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مقدمه :پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک ( )TTPیک بیماری تهدیدد كنندده ایدات ،بدا شدیوی بدا ی  %5در
ااملگی میباشد كه باعث ترومبوسیتوپنی میشود .از آنجا كه ااملگی یک محرك شناخته شدده  TTPاسدت ،زندان
باردار در معرض خطر عود هستند .تشدخی سدریو و درمدان بیمداری ابده از ه تده  20بدارداری اهمیدت دارد و بدا
پیامدهای مثبت بارداری همراه است .در این مقاله زن بدارداری بدا ابدتالء بده  TTPدر اداملگی دوم و سدوم معر دی
میشود .این مطالعه با هدف معر ی بیمار ،مروری بر جدیدترین بررسیهای زم و درمان بیماران  TTPدر ااملگی و
نحوه كنترل و مشاورههای ابه از بارداری در بیماران دارای سابقه  TTPانجام شد.
معرفی بیمار :بیمار خانم  20ساله  G3p1d1ab1كه ااملگی اول بیمار سقط  6ه ته خود بخودی بوده و در ااملگی
دوم در ه ته  20بارداری با تشخی سندرم  HELLPو اكالمپسی سزارین شده است .بیمار بعد از عمه به دنبال
مسجه شدن تشخی  TTPتحت پالسما رز ارار گر ته بود .در ااملگی علی در سن  36ه ته بارداری با تشخی
اولیه  HELLPسزارین شد و بعد از عمه با توجه به ا ت پالكت و رؤیت شیستوسیت در م خون محیطی و
تشخی  ،TTPپالسما رز روزانه تا زمان رسیدن پالكت به با ی  100هزار انجام و بیمار با اال عمومیخوب
ترخی شد.
نتیجهگیری :از آنجا كه ااملگی یکی از مهمترین عوامه محرك عود  TTPاست ،پیگیری بیماران با سابقه TTP
در بارداری بعدی و كنترل اكتور ادامز  13و ا تراق نوی مادرزادی و اكتسابی بیماری ضروری است و با شروی درمان
خطر عود و عوارض مادری و جنینی بسیار كاهش مییابد.
کلمات کلیدی :بارداری ،پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک ،درمان ،عوارض
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مقدمه
پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیدک ( )1TTPیدک
بیماری نادر و تهدید كننده ایات ،با شیوی نسبتاً با ی
 %5در ادداملگی م دیباشددد كدده باعددث ترومبوس دیتوپنی
میشود .به دلیه مورتالیته و موربیدیته با ی جنیندی و
مددادری كدده بددا شددروی پالسددما رز بدده سددرعت بر ددرف
میشود ،تشخی این بیماری از لحاظ بدالینی اهمیدت
زیادی دارد ( .)1معمو ً  TTPدر اواخدر اداملگی و در
دوران بعد از زایمان ات اق میا تد و مدیتواندد عدوارض
شددایعی ماننددد پددره اكالمپسددی و سددندرم HELLP
(همولیز ،ا زایش آنزیمهای كبددی ،كداهش پالكدت) را
تقلید كند (.)2
سددندرم ( TTP-HUSپورپددورای ترومبوسددیتوپنیک
ترومبوتیک ،سدندرم اورمدیهمولیتیدک) یدک بیمداری
میکروآنژیوپاتیک انسدادی غیر شایو است كه بده دلیده
تجمو پالكتی ایجاد میشدود .در ایدن بیمداری داكتور
 ADAMTS13كه یک متالوپروتوئیناز است ،كداهش
شدیدی مییابد .این اكتور مولتی مرهای داكتور دون
ویلبراند را اطعده اطعده مدیكندد و در نتیجده ،كداهش
دداكتور  ،ADAMTS13بددا ا ددزایش مددولتی مرهددای
بزرگ دون ویلبراندد همدراه اسدت كده باعدث ا دزایش
چسبندگی پالكتی و كاهش عالیت یبرینولیتیک و به
دنبال آن انسداد ترومبوزی در شریانچهها و مدویرگهدا
میشود .كاهش عالیت این اكتور بده ادد  %5-10بدا
بروز  TTPهمراه اسدت ( .)1یا تدههدای بدالینی TTP
شددامه پنتدداد ،آنمددیهمولیتیددک میکروآنژیوپاتیددک،
ترومبوسیتوپنی ،اختالل سیستم عصبی مركزی ،تد و
اختال ت كلیوی است .به دلیه شایو نبودن یا تدههدای
غیدر هماتولوژیدک ماننددد تد و اخددتال ت نورولوژیدک
سیستم عصبی مركدزی یدا اخدتال ت كلیدوی ،معمدو ً
 TTPبا دو عالمت ترومبوسیتوپنی و آنمدیهمولیتیدک
تشخی داده میشود (.)2
در  TTPو ااملگی بیمار ممکن است در ابتدا با عالئدم
شارخون و درگیری كلیدوی بده ودورت پروت یندوری،
ا زایش كراتینین ،ترومبوسیتوپنی و درگیری كبددی بدا
Thrombotic Thrombocytopenic purpura
)Heamolitic Uremic Syndrome (HUS

معرفی بیمار
بیمار خانم  20ساله  G3p1d1ab1بود كه ااملگی اول
بیمار یک سقط  6ه ته خود بخودی بوده و در ااملگی
دوم ،در ه تدده  20بددا تشددخی سددندرم  HELLPو
اكالمپسی سزارین شده و بعدد از عمده بعدد از مسدجه
شدن تشخی  TTPتحدت پالسدما رز ادرار گر تده و
نوزاد یک ه ته بعد وت شده بود.
در ااملگی علی در سن  36ه تده اداملگی ،بیمدار بدا
شروی درد زایمانی و سردرد مراجعده كدرده بدود كده در
بدو مراجعه شار خون سیستولیک  190و دیاسدتولیک
 10داشددت ،سددایر عالئددم ایدداتی بیمددار نرمددال بددود و
خونریزی بیمار در اد لکه بینی بود.
در آزمایشددددددات ارسددددددالی ،ALT:120 ،AST:10
 PLT:00000 ،HG:1/5و  LDH:000بددوده كدده بددا
توجه به ا ت پالكت به  60000با تشدخی HELLP
بیمار سدزارین شدد .بعدد از عمده جراادی ،پالكدت بده
 50000رسید و شیستوسیت  %7در م خون محیطدی
رؤیت شد ،لذا با تشخی  ،TTPجهت بیمار پالسما رز
روزانه تا زمان رسیدن پالكت به با ی  100هزار ادامده
یا ت و بیمار با اال عمومیخوب ترخی شد.

بحث
از آنجایی كه ااملگی باعدث ایجداد و تحریدک امدالت
عود  TTPمیشود ،لذا زنان بداردار بدا سدابقه  TTPدر
معرض خطدر عدود هسدتند ( .)3 ،2تشدخی سدریو و
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ا زایش آنزیمهای كبدی ،تابلوی بالینی كامالً مشدابه بدا
سندرم اكالمپسی-پره اكالمپسی را نشان داده و بعدد از
آن همولیز میکروآنژیوپاتیک و آنمدی بده تدابلوی بیمدار
اضا ه شود (.)2
در ای دن مقالدده ،خددانم بددارداری بددا ابددتالء بدده  TTPدر
ااملگی دوم و سوم معر ی میشود .این مطالعه با هدف
معر ی این بیمار ،مروری بر جدیدترین بررسیهای زم
و درمان بیمداران  TTPدر اداملگی و نحدوه كنتدرل و
مشاورههای ابه از بارداری در بیمارانی كه سدابقه یدک
بار ابتالء به  TTPرا دارند ،انجام شد.
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پرهاكالمپسی ،هیپرتانسیون ،عالئم كلیوی) مراجعه مدی
كنددد ،بایددد بال اوددله نموندده جهددت ارزیددابی سددطح
 ADAMTS 13و آنتددی بددادی آن گر تدده شددده و
تعویض پالسما تا زمان بهبودی بیماری انجام شود.

درمددان بیمدداری ابدده از ه تدده  20اهمیددت دارد و بددا
پیامدهای مثبت بارداری همراه است (.)2
دو رم از بیماری  TTPوجدود دارد :ندوی اریدی و ندوی
اكتسابی .رم اكتسدابی كده اددود  %15كده مدوارد را
تشکیه مدیدهدد ،بدر ایدر تولیدد آنتدیبدادی بدر علیده
متالوپروت یناز ایجاد میشدود و ندوی مدادرزادی ااوده
موتاسیون ژنی داكتور  ADAMTS13اسدت كده در
ایددن مددوارد تقریبداً تمددام ادداملگیهددا در وددورت عدددم
ان وزیون پرو یالكتیک پالسما دچار عارضده مدیشدوند
( .)3ا تراق نوی مادرزادی و اكتسابی  TTPبدا اسدت اده
از سنجش آنتیبادی  ADAMTS13جهدت نیداز بده
سركوب ایمنی در موارد اكتسابی ،اهمیت دارد .به عالوه
تأیید نوتیپ نوی مدادرزادی جهدت تزریدال پالسدما در
ول بارداری بعددی زم اسدت ،زیدرا در ودورت عددم
درمان ،خطر از دست دادن جنین و عدود  TTPوجدود
دارد (.)9 ،2
 TTPباید در تشخی ا تراای ااملگیهدای از دسدت
ر ته در سه ماهه دوم بارداری و ااملگیهای همدراه بدا
میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک ارار گیرد و كاهش عالیدت
 ADAMTS13باید مد نظر باشد .عالئم این بیمداری
ممکن است جهت ا تراق از پرهاكالمپسی همانند بیمدار
ما بسیار مشکه باشد (.)5
از آنجا كه در  TTPزمان شروی عالئم بالینی در سدنین
مختلف ااملگی میباشد ،در بیماری كه در این گزارش
مطرح شد بدا توجده بده یدک مدورد سدقط در ه تده 6
ااملگی اول و بروز  TTPدر  20ه تگی اداملگی دوم،
باید در از بهبودی ،ارزیابی از نظدر  ADAMTS13و
بررسی سطح آنتیبادیهای ضدد متالوپروتوئینداز انجدام
میشد (.)6
در مطالعدده اسددکالی و همکدداران ( )2019كدده یددک
كارآزمایی بالینی آیندهنگر بود ،الگوریتم بسیار كاربردی
را كه به پیوست ضمیمه است ،در مورد ارزیابی بیمارانی
كه به TTPااد مبتال میشوند و پیگیریهای بدارداری
بعدی جهت جلوگیری از عوارض ،ارائه شد كده خالوده
آن به شرح زیر است (:)3
در زن بارداری كه با ترومبوسیتوپنی و آنمیهمولیتیدک
میکروآنژیوپاتیک (در همراهی با یا تههای دیگدر مانندد

فرم مادرزادی:
در وورتی كه سدطح  ADAMTS 13كمتدر از %10
بود ،اما آنتیبادی وجود نداشدت ،ندوی مدادرزادی TTP
است و نمونهگیدری جهدت ارزیدابی موتاسدیون داكتور
 ADAMTS13باید در از بهبودی انجدام شدود و در
ااملگی بعدی و در دوران پست پارتوم هم بیمار باید از
لحاظ عود  TTPتحت نظر و كنترل شود.
در این رم از بیماری در بارداری بعدی ان وزیون پالسما
باید با دوز  10سی سی به ازای هر كیلوگرم وزن بدن از
ه ته  0-10هر  2ه ته همراه با آسپرین  00میلیگدرم
تقریباً تدا اددود  20ه تده انجدام شدود و از ه تده 20
ااملگی به بعد ،ان وزیون پالسما باید ه تگی تا  6ه تده
پس از زایمان ادامه یابد (.)7
فرم اکتسابی:
در وورتی كه سدطح  ADAMTS 13كمتدر از %10
بود و آنتیبادی هم وجود داشت ،نوی اكتسدابی بیمداری
مطرح است .در این رم ممکدن اسدت جهدت دروكش
كردن بیشتر بیماری ااتیاج بده اسدتروئید درمدانی نیدز
باشد.
 در ایددن ددرم در اوددله بددین بددارداریهددا ،اگددر ADAMTS13پایین باشد و آنتیبادی مثبت باشدد،
درمان انتخابی مانند ریتوكسیماب ابه از ااملگی بایدد
مدنظر باشد (.)7 ،6
 در وورت باردار شدن ،اندازهگیری ADAMTS13در شروی بارداری و كنترل آن در هر تریمستر در ول
بارداری همراه با آزمایش ماهیانه  CBCزم است .در
هر زمان در ااملگی بعدی در وورتی كه
 ADAMTS13به كمتر از  %10برسد ،درمان
انتخابی مانند تعویض پالسما ،استروئید ،آزاتیوپرین باید
مد نظر ارار گیرد (.)2
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ترومبوسیتوپنی و آنمی همولیتیک میکرو آنژیوپاتیک در ااملگی
درمان انتخابی مانند تعویض پالسما ،استروئید ،آزاتیوپرین باید مد نظر ارار گیرد ()2
درمان انتخابی مثه تعویض پالسما ،استرویید،آزاتیوپرین باید مد نظر ارار گیرد ()2
ل  :پره اکالمپسي.هايپرتانسيون وعالئم کليوي)

 -چک  ADAMTS13در شروی ااملگی و كنترل آن ادااه هر سه ماه یکبار

 CBCادااه ماهیانه :ADAMTS13<10%-تعویض پالسما ،استروئید و آزاتیوپرین

اسمیر خون محیطی ،تستهای انعقادی ،LFT ،LDH ،شمارش
رتیکولوسیت
میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک
(ارجای به هماتولوژیست جهت بررسی از نظر ADAMTS13

تعویض پالسما تا بهبود TTP
 ،ADAMTS13<10%وجود
آنتیبادی
)  TTPاكتسابی(

در از بهبودی /ااملگیهای بعد:
 3 , antiADAMTS1پایین
 ADAMTS13و

 rituximabابه از ااملگی بعدی

 ،ADAMTS13<10%عدم وجود
آنتیبادی
)  TTPمادرزادی(

نیاز به
است اده از
درمان
ایمونوساپر
سیو جهت
اظ
ازبهبودی
مانند
استرویید

در از بهبودی  /ااملگیهای
بعد:
ان وزیون پالسما هر  2ه ته از
شروی ااملگی تا ه ته 20
سپس ان وزیون ه تگی
پالسما تا  6ه ته پس از
زایمان

تأیید
نتایج
ADAM
TS13
آنالیز نوی
موتاسیون
در از
بهبودی
الواپ
بهدنبال زایمان
از لحاظ عود
TTP

02
23

 در آنها ضروریADAMTS13 اضور آنتیبادی
است و در نتیجه خطر عود عوارض مادری و جنینی
.بسیار كاهش مییابد

با توجه به اینکه ااملگی یکی از مهمترین عوامه
 پیگیری بیماران، استTTP تحریکكننده اپیزودهای
 و13  در بارداری بعدی و كنترل اكتور،TTP مبتال به
ا تراق نوی مادرزادی و اكتسابی بیماری (با توجه به
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