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بــا توجــه بــه ریســک برابــر درگیــری ریــوی شــدید )ســندروم 
غیربــاردار،  بالغیــن  بــا  بــاردار  بیمــاران  در  تنفســی(  حــاد 
ــورت از راه دور در دوران  ــه ص ــارداری ب ــای دوران ب مراقبت ه
ــورد  ــه در م ــن نظری ــود. ای ــه می ش ــی COVID-19 توصی پاندم
ــا 10  ــاال )تقریب ــارخون ب ــا فش ــارداران ب ــه ب ــان، از جمل ــام زن تم
 BP درصــد جمعیــت( و کســانی کــه مراقبــت ویــژه کنتــرل

ــت. ــادق اس ــز ص ــد نی ــت می نماین دریاف

گایدالیــن مراقبــت از بیمــاران فشــارخونی بــاردار در دوران 
پاندمــی جهــت کاهــش میــزان بســتری و مراقبت هــای وابســته به 
بیمارســتان، تــا جاییکــه امــکان دارد تاکید بــر مراقبت و مشــاوره 
ــی  ــد. بیماران ــار می باش ــور بیم ــود مح ــت خ از راه دور و مراقب
ــش  ــام آزمای ــزل و انج ــارخون در من ــنجش فش ــکان س ــه ام ک
ــه صــورت از راه دور توســط تیــم  ــد ب پروتییــن در ادرار را دارن
مراقبتــی پایــش می شــوند و تنهــا در صــورت ضــرورت بــه 
ــا  ــونوگرافی ی ــه س ــاز ب ــل نی ــد )مث ــه می کنن ــتان مراجع بیمارس
گرفتــن نمونــه خــون(، ایــن درحالیســت کــه درمــورد زنــان بــا 

تشــخیص پــره اکالمپســی همچنــان توصیــه بــه ویزیــت چهــره به 
ــارخون  ــرای فش ــدی ب ــای کلی ــام مراقبت ه ــود. تم ــره می ش چه
ــاردار  ــاالی ب ــا فشــارخون ب ــان ب ــه زن ــرای هم ــد ب ــارداری، بای ب
ــا باشــد. ــا وجــود محدودیت هــای سیســتم ســالمت مهی حتــی ب

ــا دســتگاه  ــارداری ب انــدازه گیــری فشــارخون در ب
)HBPM( هــای ســنجش فشــارخون در دســترس

در دوران پاندمــی، مانیتورینــگ فشــارخون در منــزل در دوران 
بــارداری تــا حــد زیــادی مراقبت هــای پریناتــال را، تســهیل 
ــت  ــدی از مراقب ــش کلی ــک بخ ــوان ی ــه عن ــت و ب ــیده اس بخش

دوران بــارداری در تمــام بیمــاران بــاردار بــا توجــه بــه دسترســی 
بــه امکانــات و بهبــود کیفیــت آن ســبب تســهیل مراقبــت از راه 
دور محســوب می شــود. زنــان بــا فشــارخون مزمــن کــه قبــل از 
بــارداری انــدازه گیــری فشــارخون در منــزل را تجربــه کرده انــد، 
بهتریــن کاندیــدا بــرای ایــن برنامــه مراقبتــی هســتند. بیمــاران بــا 

فشــارخون حاملگــی نیــز قــادر بــه انجــام ایــن برنامــه هســتند.
ایدالینــی  گ  انگلســتان،  کالــج  رویــال  مثــال  بعنــوان 

جهــت برنامــه مانیتورینــگ BP در منــزل، قابــل اســتفاده در 
ــارداری را طراحــی کــرده اســت.  پره اکالمپســی و فشــارخون ب
ــرای چگونگــی اســتفاده از  در قــدم اول دســتورالعمل واضــح ب
دســتگاه و اجــاره دســتگاه و چگونگــی مانیتورینــگ را تهیــه و 
ــت،  ــدم دوم، دول ــت. در ق ــرار داده اس ــاران ق ــترس بیم در دس
دســتگاه های فشــارخون قابــل اســتفاده در منــزل را در دســترس 
ــن  ــتفاده از اپلیکش ــوم، اس ــد. س ــرار می دهن ــد ق ــاران نیازمن بیم
مانیتورینــگ فشــارخون، جهــت کنتــرل بهتــر و اســتفاده مراقبیــن 
ســالمت مــورد تشــویق قــرار گرفــت. اپلیکیشــن “کــی2” تنهــا 

ــتان  ــد در انگلس ــورد تایی ــکال م ــزار مدی ــن کالس 1 اب اپلیکیش
بــوده و توســط )NHS( مــورد بررســی گســترده قــرار می گیــرد.

مشــخص نیســت کــه آیــا هدف هــا در کنتــرل فشــار چــه بــرای 
اســکرینینگ و چــه درمان بیماران فشــارخونی در مــدل خانگی، 
ــه. فشــار خــون  ــا ن ــا مراقبــت در کلینیــک بایــد یکــی باشــد ی ب
گرفتــه شــده در منــزل نســبت بــه کلینیــک پاییــن تراســت )16 
ــیون  ــتول(، واریاس ــار دیاس ــی فش ــتول و 7 میل ــار سیس ــی فش میل
زیــادی بیــن زنــان وجــود دارد. و ایــن چالــش را بــرای تصمیــم 
ــرای  ــر در نظــر گرفتــن حــد نهایــی ب ــن ت ــر پایی گیــری مبنــی ب
فشــارخون در منــزل ســخت می کنــد. تحقیقــات اولیــه حاکــی 
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از کاهــش نیــاز بــه مراقبــان بهداشــتی و کاهــش هزینه هــای ســالمتی 
ــری  ــدازه گی ــه ان ــرده و برنام ــن نامب ــتفاده از اپلیکش ــا اس ــاران ب بیم

ــد. ــزل می باش ــارخون در من فش

ــال و  ــره نات بررســی ریســک پره اکالمپســی  در دوره پ
تجویزآســپرین در بیمــاران بــا ریســک بــاال

تجویــز آســپیرین low dose در بیمارانــی کــه در تریمســتر اول 
ــره اکالمپســی زودرس در نظــر  ــرای پ ــوان، پرخطــر ب حاملگــی بعن
گرفتــه می شــوند، ریســک پــره اکالمپســی را کاهــش می دهــد. بــه 
ــی گــرم  ــز دوز 150 میل ــا تجوی ــرم ب ــره اکالمپســی پرت خصــوص پ
روزانــه در زنــان پرخطــر کاهــش می یابــد. نگرانی هــا درمــورد 
ــاب و  ــده الته ــش دهن ــتروییدی کاه ــر اس ــای غی ــتفاده از داروه اس
ــت  ــده اس ــت نش ــد، ثاب ــاری کووی ــرفت بیم ــک پیش ــش ریس افزای
وســازمان بهداشــت جهانــی اســتفاده از داروهــای ضــد التهــاب برای 
بهبــود عالئــم ناشــی از کوویــد توصیــه می کنــد. دوز آســپرین مورد 
اســتفاده در پــره اکالمپســی از دوز مــورد نیــاز بــرای اثــر ضــد التهابی 
آن در کوویــد پاییــن تــر اســت و بــا ایــن حــال گزارشــی از پیشــرفت 

ــا NSAIDs ارائــه نشــده اســت. کوویــد در بیمــاران درمــان شــده ب

ــای  ــا داروه ــر از 140/90(  ب ــارخون )باالت ــان فش درم
ــارخون ــد فش ض

داروهــای خوراکــی آنتــی هایپرتانســیو ریســک فشــارخون شــدید 
 Systematic review, 31 trials, 3485( را تــا 50% کاهــش می دهنــد
women( بــا تاکیــد بــر عــدم ویزیــت چهــره بــه چهــره غیــر ضــروری 

در دوران پاندمــی کرونــا و بــه منظــور جلوگیری از ایجاد فشــارخون 
بــاال انجــام شــده اســت.

مطالعــه بیــن المللــی کنتــرل فشــارخون در بــارداری )CHIPS( نشــان 
داده اســت کــه کنتــرل شــدید )فشــار هــدف دیاســتول 85 میلی متــر 
جیــوه( از کنتــرل کمــی شــدید )دیاســتول 100 میلی متــر جیــوه برای 
اســتفاده کمتــر از داروی فشــارخون( بهتــر اســت، و ایــن درمــان نــه 
ــرای کاهــش  ــرای کاهــش شــیوع فشــارخون شــدید بلکــه ب تنهــا ب
افــت پالکــت خــون بــه زیــر 100 هــزار و افزایــش آنزیم هــای 
کبــدی نیــز موثــر اســت. کنتــرل شــدید فشــارخون هیــچ اثــری بــر 
ــد  ــدک ده درص ــر ص ــی و وزن زی ــی و موربیدیت ــال مورتالیت پرینات
نــوزاد در زمــان تولــد و یــا تولــد نــوزاد نــارس نداشــته اســت. کنتــرل 
ــاال و پاییــن فشــارخون و  ــم ســاده در ب ــا یــک الگوریت فشــارخون ب
اســتفاده از ســینگل یــا مولتــی تراپــی بدســت می آیــد. )جــدول 1(



121

در جــدول 2، یــک توصیــه پرکتیــکال فراهــم کردیــم کــه از دوز 
پایــه تــا ماکزیمــم دوز و درمــان چنــد دارویــی را شــامل می شــود. 
ــد و از داروی  ــک دارو باش ــا ت ــد ب ــارخون بای ــان فش ــروع درم ش
خــط اول  پذیرفتــه شــده اســتفاده شــود، درحالــی کــه ارجحیــت 
ــول  ــده اســت، داروی البتال ــت نش ــری ثاب ــر دیگ ــی ب ــچ داروی هی
خوراکــی  )بیشــترین داروی مــورد اســتفاده در زنــان گــروه 
CHIPS(، نیفیدیپیــن و متیــل دوپــا در بــارداری بیشــتر اســتفاده 

ــب،  ــاکنین کارایی ــی و س ــاردار آفریقای ــان ب ــروه زن ــوند. گ می ش
ــال  ــالک کننده هــای کان ــا ب ــان ب ــه درم ــاردار، ب ــان غیرب ــد زن مانن

کلســیم، )بــا توجــه بــه شــیوع بیشــتر افزایــش فشــار خــون بــا ســطح 
ــتر  ــا بیش ــد ام ــر پاســخ می دهن ــت( بهت ــن جمعی ــن در ای ــن پایی رنی
ــی  ــه خوب ــی ب ــول خوراک ــا البتال ــان ب ــه درم ــان ب ــت همچن جمعی

پاســخ می دهنــد.
در صورتــی کــه فشــار هــدف بــا درمــان تــک دارویــی بــه دســت 
نیامــد بایــد داروی آنتــی هایپرپنســیتیو مکمــل بــا کالس دارویــی 

متفــاوت از دســته داروهــای خــط اول یــا دوم اضافــه شــوند.
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تشخیص قطعی و بررسی عوارض مادری پره اکالمپسی

فشــارخون های   %35 و  مزمــن  فشــارخون های   %25 حــدودا 
پیشــرفت می کننــد. در  پــره اکالمپســی  بــه ســمت  حاملگــی 
 mini PIERS ،در مــورد فشــارخون بــارداری systematic review
Pre-eclampsia Integrated Estimate of Risk Score( )شــامل 32  (
مطالعــه( تنهــا مــدل بــرای ارزیابــی ریســک همــه انــواع فشــارخون 
بــارداری بــود، از جملــه قابــل اســتفاده در بیمــاران ســرپایی 
دردوران پاندمــی کرونــا  نیــز می باشــد. mini PIERS می توانــد 
ــز  ــم، آنالی ــارخون، عالی ــی فش ــط بررس ــادری را توس ــوارض م ع
ادرار، ســن بــارداری و پاریتــه مــادر )حتــی در زنــان نولی پــار کــه 
ــا  ــد. ب ــی کن ــی بررس ــه خوب ــتند( را ب ــاردار نیس ــر ب ــال حاض در ح
ــه  ــاال طبق ــک ب ــا ریس ــته ب ــه در دس ــی ک ــدل، بیماران ــه م ــه ب توج

بنــدی می شــوند بیــش از 25% احتمــال بــروز عــوارض را خواهنــد 
ــت. داش

هــر زنــی بــا شــک به پــره اکالمپســی نیــاز به یــک ویزیــت رودررو 
توســط کادر درمــان دارد. در انگلســتان بیومارکرهــای آنژیوژنیک 
ــه نقــش خیلــی  ــا توجــه ب ــوان بخشــی از ایــن بررســی هــا ب ــه عن ب
موثــر انهــا در کنــار گذاشــتن تشــخیص پــره اکالمپســی )در شــروع 
ــه  جدیــد پروتئینوریــا( طــی 7 روز و یــا پــره اکالمپســی نیازمنــد ب
ــات  ــوند. مطالع ــه می ش ــود، توصی ــی 14 روز ش ــارداری ط ــم ب خت
ــی  ــی در زنان ــا حت ــری بیومارکره ــه اندازه گی ــت ک ــان داده اس نش
کــه کرایتریــای تشــخیصی بــرای پره اکالمپســی را داشــتند و 
ــی  ــره اکالمپس ــه پ ــکوک ب ــروه مش ــه در گ ــا  ک ــیاری از آن ه بس
ــه پیشــنهاد  ــی و اولی ــن شــواهد مقدمات ــد باشــد. بنابرای ــد، مفی بودن
ــت  ــت در نهای ــن اس ــا ممک ــک مارکره ــه آنژیوژنی ــد ک می دهن
ــارداری و راهنمــای  ــه ختــم ب ــاز ب باعــث بهبــودی در پیش بینــی نی

مراقبتــی باشــند.

زمان 37 هفته برای ختم بارداری در زنان با پره اکالمپسی

ــه  ــرم ک ــی پرت ــره اکالمپس ــا پ ــان ب ــی، زن ــوارض کل ــل ع ــه دلی ب
ــا  ــرم ب ــان ت ــه در زم ــان ک ــند و آن ــارداری می رس ــه 37 ب ــه هفت ب

ــک  ــش ریس ــت کاه ــد جه ــد، بای ــروز می کنن ــی ب ــره اکالمپس پ
ــن  ــت اینداکش ــاعت تح ــی 24 س ــادری، ط ــوارض م ــرفت ع پیش

ــد.  ــرار گیرن ق
ــت  ــن اس ــد ممک ــم کووی ــا عالی ــیو ب ــاران هایپرتنس ــورد بیم در م
اینداکشــن بــه تعویــق انداختــه شــود. در ایــن شــرایط کنتــرل 
شــدید فشــارخون جهــت جلوگیــری از HTN شــدید کــه مهمتریــن 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــد مدنظ ــت بای ــن اس ــر در اینداکش ــه تاخی عارض

شــود.

کورتون درمانی قبل از تولد جهت مچوریشن ریه
در  دارویــی  درمــان  عنــوان  بــه  دگزامتــازون  تجویــز  جهــت 
بیمــاری کوویــد در بــارداری نیــاز بــه بســتری در بیمارســتان 

ــه  ــن ری ــرای مچوریش ــی ب ــون درمان ــتفاده از کورت ــد. اس می باش
نــوزاد هیچگونــه عــوارض مــادری نــدارد و زنــان زیــادی بــا 
پره اکالمپســی نیازمنــد زایمــان پیــش از موعــد هســتند. بــرای 
ــو، پزشــکان  ــد ســزارین الکتی بیمــاران هایپرتنســیو ســرپایی نیازمن
ــل  ــد را در مقاب ــش از تول ــی پی ــون تراپ ــد حــذف کورت ــد فوای بای
ریســک ابتــال بــه عفونــت بــا کوویــد، بــا توجــه بــه نیــاز بــه تزریــق 
ــی  ــن حامگ ــا س ــتان، ت ــه بیمارس ــار ب ــه بیم دو دوز دارو و مراجع

38+6 هفتــه را بســنجند.

استفاده از سولفات منیزیوم جهت درمان پره اکالمپسی
ــیر  ــر س ــولفات ب ــم س ــی منیزی ــر منف ــر تاثی ــی دال ب ــچ مدرک هی
عفونــت کوویــد-19 وجــود نــدارد. بنابرایــن بــا توجــه بــه کاهــش 
ریســک بــروز و تکــرار پــره اکالمپســی توســط ســولفات تــا %50، 
اســتفاده از آن در طــی دوران پاندمــی براســاس اندیکاســیون 

توصیــه می شــود.

انــدازه گیــری فشــارخون بعــداز زایمــان در روزهــای 
3 تــا 6 بعــد از حاملگــی بــا فشــار بــاال

علــی رغــم اهمیــت موضــوع، شــواهد کمــی مبنــی بــر چگونگــی 
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اســتفاده از داروهــای ضــد فشــارخون بعــد از زایمــان وجــود دارد. 
ــی  ــدل خانگ ــتفاده از )م ــه اس ــت ک ــان داده اس ــه نش ــک مطالع ی
ــارخون در  ــد فش ــای ض ــیون داروه ــارخون( و تیتراس ــرل فش کنت
کنتــرل فشــارخون بعــد از زایمــان بســیار موثــر اســت. بیشــتر 
داروهــای مــورد اســتفاده بــرای درمــان فشــارخون در دوران 
شــیردهی قابــل اســتفاده هســتند. اطالعــات حاکــی از آن اســت کــه 
ــا 6 روز بعــد از زایمــان کــه مــادر ترخیــص شــده اســت  طــی 3 ت
احتمــال بــاال رفتــن فشــارخون و بــه دنبــال آن ریســک اســتروک 
ــا 6  ــارخون ت ــدید فش ــرل ش ــن کنت ــود دارد بنابرای ــاران وج در بیم

ــد. ــر می رس ــه نظ ــی ب ــال منطق ــان کام ــد از زایم ــه بع هفت
کانورتینــگ  آنژیوتانســین  داروهــای  از  اســتفاده  درحالیکــه 
ــت ترشــح کــم در  ــه عل ــم و آنژیوتانســین رســپتور بالکــر، ب آنزی
ــتفاده  ــن اس ــورت روتی ــان بص ــد از زایم ــادر در دوران بع ــیر م ش
می شــوند، اســتفاده از آن هــا در دوران پاندمــی کوویــد زیــر 
ســوال رفتــه اســت. مکانیســم اثــر دارو هــم از نظــر اســیب رســاندن 
و هــم کمــک کــردن از جهــت اپ رگــوالت کــردن رســپتورهای 
موجــود در غشــای ســلول مشــخص شــده اســت. در حالیکــه نیــاز 
ــا   ــن داروه ــرات ای ــد و مض ــورد فوای ــتر در م ــات بیش ــه اطالع ب
ــرم  ــن و س ــگ کراتینی ــه مانیتورین ــی ب ــود، دسترس ــاس می ش احس
ــن  ــه همی ــت و ب ــواری اس ــا کار دش ــا در دوران کرون الکترولیت ه
ــا  ــد از زایمــان ت ــان بع ــا در زم ــن داروه ــل عــدم اســتفاده از ای دلی

ــد. ــه می رس ــر معقوالن ــه نظ ــی ب ــان پاندم پای

نتیجه گیری
ــامل  ــا را ش ــد از بارداری ه ــا 10 درص ــارخون تقریب ــوارض فش ع
می شــود و منجــر بــه عــوارض مــادری و نــوزادی در ســطح 
ــی  ــرعت مدل ــه س ــد ب ــث ش ــا باع ــران کرون ــود. بح ــی می ش جهان
از کنتــرل و درمــان در فشــارخون بــارداری بــه صــورت از راه دور 
ــادر،  ــی ســالمت م ــی در سیســتم مراقبت ــن دگرگون ــه شــود. ای ارائ
ــی  ــی، ارزیاب ــره اکالمپس ــف پ ــورد تعری ــارز در م ــر ب ــث تغیی باع

ــد. ــارخون ش ــق فش ــرل دقی ــادری و کنت ــک های م ریس

ــد  ــگاه نگذاری ــد، هیچ ــل می گوی ــتون چرچی ــه وینس ــور ک همانط
یــک بحــران بیخــود هــدر رود.
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