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 چیست؟ )پره اکالمپسی(مسمومیت بارداری

 
در  كاه  این افزایش فشاار خاون   د.كنی بیستم بارداری، فشار خون شروع به افزایش میزنان باردار بعد از هفتهدر برخی 

مسارومی   )اكالمپسای ه باه  ن رار   ، در صاوریی كاه بیراار د اار ضاواری ناشای از  ن شاود       ودشاثر بارداری ایجاد می

 .شودبارداری( گفته می

 عالئم پره اکالمپسی چیست؟

 ورم و رف  لود شدن دس  و را و صورت 

 ضافه وزن ناگهانیا 

 سردرد، خصوصاً رش  سر و صبح ها بعد از بیدار شدن از خواب 

 میلیرتر جیوه(049/ 09ی )فشارخون باالافزایش فشار خون 

هراندانشگاه ضلوم رزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ی  

مدیری  امور ررستاری  –معاون  درمان   

یاس جامع زنان بیمارستان  
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 شکم و حرك  دانه های ریز جلو  شمیهوع، استفراغ، درد در ناحیه باالی موارد شدید مسرومی  بارداری در 

 .یاری دید و

 .اكالمپسی دیده شود حال  اكالمپسی مطرح می شود هم ضصبی و یشنج هرراه با ضالیم رراگر ضالی

 ادر و جنین دارد؟مسمومیت حاملگی چه تاثیری بر روی سالمت م

 زایی افزایش احترال مرگ جنین در داخل رحم و مرده 

  (گرم 0099افزایش احترال یولد نوزاد كم وزن) با وزن كرتر از 

 افزایش جدا شدن زودرس جف  در دوران بارداری 

 افزایش احترال زایران سزارین 

 افزایش احترال نارسایی كلیوی و قلبی 

 ادر دارد؟برای م چه خطراتی پره اکالمپسی

رره اكالمپسی در دوران بارداری می یواند در مادر منجر به بروز مشکالیی از قبیل: نارسایی كلیوی و یا كبدی، سکته 

 شود. مرگالالت انعقادی، ضواری شدید ریوی ومغزی، یشنج، اخت

 هستند؟بیشتر در معرض ابتال به فشار خون بارداری کدام مادران 

 مادران شکم اول 

  با سابقه رره اكالمپسی در خواهر یا مادر  مادران 

  با سابقه رره اكالمپسی در بارداری قبلی مادران 

  اق مادران  

 مادران مبتال به بیراری دیاب  قبل از بارداری یا حین حاملگی 

  سال 50و باالی  01زنان باردار در سنین زیر 

  بارداریزنان با سابقه فشار خون باال یا سابقه بیراری كلیوی قبل از 

 

ش وزنافزای  
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 کهههرد؟چگونهههه مهههی تهههوان ا  ابهههتال بهههه فشهههارخون حهههاملگی پیشهههگیری    

برای كااهش ضوامال مساتعد كنناده ای كاه باضا        رد. ولی راه مطرئنی برای ریشگیری از وقوع رره اكالمپسی وجود ندا

 :افزایش فشار خون می شود، موارد زیر یوصیه می شود

 كنترل مریب فشار خون 

 اندازه گیری وزن 

  دستور رزشکه ررویئین در ادرار با یوجه باندازه گیری 

 ویزی  مریب یوسط رزشک یا ماما 

  مصرف مایعات كافی در طول شبانه روز 

 مصرف كم مواد كافئین دار 

 (.مصرف بیشتر میوه و سبزیجات یازه به دلیل خاصی   نتی اكسیداییو) محافظ  كننده 

 :پیشگیری ا  ابتال به فشارخون دوران بارداری

هفتگی و بعد از  ن هفتگی یا زماان زایراان اسا .     53هفتگی سپس هر دو هفته یا  01معاینات دوران بارداری هر ماه یا 

 كه باید به موقع انجام شود یا در صورت وجود مشکل به موقع مشخص و ریگیری گردد.

 درمان فشار خون در دوران بارداری چیست؟

مباتال باه راره     ماوارد زیار باه ماادران    .ی مدت زمانی كه از ضرر جنین مای گادرد  درمان بستگی به سن بارداری دارد. یعن

 :شود یوصیه می اكالمپسی خفیف با نظر رزشک
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 استراح  بر رهلوی  پ برای افزایش خونرسانی به جنین 

 افزایش یعداد ویزیتها یوسط رزشک یا ماما 

 محدود نرودن مصرف نرک 

 مصرف مایعات كافی در طول روز 

  رایین  ورنده فشار خون به دستور رزشکمصرف داروی 

  بستری شدن در بیرارستان برای كنترل فشار خون و كاركرد كلیهدر صورت نیاز 

  باید در بیرارستان بستری شود و بطور دقیق دارد وكرتر از هش  ماهه می باشد، خانری كه رره اكالمپسی شدید

 ی متوجه جنین نشود. كنترل شود یا زمانی كه حاملگی او به انتها برسد و خطر

 فشار خون مادر روزی  ندین بار كنتارل مای شاود و وزن و رارویئین ادرار او      ،درصورت بستری در بیرارستان

 شود. سالم  جنین نیز با انجام سونو گرافی و بررسی قلب او كنترل می شود. روزی یک بار بررسی می

  یا رزشک در اوایل حاملگی و مراجعه جه  معاینات بهترین راه كاهش خطرات رره اكالمپسی ، مراجعه به ماما

 ماهانه و رضای  دستورات او می باشد. 

 

  

 


