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نارســایی قلبــی بــه دنبــال بــروز کاردیومیوپاتــی در حوالــی زایمــان هرچنــد نــادر اســت 
ولــی بــا توجــه بــه اینکــه قابــل درمــان اســت و در صــورت عــدم درمــان کشــنده اســت 
قابــل تامــل و توجــه بــوده و الزم اســت در تشــخیص افتراقــی هــا در زمــان بــروز عالئــم 

نارســایی قلبــی در حاملگــی مــد نظــر قــرار مــی گیــرد.

کاردیومیوپاتی پری پارتوم را بهتر بشناسیم

دکتر مریم مشفقی 1

1- جراح و متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ 
پریناتولوژی
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مقدمه
عنــوان  بــه  )PPCM(کــه  پارتــوم  پــری  کاردیومیوپاتــی 
ــود.  ــی ش ــرده م ــز نامب ــی نی ــه حاملگ ــی در زمین کاردیومیوپات
ــادر را  ــد م ــی توان ــه م ــت ک ــادر اس ــی ن ــایی قلب ــک نارس ی
ــر  ــان درگی ــد از زایم ــاز بع ــا ف ــی ی ــر حاملگ ــی اواخ درحوال

نمایــد.)1(
هــر چنــد از ســال 1842 شــرح ایــن نــوع بیمــاری ذکــر شــده 
ــال 1930  ــزا از س ــاری مج ــک بیم ــوان ی ــه عن ــی ب ــت ول اس

ــد.)2( ــی باش ــرح م مط

تعریف
بهتریــن تعریــف، مربــوط بــه انجمــن قلــب اروپا )ESC( میباشــد 

و آن را یــک کاردیومیوپاتــی ایدیوپاتیــک بــا مشــخصات زیــر 
ــد.)1( )3( اعالم کردن

بــروز پیشــرفت نارســایی قلبــی در اواخــر حاملگــی   *
یــا طــی 5 مــاه بعــد از زایمــان

ــوان  ــه عن ــر ب ــول دیگ ــل قب ــت قاب ــن عل ــدم یافت ع  *
قلبــی  نارســایی  زمینــه 

اختــالل سیســتولیک بطــن چــپ در حــدی کــه   *
برســد.  %45 از  کمتــر  بــه   LVEF

 LV ــدون اتســاع ــا ب ــا ی ــد همــراه ب عارضــه مــی توان  *

دهــد. رخ 
ــک بیمــاری از  ــزان LVEF در تعریــف جهــت تفکی وجــود می
مــواردی مثــل پــره اکالمپســی و فشــارخون افزایــش یافتــه در 

بــارداری مــی باشــد.

اپیدمیولوژی
 مطالعــات بیانگــر آن اســت کــه بــروز PPCM در تمــام نژادهــا 
ــا  ــده شــده اســت و ی رخ مــی دهــد و در تمامــی کشــورها دی

شــیوع آن در بعضــی مناطــق جغرافیایــی بیشــتر اســت.
ــن  ــن آن در ژاپ ــه 1/100 و کمتری ــیوع در نیجری ــترین ش بیش

1/20000 گــزارش شــده اســت .)4،5،6(
ــه شــاید مصــرف نوعــی نمــک  علــت شــیوع بیشــتر در نیجری
خــاص در چهــل روز بعــد از زایمــان در آن منطقــه باشــد کــه 

باعــث احتبــاس آب و نمــک مــی گــردد.
اتیولــوژی- بــا وجــود بررســی هــای فــراوان علــت اصلــی بروز 
بیمــاری شــناخته نشــده اســت ولــی اســترس هــای اکســیداتیو، 
تبدیــالت مربــوط بــه کلیــواژ پروالکتیــن، اشــکال در VEGF را 

از علــل آن بیــان کــرده انــد.)7،8(
تاثیــر ســطح پروالکتیــن بــاال در بــروز بیمــاری بررســی شــده و 
بعضــی از محققیــن مصــرف بروموکریپتیــن جهــت درمــان را 

پیشــنهاد کــرده انــد.
ــاد  ــدید ایج ــز در تش ــی نی ــی و چندقلوی ــره اکالمپس ــروز پ ب
ــوز  ــی آن هن ــاط قطع ــه ارتب ــت ک ــده اس ــی ش ــه بررس ضایع

ــت. ــده اس ــات نگردی اثب
بررســی  مــورد  میوکاردیــت  زمینــه  در  عارضــه  ایجــاد 
ــده  ــاط قطعــی احــراز نگردی ــوز ارتب ــه اســت کــه هن قرارگرفت

ــت. اس
ممکــن اســت بیمــاری در زمینــه پاســخ غیرطبیعــی ایمنــی مــادر 
در مقابــل ســلولهای جنینــی وارد شــده بــه گــردش خــون مــادر 
باشــد کــه مــادر قــدرت پاســخگویی بــه ســلولهای بیگانــه را بــه 
علــت ضعــف ایمنــی نــدارد و مــی توانــد زمینــه ســاز بیمــاری 

. شد با
ریسک فاکتورهای بروز کاردیومیوپاتی پری پارتوم:

سن باالتر از 30سال  *
نژاد آفریقایی  *

حاملگی چندقلو  *
ســابقه پــره اکالمپســی، اکالمپســی و یــا فشــار خــون   *

زایمــان از  بعــد 
مصرف کوکائین توسط مادر  *

مصــرف طوالنــی مــدت توکولیتیــک خوراکــی   *
هفتــه(  4 از  )بیشــتر 
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توسط بتا آدرنرژیک ها  *
بروز دیابت در بارداری  *

کمبود selenium که مورد بحث می باشد.  *

زمان بروز بیماری
ــود و  ــی ش ــاهده م ــارداری مش ــه 36 ب ــل از هفت ــدرت قب PPCM بن

ــم را  ــان عالئ ــد از زایم ــاه بع ــن م ــب در اولی ــر اغل ــاران درگی بیم
ــی ســازند. آشــکار م

مــواردی نیــز از بــروز در حالــی 32 هفتــه گــزارش گردیــده اســت.
)9(

عالئم و نشانه های بیماری

عالئــم مربــوط بــه PPCM متغیــر و مشــابه بــه ســایر مــوارد نارســایی 
قلبــی مــی باشــد.

شــایع تریــن عالئــم و شــکایت بیمــار تنگــی نفــس و ســایر عالئــم 
ســرفه، ارتوپنــه، تنگــی نفــس شــبانه ناگهانــی، ادم اندامهــا و 

ــد. ــی باش ــزی م هموپتی
تشــخیص اولیــه بــه علــت تشــابه عالئــم آن بــه بعضــی از شــکایات 

عــادی در حاملگــی ممکــن اســت بــا تاخیــر انجــام شــود.

تشخیص بیماری 
تشخیص سه مشخصه بالینی می باشد

پیشــرفت نارســایی قلبــی در مراحــل انتهایــی بــارداری و   )1
یــا در چنــد مــاه بعــد اززایمــان

ــم  ــروز عالئ ــرای ب عــدم کشــف و پیــدا کــردن علتــی ب  )2
مــادر در  قلبــی  نارســایی 

 LV ــا ــراه ب ــپ هم ــتولی بطــن چ ــرد سیس ــالل کارک اخت  )3
%45 از  کمتــر   EF

مشــخصه آخــر بــرای تفکیــک بیمــاری هایــی اســت کــه ممکــن 
اســت عالئــم نارســایی قلبــی سیســتولی را تقلیــد کننــد مثــل فشــار 
خــون بــارداری ، عفونــت هــای سیســتمیک، آمبولــی ریــوی،     

ــد )10( ــی میباش ــره  اکالمپس پ

الکتروکاردیوگرافی
یافتــه هــای ECG در PPCM اغلــب غیــر اختصاصــی و شــامل تاکی 
کاردی و بنــدرت فیبریالســیون بطــن مــی باشــد. مــوج Q گاهــا در 
لیدهــای قدامــی دیــده مــی شــود و PR و  QRS طوالنــی می شــوند.

ــی  ــی و آمبول ــوس قلب ــا آنفارکت ــاری ب ــراق بیم ــر افت ECG از نظ

ــت. )11( ــده اس ــک کنن ــوی کم ری

  BNP. Brain Natriuretic peptid پپتید ناتریورتیک
انــدازه گیــری پالســمایی BNP در مــواردی کــه بیمــار مشــکوک 
بــه نارســایی قلبــی بــوده اســت بــرای تاییــد  PPCM کمــک کننــده 

اســت. در ایــن مــوارد ســطح پالســمایی BNP چندیــن برابــر نســبت 
بــه حاملگــی و بعــد از زایمــان نرمــال افزایــش یافتــه مــی باشــد.

رادیو گرافی از قفسه سینه
رادیوگرافــی از قفســه ســینه بــه طــور  تیپیــک بزرگــی قلــب ، محــو 
شــدن حــدود قلــب ناشــی از احتقــان  ریــوی و ادم بینابینــی را نشــان 

ــی دهد. م
ولیکــن جهــت تاییــد  تشــخیص انجــام  رادیوگرافــی از مــادر 

ــدارد. ــرورت ن ــاردار ض ب

اکو کاردیوگرافی
ــن  ــتولی بط ــرد سیس ــی کارک ــو کاردیوگراف ــول در اک ــور معم بط
چــپ کاهــش یافتــه و  LVEF > %45 میگــردد، بطــن چــپ اغلــب 

ولــی نــه همیشــه دچــار اتســاع میگــردد.
  

PPCM تشخیص های  افتراقی در
وجــود کا ردیومیوپاتــی  قبلــی، بیمــاری مــادرزادی قبلــی زمینه ای، 
ــو کارد،  ــوس می ــارداری، انفارکت ــه ی ب ــش یافت فشــار خــون افزای
ــای  ــخیص ه ــوی از تش ــی ری ــی  و آمبول ــه ای قلب ــاری  دریچ بیم
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افتراقــی هســتند.
درمان در کاردیومیوپاتی پری پارتوم

چگونگــی درمــان در ایــن بیمــاری مشــابه  ســایر مــوارد نارســایی 
قلبــی اســت، بــا توجــه بــه ایــن کــه بیمــاران بــاردار بــوده و بعضــی 

داروهــا دارای محدودیــت مصــرف در بــارداری  مــی باشــند:
1. اکسیژن درمانی و ونتیالسیون  در صورت لزوم.

2. بهبود بخشیدن و تعد یل پره لود.
3. اســتفاده از ترکیبــات اینــو تــروپ ویــا وازوپرســور در صــورت 

لــزوم.
4. تسکین  و بهبود عالئم و شکایات بیمار

5. درصــورت امــکان ، جایگزیــن کــردن درمــان هــای مزمــن 
ــاری . ــدت بیم ــی م ــود  طوالن ــرای بهب ب

 angiotensin و angiotensin converiting Enz Inhibitor اســتفاده از
حاملگــی  در   aldosteron antagonist و     Receptor blockers  2

ــت دارد. ممنوعی
استفاده از ترکیبات آنتی آریتمی گاها ضرورت دارد.

ــیله  ــک وس ــا کم ــان ب ــت درم ــتفاده از ICD جه ــواردی اس در م
ــود. ــی ش ــه م توصی

 Implantable cardiovertor  defibrillator

ــروع  ــد از ش ــاه بع ــا 6 م ــه 3 ت ــل ب ــوارد حداق ــن م ــتفاده از ای اس
درمــان و عــدم پاســخ مناســب بــه درمــان پیگیــری مــی شــود.)12(

درمان ضد ترمبوز
ــه  ــی ب ــتند یک ــوز هس ــتعد ترومب ــت مس ــه دو عل ــاران PPCM ب بیم
ــه علــت  علــت شــرایط ویــژه اســتاز در هــر حاملگــی و دیگــری ب
ــب  ــرد مناس ــدم کارک ــی از ع ــپ ناش ــب چ ــون در قل ــورد خ رک
قلــب چــپ مســتعد بــه ترومبــوز هســتند. مطالعــات بــه نفــع اســتفاده 
ــا ضــد انعقــاد جهــت کاهــش مــوارد  ــن از ضــد پالکــت و ی روتی

فــوق نمی باشــد.
ــروع   ــیون ش ــی اندیکاس ــوز بطن ــاهده ترومب ــدم مش ــورت ع در ص

ــی باشــد. ــاران م ــان مشــابه ســایر بیم درم

در مــوارد شــرح حــال  مصــرف بروموکریپتیــن توصیــه بــه اســتفاده 
از ضــد انعقــاد در ایــن بیمــاران مــی شــود.)13(

اســتفاده از بروموکریپتیــن توســط بعضــی از منابــع  در ایــن بیمــاران 
توصیــه شــده اســت.

استفاده از ایمونوساپرسیوها در این بیماران توصیه نشده است.
شــواهدی بــه نفــع مفیــد بــودن IVIG در ایــن بیمــاران دیــده نشــده 

اســت.

)Delivery( ppcm زایمان در بیماران
مطالعــات در رابطــه بــا زمــان زایمــان و نــوع آن در PPCM محــدود 
ــت،  ــرات کاردیولوژیس ــاس نظ ــر اس ــد ب ــان بای ــان زایم ــت زم اس

ــوزادان باشــد .)14( ــان و بیهوشــی و مختصــص ن زن
ــر  ــنهاد ب ــدید پیش ــایی ش ــا نارس ــرفته و ب ــا PPCM پیش ــه ب در رابط
ــا اندیکاســیون مشــکالت قلبــی مــادر مــی باشــد. زایمــان فــوری ب

زایمــان ارژانــس در مــادر بــا همودینامیــک ناپایــدار بعــد از پایــدار 
شــدن شــرایط توصیــه مــی شــود.

در مــواردی کــه شــرایط مــادر بــا نارســایی شــدید توســط داروهای 
اینوتــروپ و سیرکوالســیون مکانیکــی، پایــدار و مناســب شــد 
ــی اســتفاده نمــود. )15( ــزی قبل ــه ری ــا برنام ــوان از ســزارین ب می ت

ــیون  ــاس اندیکاس ــر اس ــان را ب ــوان زایم ــی ت ــوارد م ــایر م در س
مامایــی انجــام داد.

 ppcm شیر دهی در
در برنامــه انجمــن قلــب اروپــا، شــیردهی بــه علــت تاثیــرات 
منفــی احتمالــی ســطح بــاالی پروالکتیــن در ایــن بیمــاران توصیــه 
نمی شــود کــه البتــه اتفــاق نظــر و احــدی وجــود نــدارد و بعضــی  

ــد. )16( ــی کنن ــه م ــیردهی را توصی ــه ش ــات ادام از مطالع

 ppcm پیشگیری از بارداری  در بیماران
   LVEF>%50در ابتــدای بیمــاری LVEF >%5 در مــواردی کــه بــا

ــود. ــی ش ــدد م ــاروری مج ــدم ب ــه ع ــه ب توصی
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ــن  ــت در ای ــی و نورپالن ــا IUD هورمون اســتفاده از IUD مســی و ی
بیمــاران  مناســب اســت.

اســتفاده از دپومدروکســی پروژســترون  اســتات خیلــی موثــر نبــوده 
ــوی  ــارداری محت ــری از ب ــای جلوگی ــرص ه ــتفاده از ق ــت. اس اس
ــه علــت عارضــه احتبــاس آب و نمــک  اســتروژن و پروژســترون ب

توصیــه نمــی شــود.
ــا EF کاهــش یافتــه ریســک عــود بیمــاری ویــا مــرگ  در مــوراد ب

مــادر در  حاملگــی بعــدی  بســیار  باالســت.

پیش آگهی
مــوارد مــرگ و میــر مــادر در ایــن بیمــاری بــه میــزان  10% طــی دو 

ســال گــزارش شــده اســت.

و مواردی از  پیوند قلب در این بیماران انجام شده است.
ــزارش  ــادران گ ــن م ــی در ای ــرده زای ــان زودرس و م ــوارد زایم م

شــده اســت.
ــود دارد  ــاران وج ــن بیم ــدی در ای ــی بع ــود در  حاملگ ــک ع ریس
و در مــوارد LVEF >%25 از ابتــدای بیمــاری وLVEF > %50 بعــد 
از درمــان احتمــا ل عــود و مــرگ مــادر وجــود دارد. )14.15.16(
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Abstract-Peripartum cardiomyopathy (PPCM, also called pregnancy-associated cardiomyopathy) is 
a rare cause of heart failure (HF) that affects women late in pregnancy or in the early puerperium . 
Peripartum cardiomyopathy (PPCM) is defined as the development of systolic heart failure towards 
the end of pregnancy or in the months following pregnancy with left ventricular ejection fraction 
(LVEF) generally less than 45 percent in the absence of another identifiable cause of heart failure. 
PPCM is rarely seen before 36 weeks of gestation, and affected patients usually present during 
the first month postpartum. The etiology of PPCM is unknown, with possible causes including 
angiogenic imbalance, altered prolactin processing, genetic, inflammatory, hormonal, hemodynamic, 
and autoimmune factors. A number of risk factors for PPCM have been identified, including greater 
age, multiple gestation, African descent, and a history of preeclampsia, eclampsia, or postpartum 
hypertension. The clinical presentation of PPCM is variable and similar to that in other forms of 
systolic heart failure due to cardiomyopathy. The echocardiogram generally reveals global reduction 
in LV systolic function with LVEF nearly always <45 percent. The LV is frequently but not always 
dilated. The role of bromocriptine   therapy in PPCM is controversial. While preliminary data have 
suggested a benefit from bromocriptine in patients with PPCM, further trials are needed to establish 
safety and efficacy. Until additional data are available, we suggest not routinely using bromocriptine 
for patients with PPCM. Some other experts advocate using bromocriptine routinely in this setting. 
Decisions regarding the timing and mode of delivery in PPCM should be made based upon combined 
input from cardiology, obstetrics, anesthesiology, and neonatology services. Prompt delivery is 
suggested in women with PPCM with advanced HF. All women with PPCM should receive counseling 
on the potential risk of recurrence with future pregnancies. We suggest that women with a history of 
PPCM who have persistent LV dysfunction (LV ejection fraction <50 percent) or LV ejection fraction 
≤25 percent at diagnosis be advised to avoid pregnancy due to the risk of HF progression and death.
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