افشایػ فؾبر خَى ؽب یػشزیى هؾکل طتی جذی در
حبهلگی اعز کِ ثبػث اخشالل در ط

یر طتیعی

حاهلگی ٍ ا یجبد خطز جذ ی ثزای هبدر ٍ جيیى می
ثبؽذ.
افشایػ فؾبر خَى در ثبردار ی ثب ػالین ثبلیٌی ثیوبری
ؽٌبعبیی ٍ ثِ طَر هشذاٍل ثزاعبط اثزار ٍاردُ ثز
ػضَ ُ دف ًبهگذاری هی ؽَد ٍ ػجبرسٌذ اس:
حرُ اکالهذغی ٌّ :گبهی کِ درگیزی کلیَی هٌجز ثِ
دفغ دزٍسئیي در ادرار (دزٍسئیٌَری ) هی ؽَد؛
اکالهذغیٌّ ،گبهی کِ درگیزی عیغشن ػقجی
هزکشی عجت سؾٌج هی ػٍد .

عٌذرم ّلخ ٍضؼیشی ثغیبر خطزًبک اعز  .هی سَاًذ

ثزخالف دزُ اکالمحعی خبلـ  ،ثیوبری کِ هجشال ثِ

ثِ کن خًَی هٌجز ؽَدٍ ،ضؼیشی کِ در آى خَى

عٌذرٍم ّلخ خبلـ اعز ثیؾشز احشوبل دارد کِ

اکغیضى کبفی ثزای سبهیي ثذى را ًذارد  .ایي عٌذرم

چٌذسا ثَدُ کوشز اس  25عبل داؽشِ ٍ عي ثبرداری

هؼوَال در عِ هبِّ آخز حبهلگی قجل اس ّفشِ ۳۷رخ

ًیش سیز ّ 36فشِ ثبؽذ  20 .درفذ ثیوبراى هوکي

هی دّذ  ،اهب هوکي اعز دظ اس سایوبى ًیش رخ دّذ.

اعز فبقذ فؾبر خَى ثبؽٌذ ٍلی  30درفذ دزُ

در ایي ٍضؼیز ،هزگ ٍ هیز هبدر ثبالی  24درفذ ٍ

اکالمحعی ؽذیذ دارًذ .
ػالئن هؾخقِ آى ؽبهل:

هزگ ٍ هیز ًَساداى  17.7 – 60درفذ گشارػ ؽذُ

اعشفزاؽ
درد فَقبًی ؽکن

اعز .

سَْع دیؾزًٍذُ

ایي عٌذرٍم فزم ًبدر ٍلی ثغیبر خطزًبکی اس دزُ

ٍ عٌذرم  ، HELLPسهبًی کِ ثیوبری ثب سظبّزار

اکالمحعی اعز کِ

ثبلیٌی خًَی ٍ کجذی ّوزاُ هی ؽَد.

افشایؼ آًشین ّبی کجذی ٍ کبّؼ ؽوبرػ دالکشْب

عٌذرم  HELLPاس ػَارك فؾبرخَى ثبالی

اکالمحعی یب اکالمحعی  ،درد ؽذیذ رثغ فَقبًی

ّوزاُ اعز  .ػالئن آى هؾبثِ کجذ چزة ثبرداری اعز

راعز ثِ ػلز ّوبسَم کذغَل کجذی ( ، ) %1کٌذُ

اهب خًَزیشی داخل کجذی ٍ سیز کذغَلی ؽبیغ سز

ؽذى جفز( ً ، ) % 7برعبیی حبد کلیِ (  ، )% 7ادم

اعز .

ریَی (  ) % 6هی ثبؽذ .

حبهلگی اعز ٍ در حذٍد  ۲درفذ اس  ۱۲درفذ سًبى
حبهلِ ثب فؾبر خَى ثبالی حبهلگی را ثِ خَد
اخشقبؿ هی دّذ.

ثب سخزیت علَلْبی خًَی

،

ػالئن ٍ ًؾبًِ ّبی قجل اس ایي عٌذرٍم ؽبهل دزُ

درهبى هَثز سغزیغ سایوبى هی ثبؽذ  .هزدُ سایی ٍ
هزگ ٍ هیز ًَساد در اثز ًبرط ثَدى ؽبیغ اعز .

رؽخیـ
در ثیوبر هجشال ثِ عٌذرم  ، HELLPػالٍُ ثز
سبریخچِ کبهل دشؽکی ٍ آسهبیؾبر ثبلیٌیً ،یبس ثِ
عٌجؼ سغز ّبی خًَی ًیش ّغز.

درهبى
 -اعشزاحز در سخز (در خبًِ یب ثیوبرعشبى)

-

در فَر ر ٍخبهز ثیوبری ،ثغشزی ؽذى در

 -عٌجؼ فؾبر خَى – عٌجؼ هقذار RBC

ثیوبرعشبى ثزای دبیؼ هذاٍم

 -ثزرعی عطح ثیلی رٍثیي

-

– سغشْبی ػولکزد کجذی
عٌجؼ هقذار دالکز– سغشْبی ادراری ثزای ثزرعی دزٍسئیٌَری
-ثزرعی آًشین ّبی کجذی

سشریق خَى ،در هَارد

کن خًَی ؽذیذ ٍ دالکز

دبییي

 عَلفبر هٌیشین ثزای دیؾگیزی اس سؾٌج -دارٍّبی ضذ فؾبر خَى

– ثزرعی ػولکزد کلیَی

 -دبیؼ جٌیي ،ثِ هٌظَر ثزرعی عالهز جٌیي

-عٌجؼ الکشزٍلیز ّب

 -ؽوبرػ حزکبر جٌیي (سغییز در سؼذاد یب سٌبٍة

– هطبلؼبر اًؼقبدی

ضزثبًبر هنکي اعز ًؾبًِ اعشزط جٌیي ثبؽذ )

 -الکشبر دّیذرٍصًبس یک هبرکز ّوَلیش اعز کِ

 -اًجبم سغشْبی غیز اعشزعی (،)non-stress test

افشایؼ هی یبثذ.

سندرم هلپ)(HELLP
چیست؟

کِ ثِ ثزرعی ضزثبى قلت جٌیي در ارسجبط ثب حزکبر
ٍی هی دزداسد
 هطبلؼبر دادلز سغشْبی آسهبیؾگبّی کجذ ،خَى ٍ ادرار اعشفبدُ اس کَرسیکَاعشزٍئیذّب کِ هوکي اعز ثِثلَؽ سٍردرط ریِ جٌیي کوک کٌذ .
بيمارستان سوم شعبان دماوند
تماس با ما:
جیالرد ،جىب سیىما پرستً ،بیمارستان سًم شعبان
دمايود تلفه76319781-4 :

www.sdmc.sbmu.ac.ir
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