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التنوخيعماد الدين األستاذ الدكتور  
استاذ التوليد و أمراض النساء

الخاصة شامالجامعة ال–جامعة دمشق 
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اء تساهم اضطرابات فرط التوتر الشرياني أثن
الحمل في نسبة كبيرة من مراضة ووفيات 

.األمهات والولدان حول الوالدة

 إلى لّدى األم يمكن أن تؤديوهي
تشر انفكاك المشيمة الباكر، التخثر المن

ر داخل األوعية، القصور الكلوي، القصو
الكبدي، النزف في الجملة العصبية 

. المركزية، والسكتة الدماغية

 فهي يمكن أن أما عند الجنين والوليد
تؤدي إلى تحدد النمو، الخداج، وموت 

.  الجنين حول الوالدة
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هو ثالث األسباباإلرجاج / أن ما قبل اإلرجاج
في المسؤولة عن المراضة الوالدية 

الواليات المتحدة، ويعود ذلك بشكل رئيسي
. إلى النزف في الجملة العصبية المركزية

 ياني فرط التوتر الشريتفاوت توارد اضطرابات
حسب المجموعة السكانية خالل الحمل

د المدروسة والمعايير المستخدمة، ولكن يعتق
، %22و 12يتراوح بين أنه 

في حين أن متالزمة ما قبل اإلرجاج  /
من % 8-5اإلرجاج تشاهد في حوالي 

.المرضى
5/29/2021 ا4



اني يحتفظ بتشخيص ارتفاع التوتر الشري
للمريضات الالتي لديهن

أوملم زئبق  140ضغط شرياني انقباضي 
.ملم زئبق 90ضغط شرياني انبساطي 
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ياني التصنيف العام الرتفاع التوتر الشر
أثناء الحمل

اإلرجاج / ما قبل اإلرجاج

وتينية ارتفاع التوتر الشرياني مع بيلة بر)
(.مميزان للحمل

ارتفاع التوتر الشرياني المزمن.

بل ارتفاع التوتر الشرياني مع حالة ما ق
.إرجاج مضافة

عابرارتفاع التوتر الشرياني الحملي أو ال.
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اإلرجاج  / ما قبل اإلرجاج
PREECLAMPSIA/ECLAMPSIA
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 يعرف ما قبل اإلرجاج  بأنه متالزمة
مميزة للحمل تتظاهر في النصف 

اني بارتفاع توتر شريالثاني من الحمل
.  وبيلة بروتينية

ث إذا حدث ما قبل اإلرجاج في بداية الثل
الثاني من الحمل

فإن ذلك ينبغي ( 20و 14بين األسابيع )
الشك بوجود رحى عدارية أو أن يثير 

.كوريوكارسينوما
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شخيص يعتبر المعياران التاليان أساسيين لت
:  حالة ما قبل اإلرجاج

(1 )الضغط الشرياني :فرط توتر شرياني
ملم زئبق أو الضغط الشرياني  140االنقباضي 

ملم زئبق،  في سيدة كان  90االنبساطي 

سبوع الضغط الشرياني لديها طبيعياً، وذلك بعد األ
.العشرين من الحمل

(2 )ود التي تعرف على أنها وج: بيلة بروتينية
0.3  عادة ما . ساعة24غ من البروتين في بول

أو أكثر من البروتين في + 1يتوافق ذلك مع نتيجة 
.فحص البول التقليدي
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معايير ما قبل اإلرجاج الشديد

أو االنبساطي  160االنقباضي )ارتفاع توتر شرياني شديد -
110 عند الراحة، وذلك عند قياس الضغط ( ملم زئبق

.ساعات على األقل6الشرياني مرتين بفاصل 

+3ساعة أو نتيجة 24غ على األقل في بول 5)بيلة بروتينية شديدة -

(.ساعات4في فحص البول المعياري لعينتين بفاصل 

(ساعة24/مل< 500)شح البول -

.اضطرابات دماغية أو بصرية-

.وذمة رئة أو زرقة-

.ألم شرسوفي أو في الربع العلوي األيمن-

(.ارتفاع الخمائر الكبدية)اضطراب الوظائف الكبدية -

.نقص الصفيحات-

.تحدد النمو الجنيني-
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HELLPمتالزمة 

 تمثل متالزمةHELLP أحد األشكال الشديدة
بة والتي تترافق مع نساإلرجاجلمتالزمة ما قبل 

.مرتفعةمراضة

 تتمثل هذه المتالزمة بحدوث

،(hemolysis)دموي انحالل ❑

،(elevated liver enzymes)الكبدية ارتفاع الخمائر ❑

(.low platelets)الصفيحاتوانخفاض تعداد ❑

وعلى نقيض التظاهرات األكثر نموذجية لحالة ما قبل
HELLP، فإن المريضة التي تعاني من متالزمة اإلرجاج

25يغلب أن يكون لديها حمل متعدد، أن تكون أكبر من 
.أسبوعاً 36عاماً، وأن يقل العمر الحملي لديها عن 
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HELLP syndrome

This syndrome occurs in 

preeclamptic women with 

evidence of

hemolysis, elevated liver 

enzymes and low platelets 

(thrombocytopenia).
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ECLAMPSIAاإلرجاج  

ال رمعيةمقوية اختالجيةنوبهو حدوث اإلرجاج
.أخرىيمكن أن تعزى إلى أسباب 

 تي في المريضات الالاالختالجيةالنوبتزداد نسبة حدوث
شديدة،إرجاجيعانين من حالة ما قبل  

 فةالخفيكذلك أن تشاهد في الحاالت للنوبولكن يمكن.

 قبل ظهور اإلرجاجنوبومن ناحية أخرى قد تحدث
اإلرجاج،العالمات الكالسيكية لحالة ما قبل 

 قبل المخاض فياإلرجاجنوبوبشكل عام تحدث
من % 50من الحاالت، في أثناء المخاض في % 25

من الحاالت عادة % 25الحاالت، وبعد الوالدة في 
.ساعة بعد الوالدة48–24خالل أول 
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زمنفرط التوتر الشرياني الم
CHRONIC HYPERTENSION
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اني يتطلب تشخيص فرط التوتر الشري
:التاليالمزمن واحدًا على األقل من 

ارتفاع توتر شرياني مشخص قبل الحمل.

 تطور ارتفاع توتر شرياني قبل األسبوع
الحمل،العشرين من 

12أو بقاء الضغط الشرياني مرتفعاً ألكثر من
ظ أسبوعاً بعد الوالدة في الحاالت التي يالح
أثناء فيها ارتفاع التوتر الشرياني ألول مرة في

.الحمل

امل يكون ارتفاع الضغط أساسياً في معظم النساء الحو
مزمن،اللواتي يعانين من ارتفاع توتر شرياني 

باب ولكن ارتفاع التوتر الشرياني قد يكون ثانوياً ألس
ء في نسبة ضئيلة من هؤالغديةكلوية، وعائية، أو 

.المرضى 
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المضافاإلرجاجما قبل 
CHRONIC HYPERTENSION WITH 

SUPERIMPOSED PREECLAMPSIA

إال ينبغي أال يشخص ما قبل اإلرجاج المضاف
وتر في النساء اللواتي يعانين من ارتفاع ت
تينية شرياني مزمن والالئي يبدين بيلة برو

( ساعة24غ في بول  0.3)حديثة العهد 
.  بعد األسبوع العشرين من الحمل
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ارتفاع التوتر الشرياني الحملي
GESTATIONAL HYPERTENSION

ذا يشخص ارتفاع التوتر الشرياني الحملي إ
تينية ظهر ارتفاع التوتر الشرياني دون بيلة برو

–48بعد األسبوع العشرين من الحمل أو خالل 

12ساعة بعد الوالدة وتحسن خالل 72
. أسبوعاً بعد الوالدة

ي وبذلك ال يمكن تشخيص ارتفاع التوتر الشريان
مل الحملي إال بالطريق الراجع، وذلك حين يكتمل الح

دون حدوث بيلة بروتينية مع عودة قيم الضغط 
.أسبوعاً بعد الوالدة12الشرياني إلى طبيعتها خالل 
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:  األسباب

 المناعية، المورثيةالعوامل لقد اقترحت ،
ا على أنهاإلنتانية، الغذائية، وحتى الغدية

، وبذلك فإن هذا اإلرجاجأسباب محتملة لما قبل 
المرض يدعى 

.«النظرياتمرض »

ولم يمكن تحديد سبب معين بالرغم من األبحاث
ويسبب .المجالالمكثفة التي أجريت في هذا 

تحسن المرض بعد الوالدة مباشرة فإن 
معظم الجهود قد ركزت على المشيمة 

.وأغشيتها باإلضافة إلى الجنين
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 قد يكون اإلقفار الرحمي المشيمي
(uteroplacental ischemia ) عامالً مركزياً في

، تطور المرض

ل يعتقد أن اإلقفار الرحمي المشيمي مسؤو
وران عن إنتاج الذيفانات التي تتسرب إلى الد
وتؤدي إلى اضطراب منتشر في وظيفة 

.  البطانة الوعائية وتحريرها

شر يتمثل التأثير اإلجمالي بتقبض شريني منت
يؤدي إلى أذية إقفارية بنقص األكسجة في عدة
جمل وعائية، ارتفاع توتر شرياني جهازي، وإقفار

. مشيمي مترقي
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الفيزيولوجيا اإلمراضية

 ال يزالاإلرجاجبالرغم من أن سبب حالة ما قبل
التشنج الوعائي المعمم يمثلمجهوالً، إال أن

عنالمسؤولاإلمراضي الفيزيولوجيالشذوذ 
.الحالةهذه 

 الكبييكون جريان الدم الكلوي ومعدل الرشح
(GFR ) في المريضة التي تعاني من حالة ما

أقل بشكل ملحوظ مما واإلرجاجاإلرجاجقبل 
فس هي عليه في الحامل الطبيعية بالنسبة لن

.الحمليالعمر 

تكون مقاومة األوعية الدماغية مرتفعة بشكل
.واإلرجاجاإلرجاجدائم في مريضة ما قبل 
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اآللية اإلمراضية

تترافق حالة ما قبل اإلرجاج واإلرجاج بشكل
:كالسيكي مع ثالث آفات إمراضية

(1 ) غياب التحوالت الساقطية في أقسام
ضلة الشرايين الحلزونية المتوضعة ضمن الع

.الرحمية

(2 )كبب تأذي البطانة الوعائية في شعريات ال
.الكلوية

(3 )ل النزف والتنخر في أعضاء متعددة بشك
.ثانوي لتقبض الشرينات
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يةالتظاهرات السريرية والمخبر

ة تعزى العديد من المظاهر السريري
والمخبرية في حالة ما قبل 

اإلرجاج واإلرجاج لسوء الوظيفة 
.البطانية والتشنج الوعائي
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الحساسية لألنجيوتنسين

 بضةالمقيشكل تناقص الجرعة الفعالة
إحدى أبكر IIاألنجيوتنسينلألوعية من 

.اإلرجاجعالمات تطور ما قبل 

 رفع الالزمة لاألنجيوتنسينتكون كمية
زئبقملم 20الضغط االنقباضي بمقدار 

ر في الحمل الطبيعي أكبر منها في غي
الحامل، ولكن هذه الجرعة تتناقص في

ا المريضة المقدر لها أن تصاب بحالة م
.اإلرجاجقبل 
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اكتساب الوزن وتطور الوذمات 

وذمات تكتسب المريضة الوزن بشكل غير طبيعي مع تطور ال
في وقت مبكر، وينتج ذلك عن اتساع حيز السائل خارج 

.  الخلوي

ما يعزى هذا االتساع لزيادة النفوذية الوعائية الشعرية م
يز يسمح للسوائل بالنزح من الحيز داخل الوعائي إلى الح

.  خارج الوعائي

ادة وبذلك فإن العديد من حاالت ما قبل اإلرجاج تترافق بزي
في كمية السوائل اإلجمالية في الجسم ولكن مع نضوب

.  الحجم داخل األوعية

قص قد تزداد قيم الهيماتوكريت أيضاً مما يعكس ن
.الحجم النسبي وزيادة تركيز الدم
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ارتفاع التوتر الشرياني 

مة يمثل ارتفاع التوتر الشرياني العال
ة التالية التي يتم تحريها عادة، بخاص
س ارتفاع الضغط االنبساطي الذي يعك
. تبدالت المقاومة الوعائية المحيطية

عد قد تظهر تبدالت الضغط الشرياني ب
.أيام أو أسابيع من احتباس السوائل
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البيلة البروتينية 

ارتفاع تشاهد البيلة البروتينية بعد
يع التوتر الشرياني بأيام أو أساب

في حاالت ما قبل اإلرجاج التي 
.  تتطور خالل الحمل
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الوظيفة الكلوية

بول تتمثل أول التبدالت بزيادة تركيز حمض ال
.  في المصل

ز كرياتينين تتناقص تصفية الكرياتينين، وترتفع تراكي
.  المصل والبولة اآلزوتية في الدم

ينية قد تتطور اإلصابة الكلوية إلى بيلة بروت
.شديدة مع قصور كلوي صريح
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جملة التخثر

 يمثل نقص تعداد الصفيحات أشيع االضطرابات
. المشاهدة في جملة تخثر الدم

وبالرغم من أن تعداد الصفيحات يميل لالنخفاض حتى في
/  صفيحة100000الحمول الطبيعية، فإن القيمة التي تقل عن 

إذا تعتبر غير طبيعية قطعاً، وتشير إلى تقدم المرض3ملم
.  ترافقت مع عالمات أخرى لحالة ما قبل اإلرجاج

 قد يحدث التخثر المنتشر داخل األوعية(DIC) وخاصة في ،
.  حالة انفكاك المشيمة الباكر

 قد تشاهد متالزمةHELLP( انحالل الدم، ارتفاع الخمائر
، وعادة ما DICدون وجود ( الكبدية، ونقص تعداد الصفيحات

تشير إلى حالة ما قبل إرجاج شديدة حتى إذا كانت الضغوط
.الدموية طبيعية أو معتدلة االرتفاع
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الوظيفة الكبدية

د يؤدي تشنج األوعية الدموية في الكب
إلى نزوف واحتشاءات بؤرية، وتعاني 
من المريضة من ألم في الربع العلوي األي

أو ألم شرسوفي مع ارتفاع مستويات 
ين ناقل أم)الخمائر الكبدية في المصل

(. األالنين وناقل أمين األسبارتات
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وظيفة المشيمة

 يؤدي تشنج األوعية في السرير الرحمي
ية المشيمي إلى احتشاء المشيمة ونقص الترو

.  الرحمية المشيمية

ع يؤدي ذلك في النهاية إلى التألم الجنيني م
، قلة السائل (IUGR)تحدد النمو داخل الرحم 

.األمنيوسي، أو شذوذات نظم القلب الجنيني

زف تؤدي االحتشاءات المشيمية الواسعة إلى الن
لك خلف المشيمة أو انفكاك المشيمة، ويشكل ذ

.دةسبباً هاماً لمراضة ووفيات الجنين حول الوال
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الجهاز العصبي المركزي

دد يؤدي تشنج األوعية الشبكية إلى ع
من االضطرابات البصرية مثل تشوش
احة الرؤية، البقع الضوئية، وعتامات الس

. البصرية

 إن زيادة االستثارة االنعكاسية لدى
ية المريضة أو اشتداد المنعكسات الوتر
ر هي عالمات مقلقة للغاية، حيث تشي
إلى إصابة الجهاز العصبي المركزي 

.وتنذر بحدوث االختالجات الوشيكة
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رهاتقييم متالزمة ما قبل اإلرجاج وتدبي
Evaluation and Management of 

Preeclampsia

د تشكل الوالدة العالج النوعي والوحي
لحالة ما قبل اإلرجاج، وتعتبر دائماً 

لى مفيدة لألم بالرغم من أنها قد تقود إ
. والدة طفل خديج

 يهدف التدبير إلى تخفيف االختالطات
الوالدية الناجمة عن حالة ما قبل اإلرجاج 

الشديدة أو الوقاية منها، مع تخفيف 
.  االختالطات الجنينية الناجمة عن الخداج

5/29/2021 ا36



الة عادة ما ال تولَّد السيدة التي تعاني من ح
دون وجود دالئل على ما قبل إرجاج خفيفة 

34التألم الجنين إال إذا أصبح العمر الحملي  
أسبوعاً أو أكثر، 

في حين أن السيدة الحامل التي تعاني من
ينبغي أن ما قبل إرجاج شديدة أو إرجاج حالة 

ض تولد بعد تحقيق حالة االستقرار، وذلك بغ
.النظر عن العمر الحملي للجنين
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التقييم الوالدي المبدئي 

 ،قصة طبية كاملة

،ًفحصاً سريريا

 ًتقييماً مخبريا  .
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قصة طبية كاملة 

 تركز القصة السريرية على وجود سوابق
ارتفاع توتر شرياني أو مرض كلوي قبل 

.  الحمل أو في الحمول السابقة

 تسأل المريضة عن أعراض ما قبل اإلرجاج
الشديد أو اختالطاته، بما في ذلك الصداع،

لم التبدالت البصرية، الغثيان، اإلقياء، األ
.  البطني أو الشرسوفي، والنزف المهبلي
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الفحص السريري

يركز الفحص السريري على تقييم
الضغط الشرياني، زيادة الوزن، تطور 

الوذمات، ارتفاع قعر الرحم، 
والمنعكسات الوترية

لوي مع تقييم كمي إلطراح البروتين الك
. من خالل فحص البول التقليدي
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يبدأ ذلك . يستطب إجراء تقييم جنيني شامل
انات بتحديد العمر الحملي للجنين بدقة حسب البي

األمواج السريرية والبيانات التي يتم الحصول عليها ب
.فوق الصوتية في حال توفرها

تية يجرى تصوير الجنين باألمواج فوق الصو
.وسيلتقييم نمو الجنين وحجم السائل األمني

 يجرى كذلك اختبار الالشدة الجنيني(NST  )

وجود أي أو السيماء الفيزيائية الحيوية لتحديد
.دالئل على التألم الجنيني
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جاجالتقييم المخبري األولي في حالة ما قبل اإلر

ذا إ: تعداد الدم اإلجمالي مع تعداد الصفيحات➢
، LDHكان غير طبيعي تطلب اختبارات التخثر، 

.واللطاخة الدموية

ينين البولة اآلزوتية والكريات: الدراسة الكلوية➢
ن في المصل، تحليل البول، معايرة البروتي

.ساعة24والكرياتينين في بول 

.، والبيلليروبينAST ،ALT: اختبارات وظائف الكبد➢
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ك ينصح عموماً بقبول المريضة التي يش
بإصابتها بحالة ما قبل اإلرجاج في 

ار المستشفى لتحديد شدة المرض واستقر
. األم والجنين

 إذا كانت الحالة المرضية خفيفة ولم
تكن هناك دالئل على التألم الجنيني

دبير بعد إجراء التقييم المبدئي فإن الت
.  يقتصر على الراحة والمراقبة
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ر وحسب الظروف الخاصة المحيطة بكل حالة فإن التدبي
.  يةيمكن أن يتم في المستشفى أو في العيادة الخارج

شكل تحتاج األم إلى تقييم األعراض والضغط الشرياني ب
ول متكرر، مع التحديد الكمي إلطراح البروتينات في الب
من خالل فحص البول، باإلضافة إلى إجراء فحوص 

. مخبرية أسبوعية

ة القلب يتابع الجنين بمراقبة الفعالية الجنينية، فعالي
. الجنيني، وحجم السائل األمنيوسي

تولد المريضة حين يصل العمر الحملي
أسبوعًا، حين تظهر أعراض 38إلى 

وعالمات تشير إلى تدهور الحالة، أو حين
.تظهر عالمات التألم الجنيني
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الة ما إذا توافق التقييم المبدئي للمريضة مع ح
ى قبل إرجاج شديدة فإن المريضة يجب أن تبق

.في المستشفى حتى نهاية الحمل

 فإن 34-32إذا كان عمر الحمل قد تجاوز األسبوع
مريضة التدبير يتمثل بإجراء الوالدة بعد العودة بال

.  إلى حالة االستقرار

 أسبوعاً مع حالة ما 32أما إذا قل العمر الحملي عن
ذ قبل إرجاج شديدة فإن القرار المتعلق بالوالدة يتخ

حسب حالة كل مريضة، وذلك بمقارنة المخاطر التي 
تي سيتعرض لها الوليد بسبب الخداج مع االختالطات ال

سيتعرض لها كل من األم والوليد بسبب استمرار 
.الحمل 

5/29/2021 45



 سير المرض في بعض الحاالت يتعدلقد
ة في بتحقيق االستقرار للمريضة من خالل الراح

رط السرير إضافة إلى السيطرة الدوائية على ف
يداتالستيروئالتوتر الشرياني الشديد وإعطاء 

، القشرية لتحقيق النضج الرئوي الجنيني
مر ويسمح ذلك بتأخير الوالدة على أمل زيادة الع

.اإلمكانالحملي قدر 

هور وتصبح الوالدة الفورية ضرورية في حال ظ
، مثلالسريريةأي دالئل على تدهور الحالة 

ارتفاع التوتر الشرياني غير المستجيب
للعالج، شح البول، وذمة الرئة، دالئل على

HELLP ية التخثر، األعراض العصباعتالالتأو
المشيمة الباكر، أو انفكاكالمركزية، 

.اضطرابات االختبارات الجنينية
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الدةتدبير حالة ما قبل اإلرجاج في أثناء الو
INTRAPARTUM MANAGEMENT OF 

PREECLAMPSIA

 أو )المخاض في أثناء الوالدة بتحريض اإلرجاجيدبر ما قبل
ما لم تكن هناك ( السماح للمخاض العفوي باالستمرار

تقدم توليدية للوالدة القيصرية كالفشل فياستطبابات
.القميةغير المجيئاتالمخاض، تأثر الجنين، أو 

 يراقب كل من األم والجنين بحذر في أثناء المخاض
.والوالدة

وقاية إن أهم نقطتين ينبغي التركيز عليهما في األم هما ال
.الشريانيمن االختالجات والسيطرة على فرط التوتر 

أما المشاكل األخرى التي يمكن أن تعاني منها األم فهي
أو متالزمة الصفيحاتشح البول، وذمة الرئة، ونقص 

HELLP.
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ا إذا كان الجنين يعاني من نقص النمو أو إذ
حدث انفكاك المشيمة فقد يبدي تخطيط
ر، نظم القلب الجنيني عالمات تباطؤ متأخ
ني بطء قلبي، أو عالمات أخرى للتألم الجني

.تتطلب الوالدة القيصرية

 وفي معظم الحاالت يمثل التخدير فوق
الجافية الطريقة المختارة إلجراء الوالدة 

مخاض القيصرية أو تسكين األلم في أثناء ال
.إال في حال وجود اضطراب في التخثر
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الوقاية من االختالجات
SEIZURE PROPHYLAXIS

يعتبر تحري درجة استثارة الجهاز العصبي
المركزي أمراً عظيم األهمية نظراً لخطورة 

مراضةحدوث االختالجات وما يرافقها من 
.األحيانووفيات في بعض 

 ة الوترية المحيطية، بخاصالمنعكساتتمثل
ر والمنعكس الدابري، أكثالداغصيالمنعكس 

د ق.استخداماً عالمات تدهور الحالة العصبية 
المستمر، أو الرمعيشكل الصداع الشديد، 

ي في المريضة التشفوستكإيجابية عالمة 
أعراضاً أو اإلرجاجتعاني من حالة ما قبل 

.لإلرجاجبادريةعالمات 
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تعطى المعالجة الواقية من االختالجات في
ا معظم المريضات الالئي يعانين من حالة م

قبل اإلرجاج في أثناء المخاض، ويستمر 
. ساعة بعد الوالدة24إعطاؤها لمدة 

الجة باإلضافة إلى ذلك ينبغي أن تعطى المع
ة الواقية من االختالجات عند قبول المريض

في المستشفى كلما كانت هناك حالة ما 
قبل إرجاج شديدة، على أن يستمر العالج

.لفترة قصيرة بعد تحقيق االستقرار
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ارنة لقد أكدت الدراسات العشوائية المق

أن سلفات المغنزيوم تشكل الدواء 
المختار لمعالجة نوب اإلرجاج والوقاية

ص منها نظراً لفعاليتها وترافقها مع نق
.  المراضة عند الوليد

ي يعتبر كل من الطريقين العضلي والوريد
قد فعالين في الوقاية، ولكن الحقن العضلي

.يؤدي إلى ألم شديد
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البولي، المتكرر لإلدراريعتبر التقييم 
المنعكسات الوترية العميقة، 

إجراءات هامة وسرعة التنفس 
في تحري عالمات التسمم 

.  بالمغنزيوم
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لمصل المؤشرات السريرية لمستويات سلفات المغنزيوم في ا
(9.6–4.8: المجال العالجي)
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المعالجة بخافضات الضغط الشرياني 
ANTIHYPERTENSIVE THERAPY

إذا تجاوزت مستويات الضغط الشرياني 

ملم زئبق بالنسبة للضغط االنقباضي 160

ملم زئبق بالنسبة للضغط 110–105أو 

االنبساطي 

. فإن تطبيق العالج الفوري يصبح أمراً واجباً 
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الة تهدف المعالجة بخافضات الضغط الشرياني في ح
ما قبل اإلرجاج الشديدة إلى تخفيض الضغط 

ية الشرياني بحكمة للوقاية من نزوف الجملة العصب
وبشكل عام ينبغي أال يخفض الضغط . المركزية

الشرياني إلى القيم الطبيعية أو إلى أقل من 
. ملم زئبق140/90

ضغط وينبغي دائماً اتقاء الحذر وعدم تخفيض ال
م، الشرياني ألكثر من الالزم أو أسرع من الالز
حيث يمكن ألي منهما أن يؤدي إلى نقص 

جريان الدم الرحمي المشيمي وبالتالي إلى
.التألم الجنيني
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طرة إن أكثر األدوية سالمة وفعالية في السي
السريعة على ارتفاع الضغط الشرياني 

الشديد المرافق لحالة ما قبل اإلرجاج هي 
.  الهايدراالزين والالبيتالول

عن طريق الفمالنيفدبين لقد استعمل
ملغ عن 10بنجاح، حيث تم البدء به بجرعة 

. دقيقة عند الضرورة30طريق الفم تكرر كل 
هبوط يستخدم النيفدبين بحذر لتجنبو

الضغط، وخاصة حين يشرك مع 
.سلفات المغنزيوم
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تدبير توازن السوائل
MANAGEMENT OF FLUID BALANCE

ق يحافظ على تسجيل الوارد والصادر من السوائل بشكل دقي
.السوائللحساب حاجة المريضة من 

 ،تعاني هؤالء المريضات عادة من تقبض في األوعية
، مع بعض الدرجة من نقص الحجم داخل خالليةوذمة 

.البولاألوعية، األمر الذي قد يؤدي إلى نقص نتاج 

ددة باإلضافة إلى ذلك فإن هؤالء المريضات بتلقين أدوية متع
مكن ، حيث يواألوكسيتوسينالمغنزيومسلفاتومختلفة، مثل 

لهذه األدوية أن تؤثر على اإلدرار البولي إما بشكل مباشر أو 
.بشكل غير مباشر

ات ومن أشيع األخطاء المرتكبة في تدبير هؤالء المريض
غير إعطاء كميات زائدة من السوائل، تحديد الملح بشكل

.المائيمبرر، والتسمم 
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اإلرجاجتدبير 
MANAGEMENT OF ECLAMPSIA

ية،يمثل اإلرجاج حالة توليدية إسعافية حقيق

ن وكما في أي حالة اختالج فإن التدبير األولي يتضم
ة تأمين الطرق التنفسية وإعطاء األوكسجين بوساط
ية القناع الوجهي للتغلب على انسداد الطرق التنفس

. ونقص األكسجة

 دقائق بوضعية 10يسجل الضغط الشرياني كل
االضطجاع الجانبي، ويتم إدخال قثطرة وريدية قطرها

.لسحب الدم وإعطاء األدوية والسوائل18–16

 ،توضع قثطرة بولية دائمة في المثانة

 وتجرى التحاليل المخبرية
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 يعتمد التدبير الدوائي على الوقاية من تكرر
.ياالختالجات والسيطرة على فرط التوتر الشريان

 فاتسللقد أكدت الدراسات العشوائية المقارنة أن
ن هي أكثر األدوية فعالية في الوقاية مالمغنزيوم

، وهي تمتلك اإلرجاجتكرر االختالجات الناجمة عن 
.أعلى درجات السالمة لكل من األم والجنين

 السيطرة على األكسجةعند تصحيح نقص ،
ي االختالجات، وخفض الضغط الشرياني االنبساط

ح فإن تعجيل الوالدة يصب، زئبقملم 100–90إلى 
تطب أمرًا ملحًا، مع تفضيل الطريق المهبلي، وتس

.الوالدة القيصرية إذا لم يكن ذلك ممكناً 
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الوقاية

ال نزال بحاجة إلى المزيد من األبحاث
حالة حول اآلليات المورثية والجزيئية ل

ما قبل اإلرجاج قبل أن نتمكن من 
.تطوير طرائق فعالة للوقاية منها
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زمنتدبير فرط التوتر الشرياني الم
MANAGEMENT OF CHRONIC 

HYPERTENSION

5/29/2021 63



 حين تشاهد المرأة التي تعاني من ارتفاع
توتر شرياني مزمن ألول مرة خالل الحمل 

فمن المهم مراجعة السجالت السابقة 
للمريضة لتحديد فيما إذا كانت تعاني من

.ارتفاع توتر شرياني أساسي أو ثانوي

اً إذا لم تكن االستقصاءات قد أجريت مسبق
ية، فقد يكون من المالئم نفي األسباب الغد

فرط الكلوية، أو القلبية الوعائية الشائعة ل
وفي هذا السياق يفيد. التوتر الشرياني

ة إجراء الفحوص المخبرية القاعدية، باإلضاف
.  إلى تخطيط القلب الكهربائي
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 والقاعدة العامة أنه ينبغي استخدام أكثر خافضات
ظة الضغط الشرياني سالمة بأقل جرعة ممكنة للمحاف

. ملم زئبق140/90على الضغط الشرياني حول 

ي يعتبر المتيل دوبا أكثر خافضات الضغط الشريان
سالمة خالل الحمل، كما تعتبر حاصرات أقنية 

. الكالسيوم والالبيتالول من األدوية اآلمنة
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قالب يعتبر استعمال مثبطات األنزيم ال
ت لألنجيوتنسين وحاصرات مستقبال

مضاد استطباب في IIاألنجيوتنسين 

جميع مراحل الحمل وذلك بسبب 
.إمكانية تأثيرها على الجنين
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ني إن االرتفاع الهام في التوتر الشريا
ضة لم أو تطور البيلة البروتينية في مري
قبل تكن تعاني من بيلة بروتينية من

ولكن لديها فرط توتر شرياني مزمن
يغلب أن يشير إلى تطور ما قبل 

، اإلرجاج المضاف

ف وتتراوح نسبة حدوث ما قبل اإلرجاج المضا
%.25و 15بين 
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لى يعتمد توقيت الوالدة في حالة فرط التوتر الشرياني ع
:الظروف السريرية

إذا لم تكن هناك دالئل على تحدد النمو الجنيني
وكانت السيطرة على الضغط الشرياني جيدة مع

غياب عالمات ما قبل اإلرجاج المضاف فمن الممكن
السماح للحمل باالستمرار، وذلك بشرط أن تكون

.حالة الجنين جيدة

 أما في حال تحدد النمو الجنيني، ارتفاع أرقام الضغط
اكرة الشرياني، أو ظهور البيلة البروتينية، فإن الوالدة الب

.  تصبح ضرورية

37إذا كانت الوالدة مفضلة ولكن غير إجبارية قبل األسبوع
.  فيجب التأكد من نضج رئة الجنين

وليدية تفضل الوالدة المهبلية في غياب األسباب الت
.للوالدة القيصرية
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العقابيل والنتائج 
Sequelae and Outcomes

 ال تؤدي حالة ما قبل اإلرجاج غير
ة المختلط وحاالت اإلرجاج في المريض
الخروس إلى أي عقابيل والدية على

. المدى الطويل
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 توتر النساء الالئي يعانين من فرط اليبدو أن
الشرياني الحملي يبدين نسبة أعلى 

لحدوث فرط التوتر الشرياني الحقاً خالل
.الحياة

5/29/2021 70



نين إن تحديد العقابيل المتعلقة بالج
والوليد هو أكثر صعوبة، وذلك ألن 

المراضة والوفيات المترافقة مع هذه
، IUGRالمتالزمة تعزى عادة إلى 

الخداج، والتألم الجنيني الحاد 
قد يعاني جميع هؤالء . والمزمن

الولدان من عقابيل طويلة األمد على
.الجهاز العصبي المركزي
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شكرًا ألصغائكم 

Thank  you
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