
 

 

1931، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هفتم، شماره  86   

Cardiovascular Nursing Journal، 7(1)، Spring 2018 

  1931، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هفتم، شماره 

Cardiovascular Nursing Journal، 7(1)، Spring 2018 

 بینی بیماری قلبی عروقی ای برای پیشاختالالت فشار خون حاملگی: پنجره
 

 ، دکترای بهداشت باروری1سیده سعیده موسوی

 ، دکترای بهداشت باروری2*مریم کشاورز

 
 خالصه

 پردازد.عروقی میهای قلبیاین مقاله به مرور مطالعات مربوط به اختالالت فشار خون حاملگی به عنوان عامل خطر بروز بیماریهدف. 

عروقی های قلبی شود. توجه به عوامل خطر بروز بیماری        عروقی به عنوان یکی از مهمترین علل مرگ محسوب می             های قلبی بیماری زمینه. 

های اخیر اختالالت فشار    های درمان و مراقبت دارد. طی سال       های بهداشتی و کاهش هزینه    اهمیت زیادی در کاهش موارد مرگ، بهبود شاخص        

 های بعدی زندگی مطرح گردیده است.  عروقی در سالهای قلبیخون حاملگی به عنوان عامل خطر بروز بیماری

مقاالتی که در بازه    صورت گرفت.    Springerو   PubMed    ،Scopusای  های داده با جستجو در پایگاه   از نوع مروری بود و       این مطالعه   روش کار.   

های جستجو در این مطالعه شامل       اند با شرط در دسترس بودن متن کامل مقاله وارد مطالعه شدند. کلیدواژه              چاپ شده   6102تا    6108زمانی  

hypertensive disorder of pregnancy AND cardiovascular disease AND risk AND screening    مقاله یافت شد که با       662 ، تعداد بود. در ابتدا

مورد کاهش یافت و با       01تعداد مقاالت به      ها در عنوان،  در نظر گرفتن وجود کلیدواژه    های غیر انگلیسی، و     حذف موارد تکراری و مقاالت به زبان      

 .مقاله مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت 01متن مقاالت، تعداد 

های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اینکه آیا           عروقی در زنان با سابقه اختالالت فشارخون حاملگی در سال            های قلبی بروز بیماری ها.  یافته

های بعد  عروقی قبل از حاملگی به بروز اختالالت فشار خون حاملگی و نهایتا بروز پرفشاری خون در سال                 های قلبی وجود عوامل خطر بروز بیماری    

عروقی در آینده است در مطالعات متعددی مورد بحث         های قلبی ساز بروز بیماری  گردد و یا ابتالی به اختالالت فشار خون حاملگی زمینه         منجر می 

 قرار گرفته است و هنوز محل پرسش است.     

بنابراین باید نسبت به     کند،برداری می عروقی پرده حاملگی به عنوان آزمون استرسی در نظر گرفته شده است که از اختالالت قلبی              گیری.    نتیجه

های بعد از زایمان اقدام کرد و کنترل         عروقی در سال  های قلبی گرفتن سابقه اختالالت فشارخون حاملگی در فهرست عوامل خطر بروز بیماری            

 ساالنه فشار خون، بررسی عملکرد کلیوی، اصالح شیوه زندگی و کنترل عوامل خطر را در این گروه از زنان مورد توجه قرار داد.

 

 عروقی های قلبیاختالالت فشار خون حاملگی، پره اکالمپسی، بیماری ها:کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 مقاله مروری

گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران/ استادیار، مرکز مراقبت 1
 تهران، ایران

گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران/ استادیار، مرکز مراقبت 2
 keshavarz.m@iums.ac.ir )* نویسنده مسئول( پست الکترونیک:تهران، ایران 

 



 

  

82 

 

1931، بهار 1نشريه پرستاري قلب و عروق، دوره هفتم، شماره    

Cardiovascular Nursing Journal، 7(1)، Spring 2018 

 مقدمه

-عروقی شامل بیماری عروق کرونری قلب و سکته قلبی از دالیل اصلی مرگ و ناخوشی در سراسر جهان محسوب می                    بیماری قلبی 
که  عروقیبیماری قلبیبا وجود تالش برای پیشگیری، تشخیص و درمان (. 2112؛ انخما و همکاران، 2112شوند )کانوی و همکاران، 

سال در حال     55در زنان کمتر از     عروقی  بیماری قلبی میزان مرگ ناشی از      های اخیر منجر به کاهش موارد مرگ شده است،        در سال 
رسد به نظر می  های جنسیتی در عوامل خطر، تشخیص عالئم و درمان بیماری است.             افزایش است، که این افزایش به دلیل تفاوت        

بندی خطر برای در نظرگرفتن     شد و همچنین، ابزارهای طبقه    در نظر گرفته می   عروقی  بیماری قلبی عوامل خطری که در گذشته برای       
(. شناسایی زنانی که    2112ها معتبر نیست )والدیویزو و همکاران،       بینی بروز این دسته از بیماری     عوامل خطر مبتنی بر جنس در پیش      

های پیشگیرانه و نظارتی جهت کاهش خطر بروز         قرار دارند، مقدمه تدوین و اجرای برنامه         عروقیبیماری قلبی بیشتر در خطر بروز     
هر چند در نظر گرفتن عوامل خطر متعارف مانند پرفشاری خون، دیابت              . (2112است )اسکورنیک و همکاران،     عروقی  بیماری قلبی 

گردیده عروقی  بیماری قلبی کننده و درمان    های پیشگویی گیری و توسعه مدل   آشکار، مصرف سیگار، چربی خون باال موجب شکل         
 01نداشته و تا      عروقی را بیماری قلبی هیچ یک از عوامل خطر بروز        عروقی  مبتال به بیماری قلبی   درصد از بیماران      21است، اما تا    

بیماری های اخیر دیگر عوامل خطر بروز       (. در طی سال   2112اند )وانگ و همکاران،     درصد از آنها تنها یکی از عوامل خطر را داشته          
بیماری مورد توجه قرار گرفته است و مطرح شده است که اختالالت فشار خون حاملگی ممکن است با افزایش خطر بروز   عروقی قلبی
 های پس از حاملگی همراه باشد.در سالعروقی قلبی

های خود را برای زنان عروقی، انجمن قلب آمریکا توصیهبر اساس ارتباط بین تاریخچه پره اکالمپسی و پرفشاری خون و بیماری قلبی
عروقی )سیگار کشیدن   های قلبی به روز کرد، لذا سابقه اختالالت فشار خون حاملگی به فهرست عوامل خطر بیماری                2111در سال   

لیپیدمی( افزوده شد و اصالح شیوه زندگی برای زنان دارای این سابقه توصیه شد )موسکا و همکاران،                   فعال، پرفشاری خون و دیس    
ای گردد یا استرس حاملگی موجب اثرگذاری مشکالت زمینه        میعروقی  بیماری قلبی اینکه آیا عوارض حاملگی موجب بروز        (. 2111

این مقاله به مرور مطالعات مربوط به اختالالت فشار خون حاملگی به            . (2112شود هنوز مشخص نگردیده است )آیه و همکاران،         می
 پردازد.عروقی میهای قلبیعنوان عامل خطر بروز بیماری

 

 هامواد و روش
مقاالتی صورت گرفت.    Springerو   PubMed    ،Scopusای  های داده با جستجو در پایگاه   از نوع مروری بود و      این مطالعه   

-اند با شرط در دسترس بودن متن کامل مقاله وارد مطالعه شدند. کلیدواژه             چاپ شده   6102تا    6108که در بازه زمانی     

 hypertensive disorder of pregnancy AND cardiovascular disease AND riskهای جستجو در این مطالعه شامل        

AND screening    ها در  در نظر گرفتن وجود کلید.اژه    مقاله یافت شد که با حذف موارد تکراری و            662 ، تعداد بود. در ابتدا

 .مقاله مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت 01مورد کاهش یافت و با متن مقاالت، تعداد  01تعداد مقاالت به  عنوان،

 

 هایافته
 عروقی در بارداری طبیعی  تغییرات قلبی

بارداری با تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مورد نیاز برای تامین اکسیژن کافی و مواد مغذی مناسب برای رشد جنین و جفت                          
 01تا    01درصد، افزایش برون ده قلب به میزان          21همراه است. تغییرات در بارداری شامل افزایش تعداد ضربان قلب مادر به میزان               

تا هفته هجدهم بارداری      برابر است. فشار خون     8درصد، کاهش مقاومت عروقی سیستمیک و افزایش جریان خون شریان رحمی تا              
کاهش فشارخون به طور عمده      (.2112کند )انخما و همکاران،     یابد و پس از آن، به تدریج تا زمان ترم افزایش پیدا می              کاهش می 

ناشی از اتساع عروقی سیستمیک در مادر و به میزان کمتر ناشی از افزایش جریان خون و کاهش مقاومت عروق جفتی رحم است؛                          
ای این پدیده به طور     های زمینه مکانیسم  (.2112گردد )والدیویزو و همکاران،  تغییرات در دوره پس از زایمان به مقادیر پایه باز می این

و نوراپی نفرین است )گانت و همکاران،         IIکامل شناخته نشده است، اما علت احتمالی، مقاومت نسبی به اثرات انقباضی آنژیوتانسین               
1881.) 
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همراهی چند هورمون بارداری مانند استروژن، پروالکتین، گنادوتروپین کوریونی انسانی و الکتوژن جفتی انسانی  بالینی،پیشاطالعات 
دهند. کاهش سفتی و مقاومت شریان آئورت و افزایش          ده قلب نشان می   را در کاهش مقاومت عروقی و افزایش حجم خون و برون           

ده قلب، حجم پالسما و ضربان (. افزایش برون1882پروستاسیکلین اندوتلیال و تولید اکسید نیتریک نیز ممکن است دخیل باشد )وینر 
عروقی محسوب شود؛ پره اکالمپسی      تواند به عنوان یک آزمون استرس قلبی       قلب همراه با کاهش فشارخون در طول بارداری می          

 (.2112ممکن است نشانه شکست تست استرس باشد )انخما و همکاران، 
 5یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در حوزه طب مامایی است که در               فشار خون حاملگی    اختالالت  اختالالت فشار خون حاملگی.     

و همراه با یکی از سه جزء تریاد کشنده در کنار خونریزی و عفونت شناخته شده است )کانینگهام و        دهدرخ میها درصد بارداری 11تا 
ای از اختالالت، از افزایش خفیف      (. کالج آمریکایی زنان و زایمان، اختالت فشار خون حاملگی را شامل طیف گسترده         2118همکاران، 

کند معرفی می  (HELP syndrome)های کبدی، و پایین بودن پالکت         فشارخون تا همولیز تهدیدکننده زندگی، باال بودن آنزیم          
 (.2112؛ لی من و همکاران، 2112( )والدیویزو و همکاران، 1)جدول شماره 

 
 بندی بیماری فشار خون در بارداری: طبقه0جدول شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردد که فشار خون آنان اولین بار بعد از اواسط حاملگی به               تشخیص فشار خون بارداری در زنانی مطرح می         فشار خون بارداری.    
متر جیوه یا باالتر رسیده، اما در آنان پروتئینوری شناسایی نشده است. حدود نیمی از زنان مبتال به فشار خون بارداری                       میلی  101/81

شوند. با وجود این، در مواردی که فشار خون تا حد قابل توجهی افزایش یافته است، اگر صرفا به علت                    دچار سندرم پره اکالمپسی می    
آمیز است. در صورتی که      پوشی شود، برای مادر و جنین مخاطره       اینکه هنوز پروتئینوری به وجود نیامده است، از این مسئله چشم            

هفته بعد از زایمان به حد طبیعی برسد، برخی از صاحبنظران، آن را تحت                12شواهد پره اکالمپسی پدیدار نشده باشند و فشار خون تا     
 (.2118کنند )کانینگهام و همکاران، بندی میعنوان پرفشاری خون گذرا طبقه

درصد است. پره اکالمپسی به       5تا    0ترین اختالالت فشار خون در طول بارداری با شیوع          پره اکالمپسی یکی از رایج    پره اکالمپسی.   
دهد. اگرچه پره   شود که تقریبا تمام اعضای بدن را تحت تاثیر قرار می              عنوان نوعی سندرم اختصاصی در حاملگی شناخته می          

اکالمپسی بسیار فراتر از پرفشاری خون ساده حاملگی همراه با پروتئینوری است، بروز پروتئینوری شاخص عینی است و بر نشت کل                      
های بیماری  سیستم آندوتلیال که از خصوصیات سندرم پره اکالمپسی است، داللت دارد. در برخی از زنان، پروتئیوری آشکار از ویژگی                  

نیست، به همین دلیل، معیارهای تشخیصی دیگری از جمله ترومبوسایتوپنی، اختالل عملکرد کلیه، نکروز هپاتوسلولر، اختالالت                     
 (.2118گردد )کانینگهام و همکاران، دستگاه عصبی مرکزی یا ادم ریوی که از شواهد درگیری چند عضوی است، مطرح می

 تغییرات متابولیک و عروقی در پره اکالمپسی  

در   پدیده  یابد، اما این  در حاملگی طبیعی، حساسیت به انسولین برای تسهیل انتقال گلوکز به جنین کاهش می               حساسیت به انسولین.  
 (.2111کشد )کارتی و همکاران، شود و اغلب تا ماه سوم بعد از زایمان طول میهای پره اکالمپسی تشدید میحاملگی

 فشار خون مزمن متر جیوه یا بیشتر قبل از بارداری یا قبل از هفته بیستم بارداری  میلی 091021فشار خون 

 091021اختالل خاص بارداری و  یک بیماری چندسیستمی که با فشار خون بیشششتشر از        

گشرم  میلی 211ساعت و پروتئینوری حداقل  8نوبت و به فاصله حداقل  6متر جیوه در میلی

شود. شکل تشنجشی بشیشمشاری        ساعته پس از هفته بیستم بارداری مشخص می 69در ادرار 

 کند.ها بروز میدرصد از بارداری 100اکالمپسی نام دارد که در 

 اکالمپسی -سندرم پره اکالمپسی

شدن سندرم پشره  مزمن، صرف نظر از علت آن، مستعد افزوده پرفشاری خونتمام اختالالت 

 اکالمپسی است.  
شده به پره اکالمپسی افزوده

 پرفشاری خون مزمن

سشاعشت،    8نوبت و به فاصله  حداقل  6متر جیوه یا بیشتر در میلی 091021بروز فشار خون 

پس از    06بدون پروتئینوری پس از هفته بیستم بارداری. در صورتی که فشار خون تا هفته  

-زایمان به حد طبیعی برگردد به عنوان فشار خون گذرا یا فشار خون بارداری شناخته مشی   

 شود.   

 فشار خون بارداری
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شود، زنان با پره اکالمپسی یا        گلیسیرید و کلسترول مشخص می     اگرچه حاملگی طبیعی با افزایش غلظت تری         چربی خون باال.  
به طور  (. در بارداری،    2118کنند )کو و همکاران،     اکالمپسی تغییرات شدیدتری را در پروفایل لیپیدی خود در دوران بارداری تجربه می

درصد   51و فسفولیپید تا    ( LDL)برابر، و افزایش کلسترول توتال، لیپوپروتئین با چگالی کم              0افزایش تری گلیسیرید تا        طبیعی،
-در پره اکالمپسی تشدید می    چربی خون   گردد. افزایش هفته پس از زایمان به مقادیر طبیعی باز می 11تا  2شود که طی مشاهده می

ماند، که حاصل آن، نسبت      بدون تغییر می   LDLیابد، و میزان کلسترول توتال و        شود، سطح لیپوپروتئین با چگالی باال کاهش می        
به   Bگلیسیرید، اسیدهای چرب آزاد، نسبت آپولیپوپروتئین          است. همچنین، تری    LDLنامناسب لیپوپروتئین با چگالی باال به          

یابد. نشانگرهای دیگر خطر کاردیومتابولیک، همچون      کوچک و اکسید شده به میزان زیادی افزایش می          LDLو   A1آپولیپوپروتئین  
شود. با توجه به این ارتباطات، پره اکالمپسی به عنوان           لپتین و هموسیستئین نیز در پره اکالمپسی/ فشارخون بارداری مشاهده می            

 (.2112سندرم متابولیک بارداری مطرح شده است )والدیویزو و همکاران، 
برابر افزایش    0/0و    2/25لیپیدمی را به ترتیب، تا       دهند که اکالمپسی و پره اکالمپسی خطر ابتال به دیس          نتایج مطالعات نشان می   

دهد. همچنین، زنان با سابقه پره اکالمپسی/ اکالمپسی در معرض خطر بیشتری برای ابتال به دیابت، دیس لیپیدمی، پرفشاری                       می
های عروق مغزی در آینده هستند. مشاوره پیشگیرانه، غربالگری هوشیارانه و مدیریت خطرات              خون، نارسایی احتقانی قلب و بیماری     

 (.2118تواند برای زنان آسیب دیده ارائه شود )کو و همکاران، قابل تغییر می
 مارکرهای پیشگویی کننده در پره اکالمپسی

-علت پره اکالمپسی ناشناخته است، اما به عنوان یک سندرم پیچیده، با افزایش مقاومت و انقباض عروقی در زنان باردار شناخته می                     
شود. احتماال پره اکالمپسی نتیجه کاشت نامناسب جفت در دیواره رحمی است، همچنین، ممکن است نتیجه عدم تعادل یا کمبود در                      

و  (VEGF)(. فاکتورهای آنژیوژنیک مانند فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی         2112ساز آنژیوژنز باشد )انخما و همکاران،       عوامل رشد زمینه  
گردند. میزان سرمی فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی قبل از شروع          موجب افزایش رشد عروقی در دسیدوا می       (PIGF)فاکتور رشد جفتی    

شروع به  ( sEng)و  (  sFlt-1)کند. در همان زمان، میزان برخی فاکتورهای آنتی آنژیوژنیک مانند           پره اکالمپسی شروع به کاهش می     
رسد عدم تعادل بین فاکتورهای آنژیوژنیک و آنتی آنژیوژنیک با اتیولوژی پره اکالمپسی ارتباط دارد. شواهد کند. به نظر میافزایش می

شود که به نوبه خود،     های مارپیچی رحم موجب ایسکمی جفتی می      دهند که حمله ناکافی تروفوبالست به شریان      رو به رشد نشان می    
(. عدم  2118؛ کانینگهام و همکاران،     2112شود )انخما و همکاران     می sEngو  sFlt-1موجب ترشح فاکتورهای آنتی آنژیوژنیک مانند 

گردد، به عبارت   تعادل در این عوامل آنژیوژنیک موجب تخریب اندوتلیوم عروق مادری و اختالل عملکرد اندوتلیال سیستمیک می                  
به جوندگان    sFlt-1دیگر، اختالل منتشر اندوتلیال مادری، تابلوی اصلی بالینی در پره اکالمپسی است. در مطالعات حیوانی، تجویز                   

گیری موجب اختالل شکل   sEngشود. همچنین، تجویز    باردار موجب افزایش فشار خون، پروتئینوری و اندوتلیوزیس گلومرولی می           
کننده پره  های کلیوی و بروز پرفشاری خون در محیط طبیعی گردیده است؛ این بیومارکرها ممکن است پیشگویی                    اندوتلیال لوله 

 اکالمپسی باشند. 
مشخص   sFlt-1آزاد و غلظت باالی       VEGFو   PLGFهای پایین سرمی       روند، غلظت در زنانی که به سمت پره اکالمپسی می         

گیری هر یک به تنهایی، مارکر      در مقایسه با اندازه    PlGFبه   sFlt-1گردیده است، همچنین، مشخص شده است که نسبت باالی             
بهتری در  پیشگویی پره اکالمپسی است. در مطالعات اخیر تغییر غلظت نشانگرهای آنژیوژنیک بین سه ماهه اول و دوم بارداری در                        

های بالینی، مانند پرفشاری خون از نوع       پیشگویی پره اکالمپسی تایید نشده، اما نشان داده شده است که هنگامی که همراه با ویژگی               
درصد و    21تواند در پره اکالمپسی شدید، دارای قدرت پیشگویی با حساسیت            اولیه، نژاد و شاخص توده بدن در نظر گرفته شود، می           

)انخما و   درصد باشد   81درصد و ویژگی       88درصد و در پره اکالمپسی زودرس، دارای قدرت پیشگویی با حساسیت                  81ویژگی  
 (.2112همکاران، 

 عروقیاختالالت فشارخون و ریسک بیماری های قلبی

مطرح گردیده است که شرایط دخیل در پاتوژنز پره اکالمپسی، از جمله مقاومت به انسولین، دیابت ملیتوس، چاقی، پرفشاری خون                       
عروقی در آینده هستند، بنابراین عوامل       های قلبی مزمن، التهاب سیستمیک و بیماری کلیوی، عوامل خطر قوی برای بروز بیماری              

-عروقی بعدی را توضیح دهد. داده     های قلبی تواند ارتباط آشکار بین پره اکالمپسی و بیماری       خطر مشترک غیر از یک رابطه علی، می       
عروقی پس  های قلبی های یک مطالعه مبتنی بر جمعیت در نروژ نشان داد که ارتباط بین اختالالت فشارخون بارداری و بروز بیماری                   
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تواند تا حدود زیادی به عوامل خطر مشترکی که قبل از بارداری وجود دارد، پیوند خورده باشد )رومونستد و همکاران،                       از زایمان می  
(. بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه همگروهی، زنان با سابقه پره اکالمپسی یا فشار خون بارداری، به خصوص افرادی که                        2111

گیری عوامل خطر قابل تغییر همچون شاخص توده بدنی           مبتال به بیماری عودکننده هستند، در معرض خطر بیشتری برای شکل            
 (.2118باالتر، پرفشاری خون، پروفایل چربی نامطلوب و دیابت ملیتوس هستند )مگنوسن و همکاران، 

عروقی منتفع شود.   های قلبی تواند از مداخله زودهنگام برای پیشگیری از بیماری       دهند که این جمعیت بیمار می     ها نشان می  این یافته 
عروقی در  های قلبی تواند با ایجاد تغییرات عروقی، خطر ابتال به بیماری         پره اکالمپتیک می    دهند که حاملگی  بیشتر شواهد نشان می   

(، یک سال )هامد و همکاران،      2110ماه )آگاتیسا و همکاران،       12تا    2های    آینده را تغییر دهد. نتایج حاصل از مطالعات که در دوره           
( پس از بارداری پره اکالمپتیک      2110سال )رامسای و همکاران،       25تا    15( و حتی    2112سال )المپینن و همکاران،       2تا    5(،  2112

دهنده اختالل عملکرد اندوتلیال است. فرض بر این است که تغییرات در عملکرد اندوتلیال عروقی مسئول                   انجام گرفته است، نشان   
عروقی بعدی در   های قلبی تحریک اولیه حوادث پره اکالمپسی، ممکن است مسئول استعدادپذیری تکوین آترواسکلروز و بیماری                

 زندگی باشد.
در زنان مبتال به اختالالت فشار خون بارداری در مقایسه با زنان مشابه در سن بارداری با فشار خون طبیعی، خطر ابتال به پرفشاری                          

یابد. فرآیندهای مرتبط با بروز اختالالت فشار خون، در طی بارداری و مدت کوتاهی              سال پس از زایمان افزایش می       11خون در طی    
عروقی( در زنان   پس از بارداری قابل بحث و بررسی است. این موضوع که آیا خطر ابتال به پرفشاری خون )و بعدها، بیماری قلبی                        

ساز یا مؤثر بر فرآیندهای پاتوفیزیولوژیک خاص اختالالت فشار خون            مبتال به اختالالت فشار خون بارداری به علت عوامل زمینه           
 (.2112بارداری است، در حال حاضر محل بحث است )بهرنس و همکاران، 

زنان با سابقه اولیه پره اکالمپسی زودرس در مقایسه با پره اکالمپسی دیررس و بیماران مبتال به بارداری فشار خون بارداری به                            
-های قلبی عروقی و بدتر شدن پروفایل خطر بیماری       های قلبی تنهایی، به میزان قابل توجهی افزایش عوامل خطر ابتال به بیماری            

شود، تقریبا نیمی از    عروقی را نشان می دهند. عالوه بر این، هنگامی که بر شیوع فشار خون باال در این سه گروه از زنان دقت می                         
درصد از زنان در فشار خون حاملگی و پره اکالمپسی دیررس( به فشارخون باال                 25درصد و     08موارد شروع زودرس )در مقایسه با       

 شوند. مبتال می
یابد. با این حال، پره     شد که با خروج جفت پایان می      در گذشته، پره اکالمپسی به عنوان اختالل محدود به بارداری در نظر گرفته می              

شود که پس از زایمان همچنان ادامه دارد. تحقیقات نشان می            اکالمپسی در حال حاضر به اختالل عملکرد اندوتلیال نسبت داده می           
عروقی بعدی در زندگی هستند؛ با این حال        های قلبی دهند که زنان با تجربه پره اکالمپسی، در معرض خطر بیشتر برای بروز بیماری             

شود یا عوامل خطر حاضر قبل از بارداری، علت          هنوز مشخص نیست که آیا این خطر افزایش یافته، بوسیله پره اکالمپسی ایجاد می              
عروقی های قلبی های قلبی عروقی هستند. با توجه به شواهدی که زنان با سابقه پره اکالمپسی، خطر باالی ابتال به بیماری              بروز بیمار

-های قلبی ، انجمن قلب آمریکا پره اکالمپسی را به عنوان عامل خطر عمده بیماری              2111را در دهه بعد از بارداری دارند، در سال           
 عروقی برای بیماری قلبی در زنان معرفی کرد.

عروقی دخالت دارد. مسیر مشترک هر دو ممکن است بتواند ارتباط پره             های قلبی اختالل عروقی در پاتوژنز پره اکالمپسی و بیماری        
عروقی را توضیح دهد. مشخص نشده است که زنان در حاملگی پره اکالمپتیک، آیا قبل از این مشکل                   های قلبی اکالمپسی با بیماری  

اند و اختالل عروقی تابع بارداری پره اکالمپتیک است؟ یا پره اکالمپسی به خودی خود، باعث                    دارای عملکرد طبیعی عروقی بوده     
 (.2112شود؟ )انخما و همکاران، عروقی میهای قلبیپاتوفیزیولوژی اختالل عروقی منجر به خطر افزایش یافته بیماری

 تغییرات ساختاری عملکردی قلب و اختالالت فشار خون در بارداری

شود. اگرچه میزان بروز مطلق فیبریالسیون دهلیزی در زنان در مقایسه           فیبریالسیون دهلیزی موجب افزایش موارد مرگ در زنان می        
با مردان کمتر است، خطر سکته مغزی و سایر حوادث ترومبوآمبولی مرتبط با فیبریالسیون دهلیزی در سراسر جهان در زنان بیشتر از                      

برابر   2/5(. در مطالعه قلب شهر کپنهاگ، مرگ ناشی از فیبریالسیون دهلیزی در زنان               2118مردان است )اسکانتلبوری و همکاران،      
(. در یک   2110مردان بود، بنابراین فیبریالسیون دهلیزی در زنان، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد )فریبرگ و همکاران،                        

برابر بود )اسکانتلبوری و همکاران،       2/2مطالعه، در زنان با فیبریالسیون دهلیزی احتمال ابتال به سابقه اختالالت فشارخون بارداری               
درصدی   0زن مبتال به پره اکالمپسی مشخص شد که پره اکالمپسی با افزایش               258111(. در گزارش یک متاآنالیز با بیش از         2118
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(. همچنین، مشخص شده است که زنان با سابقه فشار خون بارداری، دارای                2112نارسایی قلب در ارتباط است )وو و همکاران،           
دهند که طیف   عملکرد و ساختار قلبی نامناسب، شاخص توده بطنی چپ باالتر و اختالل دیاستولیک بیشتر هستند. مطالعات نشان می                 

عروقی وجود  دار قبل از بروز حوادث قلبی     ها پس از بارداری عارضه    ها و سال  عروقی در زنان در ماه    وسیعی از اختالالت فنوتیپی قلبی    
تواند مورد تاکید   عروقی می ها و ارائه راهبردهای کاهش مرگ و ناخوشی قلبی         های پرخطرتر این جمعیت   دارد، لذا شناسایی زیرگروه   
 (.2112قرار گیرد )آیه و همکاران، 

 عروقی در فرزندان  های قلبیاختالالت فشار خون در بارداری و خطر بروز بیماری

عروقی متمایزی از جمله اختالل در جریان خون عروقی ناشی از           های با اختالالت فشار خون، فنوتیپ قلبی      فرزندان حاصل از بارداری   
کننده فنوتیپ آتروژنیک ابتدایی فرزندان پره       های اندوتلیال و افزایش ضخامت اینتیمامدیایی دارند. این تغییرات عروقی، مطرح            پاسخ

اکالمپتیک در هنگام تولد است. افزایش ضخامت دیواره و کاهش فشار پایان دیاستولی بطن چپ در مقایسه با گروه کنترل، در                           
عروقی مرتبط با   نوجوانانی که در معرض اختالالت فشار خون حاملگی قرار گرفته بودند گزارش شده است، لذا اهمیت تغییرات قلبی                   

عروقی آتی در فرزندان زنان مبتال به اختالالت فشار خون مورد تاکید قرار گرفته               عوارض بارداری و ارتباط آنها با خطر بیماری قلبی         
 (.2112است )آیه و همکاران 

 ضرورت های تحقیقاتی

عروقی المللی، در نظر گرفتن تاریخچه ابتال به اختالالت فشارخون بارداری را به عنوان عامل خطر بیماری قلبی                   های بین گایدالین
عروقی بعد از زایمان مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. با این           شود پرفشاری خون و سایر عوامل خطر قلبی       کنند، لذا توصیه می پیشنهاد می

دهند. پتانسیل استفاده از سابقه عوارض  های دقیق و جزئیات چگونگی پیگیری این جمعیت را ارائه نمیها توصیهحال، بیشتر گایدالین
عروقی، هم برای مادران و هم فرزندانشان،        های قلبی حاملگی برای شناسایی زودهنگام افراد در معرض خطر افزایش یافته بیماری            

ها را باز نماید. طراحی     قابل تامل است، زیرا ممکن است به طور بالقوه یک پنجره زمانی معین برای کاهش خطر این دسته از بیماری                   
عروقی های قلبی تری از عوارض بارداری برای شناسایی افراد در معرض خطر بیماری             های حساس تحقیقات بعدی در مورد ویژگی     
 (.2112بسیار ارزشمند است )گروانهاف، 

عروقی به دو دلیل مهم است. اول اینکه به شناسایی جمعیت در معرض خطر باالتر ابتال به ارتباط بین عوارض حاملگی و بیماری قلبی
های های آموزشی هدفمند و استراتژی     تواند برنامه عروقی در مراحل بعدی زندگی کمک خواهد کرد و همین مورد می             بیماری قلبی 

پیشگیرانه اولیه را عالوه بر مسیرهای دقیق نظارتی، هم برای مادر و هم کودک در بر داشته باشد که ممکن است باعث تشخیص و                         
ای مرتبط با درک و در نهایت، رویکردهای مدیریتی و درمانی           های ریشه درمان زودتر گردد. دوم اینکه بینش ما را نسبت به مکانیسم          

 (.2112دهد )آیه و همکاران، عروقی افزایش میای بارداری و بیماری قلبیریشه
اند و سه دسته خطر     به روز شده    2111عروقی در زنان در سال      های قلبی های مبتنی بر اثربخشی برای پیشگیری از بیماری       گایدالین

آل، به تفکیک قابل تغییر و غیر قابل         عروق ایده عروقی شامل خطر باال، در معرض خطر، یا سالمت قلبی          های قلبی ابتال به بیماری  
شوند. بندی می طبقه“ در معرض خطر  ”تغییر مشخص گردیده است. در این گایدالین، زنان با ابتال به سابقه پره اکالمپسی به عنوان                  

کند پزشکان از زنان در مورد عوارض مربوط به حاملگی از جمله دیابت بارداری، فشار خون بارداری و پره                    این دستورالعمل توصیه می   
 (.2112عروقی سوال کنند )انخما و همکاران، های قلبیاکالمپسی برای شناسایی افراد در معرض افزایش خطر بیماری

-ها و نتایج مطالعات معتبر، بیانگر اهمیت نظارت و کنترل ساالنه فشار خون در زنان با سابقه بیماری       نتایج جدیدترین نسخه گایدالین
-سال، انجام آزمایشات ادراری و اندازه       5های فشار خون بارداری است. همچنین، نظارت سالیانه بر عملکرد کلیوی به مدت حداقل                

گیری پروتئین و چربی خون، آموزش تغییر شیوه زندگی و کنترل عوامل خطر در این گروه از زنان مورد تاکید قرار گرفته است )گامبل   
 (.2118و همکاران، 

 

 گیرینتیجه

ها مورد توجه قرار گرفته عروقی، عوامل خطر بروز این دسته از بیماریهای قلبیبیماریمرگ ناشی از  مواردبا توجه به اهمیت کاهش 
عروقی در زنان مبتال به اختالالت فشار خون بارداری اشاره شده             های قلبی های اخیر به افزایش خطر بروز بیماری       است. طی سال  

دهنده است. این ارتباط در زنان با سابقه ابتال به پره اکالمپسی بیشتر مطرح گردیده است. هنوز مشخص نیست که آیا این رابطه نشان
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قبل از بارداری، زنان را مستعد ابتال به پره اکالمپسی و بروز              آسیب عروقی حاصل از حمله پره اکالمپسی است و یا وجود عوامل خطر      
رسد شرایط دخیل در پاتوژنز اختالالت فشارخون بارداری، به          به نظر می  نماید.  عروقی و حوادث پس از زایمان می       های قلبی بیماری

ویژه پره اکالمپسی، از جمله مقاومت به انسولین، دیابت آشکار، چاقی، پرفشاری خون مزمن، التهاب سیستمیک و بیماری کلیوی                        
 عروقی در آینده باشند. های قلبیعوامل خطر قوی برای ایجاد بیماری

بر اساس ارتباط     عروقی ارائه شده است.   های  قلبی  های پیشگیرانه و نظارتی جهت کاهش خطر بروز بیماری        در مطالعات اخیر، برنامه   
های جدید، سابقه اختالالت فشار خون به       عروقی در گایدالین  های قلبی تاریخچه پره اکالمپسی و فشار خون بارداری با بروز بیماری          

عروقی )سیگار کشیدن فعال، فشار خون باال و دیس لیپیدمی( افزوده شده است. نتایج آخرین                های قلبی فهرست عوامل خطر بیماری   
ها و نتایج مطالعات معتبر، بیانگر اهمیت آموزش در زمینه اصالح شیوه زندگی، انجام آزمایشات بررسی عملکرد                       نسخه گایدالین 

 های غربالگری همراه با شناسایی عوامل خطر است.کلیوی، و در نظر گرفتن بیومارکرها به عنوان تست
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Hypertensive disorders of pregnancy: A window to predict future cardi-
ovascular disease 
 
Seyedeh Saeedeh Mousavi1, Ph.D 
* Maryam Keshavarz2, Ph.D 
 
Abstract 
Aim. This paper reviews the potential role of hypertensive disorders of pregnancy (HDP) as a risk factor 
for cardiovascular disease (CVD). 
Background. CVD is one of the most important causes of mortality. Paying attention to the risk factors of 
CVD is of great importance in reducing mortality, the cost of treatment and care and improving health indi-
cators. Over the recent years, HDP have been considered as a risk factor for developing CVD in later life .
Method. This review study was conducted by searching out PubMed, Scopus, and Springer databases from 
2016 to 2019, based on the availability of articles full text. The keywords included “hypertensive disorder 
of pregnancy AND cardiovascular disease AND risk AND screening”. At first, 223 articles were found that 
according to the title and with the elimination of repetitive and non-English language studies, the number of 
articles was reduced to 17, and 10 papers were reviewed. 
Findings. Within the recent years, the incidence of CVD in women with a history of HDP has been consid-
ered. The main discussion in numerous studies has been focused on whether the presence of risk factors for 
CVD before pregnancy leads to HDP and then occurrence of hypertension in later years, or HDP is the risk 
factor for the onset of CVD in the future. 
Conclusion. Pregnancy is considered as a stress test that unveiling CVD, therefore, it is important that the 
history of HDP to be considered in the list of risk factors for CVD in postpartum years. Annual blood pres-
sure and renal function monitoring, lifestyle modification and paying attention to the CVD risk factors in 
this group of women is recommended. 
 
Keywords: Hypertensive disorders of pregnancy, Preeclampsia, Cardiovascular disease 
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