی برای زنان حامله محسوب
 مرگ ناشی از این100000  تا50000 میشود و ساالنه در دنیا
 عوارض این بیماری با بروز زودهنگام در.بیماری روی میدهد
 در مطالعهای که.]8،7[ سه ماهه دوم حاملگی شدیدتر میشود
،توسط گیاناکو و همکاران روی فراتحلیلها انجام شده است
چندین عامل خطر برای پره اکالمپسی تکرارشونده و زود هنگام
 بیمار معرفی شده در گزارش حاضر غیر از.]3[ گزارش شدهاست
شاخص توده بدنی در محدوده افزایش وزن عامل خطر دیگری
 بیمار و خانواده وی رضایت به بررسیهای ژنهای.نداشته است
.احتمالی درگیر در این بیماری را ندادند
بیمارانی که قبل از بارداری شاخص توده بدنی نرمال داشته اند
 کاهش، برابر2/3 نسبت به افراد چاق یا دارای اضافه وزن حدود
 البته وزن گیری در طول بارداری.شانس مسمومیت باردری دارند
 این خانم با شاخص.]9[ هم جزء عوامل خطر محسوب میشود
. در معرض این خطر بوده است27 توده بدنی
بیماریهایی همچون سندروم آنتیفسفولیپید و لوپوس به
خصوص نفریت لوپوسی از دالیل پره اکالمپسی شدید با شروع
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Pregnancy toxemia causes many pregnant mothers at risk for adverse midwifery complications and
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sometimes the risk of death. If this complication occurs early in the second trimester of pregnancy, the
mother will be deprived of having a child as a result of this complicated pregnancy. Here we present a
woman who has had premature pregnancy toxsemia. The known risk factors in this woman were not
positive.
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