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آسپرین و هپارین در حاملگی

دکترمریم مشفقی 1

مســمومیت حاملگــی عبــارت اســت از بیمــاری کــه بــا افزایــش ناگهانــی فشــار خــون همــراه بــا دفــع پروتئیــن  
ــه بیســتم حاملگــی  ــاردار خصوصــاً بعــد از هفت ــدام هــای انتهایــی و اصلــی مــادر ب و اختــال در کارکــرد ان
اتفــاق مــی افتــد. در بیمــاران بــا ســابقه قبلــی فشــار خــون مزمــن ایــن بیمــاری مــی توانــد در حاملگــی همــراه 

بــا دفــع پروتئیــن و افزایــش بیشــتر فشــار خــون ایجــاد شــود.
اکامپســی از مهم تریــن ریســک فاکتورهــا و عوامــل مــرگ و میــر و عــوارض مــادری و جنینــی در دوران 

حاملگــی مــی باشــد.
نظــارت خــوب بــرای مــادران بــاردار و تشــخیص زودرس ایــن بیمــاری می توانــد باعــث شــود کــه عــوارض 
آن بــر روی مــادر و جنیــن کاهــش یابــد. متاســفانه درمــان ایــن بیمــاری ختــم حاملگــی میباشــد و کارهــای 
ــا راه کاری کــه  ــد تنه ــری کن ــی جلوگی ــه خوب ــن بیمــاری ب ــوز نتوانســته اســت از ای ــی هن مختلــف تحقیقات
تاکنــون تــا حــدی موثــر بــوده اســت اســتفاده از آســپرین بــا دوز پاییــن در مادرانــی اســت کــه دارای خطــر 
ــی و  ــادری و جنین ــوارض م ــادی از ع ــا حــد زی ــی باشــند . آســپرین توانســته اســت ت ــن بیمــاری م ــروز ای ب

مشــکات حاصلــه از ایــن بیمــاری جلوگیــری نمایــد

فلوشــیپ  زایمــان،  و  زنــان  متخصــص  و  جــراح   .1
ــان ــوژی،  عضــو هیئــت علمــی پژوهشــکده روی پریناتول
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مقدمه
آســپرین بــا دوز پاییــن و همچنیــن ترکیبــات ضــد انعقــاد مــواردی 
از  اســتفاده در دوران حاملگــی دارنــد  بعضــی از ایــن مــوارد بــه 
ــی دارد.  در  ــه تحقیقات ــات رســیده اســت و برخــی دیگــر جنب اثب

اینجــا مــوارد اســتفاده از ایــن دو دارو را مــرور خواهیــم کــرد.

آسپرین با دوز پایین 
آســپرین بــا دوز پاییــن بــه خوبــی مــوارد بــروز مســمومیت 
حاملگــی را کاهــش می دهــد و همچنیــن عــوارض حاملگــی 
ــد زایمــان زودرس و کاهــش  ناشــی از مســمومیت حاملگــی مانن
ــا ریســک متوســط و  ــوارد ب ــن را در م رشــد داخــل رحمــی جنی

ــد. ــی ده ــش م ــد کاه ــا 2۰ درص ــزان 1۰ ت ــه می ــاال ب ب

گزینــش افــراد پرخطر بــرای پیشــگیری از مســمومیت 
حاملگــی بــا اســتفاده از آســپرین بــا دوز پاییــن

ــرادی  ــن اف ــا دوز پایی بیشــترین ســود را در اســتفاده از آســپرین ب
بــروز  بــرای  متوســط  و  بــاال  ریســک  دارای  کــه  می برنــد 
ــک  ــل دارای ی ــه حداق ــرادی ک ــتند. اف ــی هس ــمومیت حاملگ مس
هســتند  حاملگــی  مســمومیت  بــروز  بــرای  فاکتــور  ریســک 
ــمومیت  ــروز مس ــر ب ــد در خط ــت درص ــل هش ــزان حداق ــه می ب

حاملگــی در طــی حاملگــی مــی باشــند. )1،2،3(
موارد خطر با ریسک باال

ــروع  ــژه ش ــه وی ــی، ب ــره اکامپس ــا پ ــی ب ــارداری قبل ب  •
نامطلــوب. پیامــد  بــا  و  زودرس 

● بارداری چند قلویی.
● فشار خون مزمن.

● دیابت نوع 1 یا 2.
● بیماری مزمن کلیه.

ــندرم  ــوه )س ــی بالق ــوارض عروق ــا ع ــی ب ــود ایمن ــاری خ ● بیم
آنتــی فســفولیپید، لوپــوس اریتماتــوز سیســتمیک(.

ــرای  ــور شــدید ب ــرادی کــه دارای حداقــل یــک ریســک فاکت اف

از  از اســتفاده  بــروز مســمومیت حاملگــی مــی باشــندمعموالً 
ــد. ــی برن ــود م ــی س ــی حاملگ ــن در ط ــا دوز پایی ــپرین ب آس

ــروز  ــرای ب ــور متوســط  ب ــد ریســک فاکت ــرادی کــه دارای چن اف
مســمومیت حاملگــی هســتند نیــز کاندیــد اســتفاده از آســپرین بــا 

ــن میباشــند. دوز پایی
ــم و  ــی کنی ــروی م ــای USPSTF پی ــی از معیاره ــور کل ــه ط ــا ب م
ــی  ــا دوز پاییــن را بــرای پیشــگیری از پــره اکامپس ــپرین ب آس
ــنهاد  ــر پیش ــط زی ــر متوس ــل خط ــورد از عوام ــد م ــا چن ــا دو ی ب

:)2 می کنیــم)
● اولین بارداری.)نولی پار(

● چاقی )شاخص توده بدنی <3۰ کیلوگرم بر متر مربع(.
● سابقه خانوادگی پره اکامپسی در مادر یا خواهر.

● سن ≤35 سال.
● ویژگــی هــای جمعیــت شــناختی )نــژاد آفریقایــی آمریکایــی، 

ســطح اجتماعی-اقتصــادی پاییــن(.
ــا  ــی ب ــارداری قبل ــال، ب ــوان مث ــه عن ــخصی )ب ــر ش ــل خط ● عوام
ــارداری،  ــن ب ــک در س ــوزاد کوچ ــا ن ــد ی ــگام تول ــم هن وزن ک
پیامــد نامطلــوب بــارداری قبلــی ]بــه عنــوان مثــال، مــرده زایــی[، 

ــارداری(. ــن ب ــال بی ــش از 1۰ س ــه بی فاصل
اگرچــه نولــی پــار بودنــد از عوامــل مهــم بــروز مســمومیت 
حاملگــی اســت ولــی ایــن مســئله بــه تنهایــی بــرای شــروع 
ــز در  ــد عوامــل دیگــر نی ــی نمــی باشــد و حتمــاً بای آســپرین کاف

کنــار آن وجــود داشــته باشــد )4و5(

ــان  ــرای درم ــن ب ــا دوز پایی ــپرین ب ــتفاده از آس اس
پره اکالمپســی تثبیــت شــده 

ــًا  ــه قب ــی ک ــن در زنان ــا دوز پایی ــپرین ب ــد آس ــی رس ــر م ــه نظ ب
بــه پــره اکامپســی مبتــا شــده انــد، فوایــد کمــی دارد یــا اصــًا 
ــرفت  ــپرین از پیش ــه ، آس ــن مرحل ــدارد )6و7و8(. در ای ــده ن فای
اســت  ممکــن  و  کنــد  نمــی  جلوگیــری  شــدیدتر  بیمــاری 
ــه  ــوط ب ــیتوپنی مرب ــه ترومبوس ــا ب ــاران مبت ــزی را در بیم خونری
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ــای  ــم ه ــش آنزی ــز، افزای ــی/HELLP )همولی ــندرم پره اکامپس س
ــد. ــدید کن ــن( تش ــت پایی ــداد پاک ــدی، تع کب

چــه زمانــی بــرای شــروع آســپرین در طــی حاملگــی 
مناســب اســت؟

ــرای پیشــگیری از مســمومیت حاملگــی، بعــد از  ــا اســپرین را ب م
هفتــه دوازدهــم حاملگــی شــروع مــی کنیــم ولــی شــروع آن تــا 
16 هفتــه نیــز مناســب مــی باشــد.)9,1۰,11,12(. عــده ای نگــران 
عــوارض آســپرین در شــروع زودرس آن هســتند ولــی معمــوالًدر 

یــازده تــا چهــارده هفتــه مناســب میباشــد) 13و14و15و16(
بــا توجــه بــه اینکــه پاتوفیزیولــوژی بیمــاری مســمومیت حاملگــی 
مربــوط بــه اوایــل حاملگــی مــی باشــد ایــن مهــم اســت آســپرین 
ــه اگــر آســپرین  ــم. البت ــه 16 حاملگــی شــروع کنی ــل از هفت را قب
در اوایــل حاملگــی شــروع نشــود  ،تــا قبــل از زمانــی کــه عائــم 
مســمومیت حاملگــی ظاهــر نشــده اســت شــاید شــروع آن 
کمک کننــده باشــد ولــی در کل هــر چــه زود ترآســپرین شــروع 
شــود تاثیــر آن بهتــر خواهــد بــود. در مطالعــات دیــده شــده اســت 
کــه شــروع آســپرین حتــی در 28 هفتــه نیــز موثــر اســت.)17و18(

ــگیری از  ــرای پیش ــپرین ب ــرف آس ــزان و دوز مص می
ــت ؟ ــه اس ــی چگون ــمومیت حاملگ مس

بــا میــزان مصــرف آســپرین و روی پیشــگیری از  در رابطــه 
ــوالً  ــی معم ــود دارد ول ــر وج ــاف نظ ــی اخت ــمومیت حاملگ مس
میــزان رایــج آن 81 میلــی گــرم در روز مــی باشــد البتــه اســتفاده 
از مقادیــر بیشــتر تــا 1۰۰ الــی 15۰ میلــی گــرم نیــز توصیــه شــده 
اســت اســتفاده از مقادیــر باالتــر از 15۰ میلــی گــرم و ســودآوری 

ــات نشــده اســت. ــوز اثب آن هن

ــپرین  ــت آس ــر اس ــبانه روز بهت ــی از ش ــه زمان در چ
ــود ؟ ــتفاده ش اس

ــدارد  ــا زمــان مصــرف آســپرین اتفــاق نظــر وجــود ن در رابطــه ب

بیشــتر صاحــب نظــران معتقدنــد آســپرین در هنــگام خــواب 
ــپرین در  ــت آس ــر اس ــد بهت ــده ای معتقدن ــی ع ــود ول ــتفاده ش اس
زمــان صبــح اســتفاده شــود. گفتــه می شــود کــه اســتفاده از 
آســپرین در هنــگام خــواب باعــث افزایــش ســوزش ســردل مــی 

شــود)19,2۰( .

در چــه ســنی از حاملگــی بــه مصــرف آســپرین خاتمه 
؟ بدهیم 

ــدارد.  ــود ن ــر وج ــاق نظ ــپرین اتف ــع آس ــان قط ــا زم ــه ب در رابط
آنچــه کــه بــه طــور معمــول انجــام می شــود ادامــه مصــرف 
آســپرین تــا زمــان زایمــان اســت ولــی عــده ای معتقدنــد آســپرین 
ــز  ــم. بعضــی از پزشــکان نی ــه ســی و ششــم قطــع نمایی را در هفت
ــد و  ــع میکن ــپرین را قط ــان آس ــد زایم ــل از موع ــا 1۰ روز قب 5 ت
نگرانــی از عــوارض خونریــزی دهنــده آســپرین را علــت ایــن کار 
ــان  ــا زم ــپرین  ت ــه آس ــی از ادام ــی در کل عوارض ــد ول ــی دانن م
زایمــان بــرای مــادر و جنیــن بــه صــورت جــدی در نظــر گرفتــه 

نمی شــود.)21,22(
در یــک مطالعــه بــزرگ ASPRE RRIAL مشــاهده شــده کــه 
مصــرف آســپرین بــه میــزان حــدود 15۰ میلــی گــرم روزانــه بــه 
ــی زودرس  ــمومیت حاملگ ــروز مس ــت از  ب ــته اس ــی توانس خوب

جلوگیــری کنــد.)23(

آیــا مصــرف آســپرین میتوانــد بــرای جنیــن خطرســاز 
باشــد ؟

اســتفاده کوتــاه مــدت از آســپرین در ســه ماهــه دوم و ســوم 
حاملگــی بــدون عــوارض شــناخته شــده اســت و عارضــه جــدی 
از آن دیــده نشــده اســت. اســتفاده از آســپرین در ســه ماهــه اول 
ــا خطــر بــروز خونریــزی اوایــل حاملگــی و یــا بــروز  در رابطــه ب
ســقط مصــرف شــده کــه تاثیــرات آن قابــل چشــم پوشــی اســت. 
ــر  ــان و خط ــی زایم ــپرین در حوال ــتفاده از آس ــا اس ــه ب در رابط
ــد از زایمــان در مطالعــات ذکــر می شــود  ــزی بع افزایــش خونری
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کــه مقادیــر افزایــش خونریــزی در حــد قابــل چشــم پوشــی 
می باشــد. خطــر بــروز گاستروشــزی در مصــرف آســپرین در ســه 
ماهــه اول در بعضــی از مقــاالت مطــرح شــده کــه تقریبــاً در حــال 

ــت.)24,25,26( ــده اس ــد و رد ش ــی باش ــرح نم ــر مط حاض
ــرای  ــپرین را ب ــه آس ــت ک ــد اس ــکا معتق ــگیری آمری ــن پیش انجم
زایمــان  شــامل  مســمومیت حاملگــی  عــوارض  از  جلوگیــری 
زودرس و کاهــش رشــد داخــل رحمــی جنیــن میتــوان از ســن 12 

)USPSTF (.ــود ــروع نم ــی ش ــا 28 هفتگ ت
انجمــن زنــان و مامایــی آمریــکا و همچنیــن انجمــن مــادر و جنیــن 
انگلســتان معتقــد اســت کــه آســپرین از هفتــه دوازدهــم و ترجیحــاً 
ــوان آن  ــه 28 مناســب مــی باشــد و می ت ــا هفت ــه شــانزدهم ت از هفت

را تــا زمــان زایمــان ادامــه داد.
ــادر ســابقه مــرگ داخــل  ــواردی کــه م اســتفاده از آســپرین در م
رحمــی جنیــن را دارد و یــا فقــط ســابقه زایمــان زودرس را دارد و 
ریســک فاکتــور بــرای مســمومیت حاملگــی ندارنــد توصیــه نمــی 

)ACOG and Society for Maternal-Fetal Medicine( شــود

مصرف ضد انعقاد ها در حاملگی
ــه اســتفاده از ضــد انعقــاد در طــی دوران  بعضــی از مــادران نیــاز ب

ــد. حاملگــی و همچنیــن بعــد از زایمــان دارن
ایــن مــادران کســانی هســتند کــه در خطر بــروز ترومبــوز وریدهای 
عمقــی در طــی دوران حاملگــی هســتند. مادران دچــار بیماری های 
دریچــه قلبــی همــراه بــا دریچــه فلــزی، مــادران دچارفیبریاســیون 
مــادران  دچــار ترومبــوز در ســینوس های وریــدی  دهلیــزی، 
ــه چــپ  ــب ب ــال در کارکــرد قل ــزی، کســانی کــه دچــار اخت مغ
مــی باشــند و همچنیــن مــادران دچــار ســوابق از دســت دادن مکــرر 
ــاد در  ــد انعق ــتفاده از ض ــه اس ــد ب ــت نیازمن ــن اس ــی ممک حاملگ

طــول دوران حاملگــی باشــند.
ــی دوران  ــن در ط ــل وارفاری ــاد مث ــد انعق ــات ض ــی از ترکیب بعض
حاملگــی ممنوعیــت مصــرف و محدودیــت مصــرف دارنــد و 
بهتــر اســت قبــل از اقــدام بــه بــارداری و تصمیــم بــه بــاردار شــدن 

ــل  ــی تبدی ــا چگونگ ــه ب ــود در رابط ــج خ ــک معال ــا پزش ــار ب بیم
دارو مشــورت نمایــد ایــن ترکیــب تراتــوژن میباشــد و بهتــر اســت 
ــود و  ــع ش ــای اول دارو قط ــان روزه ــارداری در هم ــورت ب در ص
ــا آن  ــه ب ــل از آن در رابط ــارداری از قب ــه ب ــم ب ــورت تصمی در ص

برنامه ریــزی شــود.

انواع ضد انعقاد در دوران حاملگی
ــا هســتند  ــن ه ــل اســتفاده در دوران حاملگــی  هپاری ــات قاب ترکیب
 Low کــه ممکــن اســت بــه صــورت بــا وزن مولکولــی کــم

بــه یــا  و   )LMWH( molecular weight heparins

 صــورت )Unfractionated heparin )UFH باشــند. ایــن ترکیبــات 
از جفــت عبــور نمــی کننــد و باعــث ایجــاد مشــکات انعقــادی در 

جنیــن نمیشــود.
ــر  ــر و موث ــان ت ــم آس ــی ک ــا وزن مولکول ــات ب ــتفاده از ترکیب اس
ــن در  ــد ولیک ــی باش ــر م ــده ت ــرل ش ــرف آن کنت ــد و مص می باش
ــم. ــل کنی ــرمUFH  تبدی ــه  ف ــر اســت آن را ب اواخــر حاملگــی بهت
بــه  نیازمنــد  کــم  مولکولــی  وزن  بــا  ترکیبــات  از  اســتفاده 
مانیتورکــردن نــدارد و بــروز عــوارض ناشــی ازهپاریــن مثــل 
ــت. ــات کمتراس ــن ترکیب ــطه دارو در ای ــه واس ــت ب ــود پاک کمب

UFHمزیت های استفاده از هپارین به صورت
ایــن ترکیبــات دارای قیمــت کمتــری نســبت بــه ترکیبــات بــا 
ــل  ــه عم ــاز ب ــورت نی ــند  و در ص ــی باش ــن م ــی پایی وزن مولکول
جراحــی اورژانــس مــی تــوان اثــر آن را بــه وســیله دارو معکــوس 
نمــود ودارای طــول عمــر کمتــری نســبت بــه ترکیبــات دارای وزن 

ــی کــم مــی باشــند. مولکول
در مــواردی کــه بیمــار دچــار نارســایی شــدید کلیــوی باشــد بهتــر 
ــی پاییــن از  ــا وزن مولکول ــات ب ــه جــای اســتفاده از ترکیب اســت ب

هپاریــن بــه صــورت UFH اســتفاده شــود.
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ــن  در  ــی پایی ــا وزن مولکول ــات ب ــی  ترکیب چــه زمان
ــارداری شــروع میشــوند ؟ ب

بــا اطــاع از بــارداری و یــا بــا برنامه ریــزی ، قبــل از بــارداری بهتــر 
اســت در مــواردی کــه داروهــای خوراکــی ضــد انعقــاددر بیمــار 
ــل  ــا تبدی ــن دارو ه ــوند ای ــی ش ــرف م ــن مص ــورت  مزم ــه ص ب
ــب از  ــن ترتی ــوند. بدی ــن ش ــی پایی ــا وزن مولکول ــن ب ــه هپاری ب
عــوارض تراتــوژن داروهــای خوراکــی مثــل وارفاریــن پیشــگیری 

خواهــد شــد.
در مــواردی کــه جهــت پیشــگیری از ترومبــوز و یا جهــت ترومبو 
پروفیاکســی  در مــادر در طــی حاملگــی نیــاز بــه ترکیــب ضــد 
انعقــاد باشــد مــی تــوان از ترکیبــات بــا وزن مولکولــی پاییــن در 

طــی بــارداری اســتفاده نمــود.
ــل اســتفاده هســتند.  ــدی قاب ــر جل ــه صــورت زی ــات ب ــن ترکیب ای
البتــه هــر زمــان کــه نیــاز بــه قطــع فــوری دارو داشــته باشــیم بهتــر 
اســت از فــرم  UFH اســتفاده نماییــد تــا بتــوان بــه ســرعت تاثیــر 

ــان برداشــت. آن را از می

مقادیــر مصــرف ترکیبــات ضــد انعقــاد در طــی دوران 
حاملگــی و در طــی دوران بعــد از زایمــان

LMWH جدول مقادیر استفاده از
Weight < 50 kg = 20 mg enoxaparin/2500 u
Weight 90–50 kg = 40 mg enoxaparin/5000 u
Weight 130–91 kg = 60 mg enoxaparin/7500 u
Weight 170–131 kg = 80 mg enoxaparin/000 10
Weight > 170 kg = 0.6 mg/kg/day enoxaparin/ 
75 u/kg/day

UFHجدول مقادیر استفاده از
Minidose prophylactic UFH, 5000 units SC Q12 h
Prophylactic UFH, 5000 to 10,000 units SC Q 12h
UFH, 5000 to 7500 units SC Q 12h in first trimester
UFH, 7500 to 10,000 units SC Q 12h in the second 
trimester
UFH, 10,000 units SC Q 12h in the third trimester, 
unless the aPTT is elevated

در مــواردی کــه از دوزهــای درمانــی ترکیبــات بــا وزن مولکولــی 
پاییــن اســتفاده مــی شــود بهتــر اســت در حوالــی 36 تــا 37 هفتــه 

ایــن ترکیــب دارویــی بــه نــوع UFH  تبدیــل شــود.
ــزارین و  ــه س ــم ب ــل از تصمی ــاعت قب ــا 24 س ــت 12 ت ــر اس بهت
شــروع اینداکشــن ترکیبــات ضــد انعقــاد قطــع شــوند. درمــوارد 
ــر اســت 24 ســاعت قبــل و در مــوارد دوزهــای  ــی بهت دوز درمان

ــوند. ــع ش ــا قط ــل داروه ــاعت قب ــگیری 12 س پیش

ترومبوپروفیالکسی اسکورینگ
جهــت انجــام پیشــگیری در رابطــه بــا ترومبــوز بهتــر از هــر بیمــار 
ــارداری   ــارداری و هــم در هــر ویزیــت در دوران ب ــل از ب هــم قب
ــه  ــی ک ــود و در صورت ــی ش ــوز بررس ــاد ترومب ــر خطرایج از نظ
جــزء گــروه پرخطــر مــی باشــد درمــان ضــد انعقــاد بــرای بیمــار 

شــروع شــود.
مــادران حاملــه ای کــه دچــار تهــوع صبحگاهــی   •
ــه    ــوند و ب ــی می ش ــار حاملگ ــا وی ــارداری و ی ــدید در دوران ب ش

. گردنــد  مــی  بســتری  واســطه  ایــن 
ــا کاهــش  تحــرک و در شــرایط اســتراحت  بیمــاران ب  •

. مــداوم 
ــده  ــک ش ــدان تحری ــندروم تخم ــار س ــاران  دچ •  بیم

. اســت  بهتــر 
بیمــاران دارای ســابقه ترومبــوز قبلــی بــه جــز مــواردی   •

باشــد. بــزرگ  جراحــی  یــک  زمینــه  در  کــه 
بیماران دارای ترومبوفیلی پرخطر .  •

بیمارانــی کــه طــی دوران حاملگــی تحــت عمــل   •
میگیرنــد. قــرار  جراحــی 

ــرطان،  ــل س ــی مث ــاری داخل ــه دارای بیم ــی ک بیماران  •
ــای شــدید،  ــی ه ــی روده، کــم خون ــای التهاب ــوس، بیماری ه لوپ
نفروپاتــی دیابتــی، کــم خونــی ســلول داسی،مشــکات پیشــرفته 

ــند. ــی باش ــی م قلب
 در طی حاملگی نیاز به شروع ضد انعقاد دارند.
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ــداد منفــرد  ــه جــز یــک روی ــی ب ــاال : هــر VTE قبل ــک ب * ریس
مربــوط بــه جراحــی بــزرگ نیــاز بــه پروفیاکســی قبــل از زایمــان 

ــا LMWH دارد ب
* ریســک فاکتورهــای موقــت: کــه بــا از بیــن رفتــن شــرایط 

ــاد را  ــد انعق ــوان ض ــود می ت ــارج میش ــر خ ــت خط ــار از وضعی بیم
قطــع نمــود:

تهــوع اســتفراغ شــدید حاملگــی کــه منجــر بــه بســتری   •
می شــود بیمــار 

دهیدراته شدن شدید  •
سندروم تخمدان تحریک شده در سه ماهه اول  •

عــدم تحــرک طوالنــی مــدت  مثــل اســتراحت در بســتر   •
طوالنــی مســافرتهای  و 

عفونتهای  سیستمیک  در زمان وجود عفونت  •
جراحــی هایــی کــه در طــی دوران بــارداری انجــام   •
میشــود مثــل انجــام آپاندکتومــی و یــا در طــی حوالــی زایمــان مثــل 
بســتن لولــه هــای رحمــی، البتــه انجــام عمــل اپیزیوتومــی شــامل آن 

ــود. ــی ش نم
این موارد دارای اسکور یک می باشند:

o Age > 35 
o Parity ≥ 3
o Smoker  
o Gross varicose veins
o Current pre-eclampsia
o Immobility, e.g. paraplegia, PGP  
o Family history of unprovoked or    
estrogen-provoked VTE in first-degree relative
o Low-risk thrombophilia  
o Multiple pregnancy
o IVF/ART
o Obesity (BMI > 30 kg/m2)    (BMI>40)

بیمارانــی کــه دارای چهــار ریســک فاکتــور و یــا بیشــتر از چهــار 
اســتفاده  اول کاندیــد  ماهــه  از ســه  فاکتــور هســتند  ریســک 

ازترومبــو پروفیاکســی مــی باشــند.
بیمارانــی کــه دارای ســه ریســک فاکتــور هســتند  کاندیــد شــروع 

ترومبــو پروفیاکســی از هفتــه بیســت و هشــتم حاملگــی میباشــند.
بیمارانــی کــه دارای کمتــر از ســه ریســک فاکتــور هســتند نیازمنــد 
اســتفاده ترومبــو پروفیاکســی نبــوده و بــه آن هــا تحــرک کافــی و 

مصــرف مایعــات فــراوان توصیــه مــی شــود.   

چگونگــی مدیریــت ترومبــو پروفیالکســی در فــاز بعــد 
از زایمــان

بیمارانی که دارای سابقه ترومبوز قبلی هستند  •
بیماران دارای ترومبوفیلی پرخطر  •

بیمــاران دارای ترومبوفیلــی کــم خطــر کــه ســابقه   •
دارنــد ترومبــوز  خانوادگــی 

ــد  ــتفاده از ض ــد اس ــده و کاندی ــوب ش ــر محس ــروه پرخط ــز گ ج
ــند. ــی باش ــان م ــد از زایم ــه بع ــا 6 هفت ــاد ت انعق

o Age > 35 years  
o Obesity (BMI ≥ 30 kg/m2)  
o Parity ≥ 3  
o Smoker  
o Elective caesarean section  
o Family history of VTE  
o Low-risk thrombophilia  
o Gross varicose veins  
o Current systemic infection  
o Immobility, e.g. paraplegia, PGP, long-
distance travel  
o Current pre-eclampsia  
o Multiple pregnancy  
o Preterm delivery in this pregnancy (< 0+37 
weeks)  
o Stillbirth in this pregnancy  
o Mid-cavity rotational or operative 
delivery  
o Prolonged labour (> 24 hours)  
o PPH > 1 litre or blood transfusion 

بیمارانــی کــه بعــد از زایمــان دارای دو ریســک فاکتــور از مــوارد 
ــو پروفیاکســی  ــد اســتفاده از ترومب ــا بیشــتر باشــند نیازمن ــاال و ی ب
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حداقــل بــه مــدت 1۰ روز بعــد از زایمــان مــی باشــند. ایــن بیماران 
در گــروه بــا ریســک متوســط محســوب مــی شــوند.

ــور هســتند جــزء  ــر از دو ریســک فاکت ــی کــه دارای کمت بیماران
گــروه کــم خطــر محســوب شــده و توصیــه بــه مصــرف مایعــات 
فــراوان و تحــرک کافــی و جلوگیــری از دهیدراتاســیون میشــوند. 

(RCOG)

ــی  ــندروم آنت ــا س ــاران ب ــا بیم ــه ب ــه ای در رابط نکت
ــفولیپید فس

ــه صــورت روتیــن در مــوارد ســابقه ســقط  اســتفاده از آســپرین ب
توصیــه نمــی شــود ولــی در رابطــه بــا بیمــاران بــا ســندروم 
آنتــی فســفولیپید مشــاهده شــده کــه اســتفاده از آســپرین بــا 
ــروز  ــد از ب ــاد می توان ــد انعق ــات ض ــا ترکیب ــراه ب ــن هم دوز پایی
ســقط پیشــگیری نمایــد. در ایــن بیمــاران مــی تــوان بعــد از 
مشــاهده کیســه حاملگــی و یــا حوالــی هفتــه ششــم از آســپرین و 
ترکیــب ضــد انعقــاد اســتفاده کــرد. میتــوان درمــان را تــا حوالــی 
هفتــه 35 بــارداری و تــا زمــان زایمــان ادامــه داد.) گایدالیــن  

)ESHRE2۰15

کاهش رشد داخل رحمی و مصرف آسپرین
  شــواهدی وجــود دارد کــه اســتفاده از آســپرین به صــورت دوز 
کــم و حتــی بــا مقادیــر بیشــتر مــی توانــد  بــا شــروع در هفتــه 12 
تــا 16  از بــروز کاهــش رشــد داخــل رحمــی جلوگیــری نماینــد.
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Pregnant women should be evaluated early in pregnancy for risk factors for preeclampsia . By quantifying 
the risk of preeclampsia conferred by various individual clinical risk factors, the clinician is better 
equipped to estimate a woman›s risk of preeclampsia, educate her about this risk and its implications, 
determine the appropriate frequency of pregnancy surveillance, and consider whether she is a candidate 
for prophylactic aspirin. 
* Most risk factors for preeclampsia are not modifiable; avoiding obesity and excessive gestational weight 
gain are notable exceptions.
* Low-dose aspirin is the only drug for which there is some evidence of benefit in reducing the risk of 
preeclampsia when administered throughout the second and third trimesters to women at high risk 
for developing the disease. For women at low risk for development of preeclampsia, available evidence 
does not support use of low-dose aspirin for prevention of preeclampsia, but a modest (approximately 
10 percent) reduction in the risk of preeclampsia and its sequelae (growth restriction, preterm birth) is 
possible for women at moderate to high risk of developing the disease.
For most patients who require anticoagulation during pregnancy (except for patients with mechanical 
heart valves), heparins are safer than other anticoagulants. For such patients, we recommend low molecular 
weight (LMW) heparin rather than unfractionated heparin for all but the final weeks of the pregnancy. 
This is based on the ease of administration of LMW heparin compared with unfractionated heparin. 
Unfractionated heparin is a reasonable alternative when cost or need for rapid reversal is important, and 
it is the preferred agent for patients with severe renal insufficiency (eg, creatinine clearance ≥ 30 mL/min) 
and for all patients in preparation for labor and delivery.


