
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممکن است  معمول حاملگی باشند. بنابراین بیماری

قبل از اینکه در مراقبت های معمول حاملگی که 

شود ان پروتئین ادرار اندازه گیری میفشار خون و میز

مین دلیل مشخص شود تشخیص داده نشود. به ه

های حاملگی اهمیت مراجعه مرتب جهت مراقبت

 .دارد

یا دیاستولیک  ۰۴۱فشار خون سیستولیک بیشتر از 

ه فشار خون باال تلقی می میلی متر جیو ۰۱بیشتر از 

شود. از آنجا که فشار خون در طول روز نوسان دارد 

برای اطمینان از باال بودن، فشار خون باید بیش از 

یک بار اندازه گیری شود. میزان پروتئین ادرار نیز 

نوسان دارد بنابراین اگر پزشک بعد از اندازه گیری 

مشکوک  پروتئین ادرار در یک نوبت، به پره اکالمپسی

 ۴۴باشد دستور آزمایش اندازه گیری پروتئین ادار 

ساعت  ۴۴ساعته می دهد. در این آزمایش بیمار ادرار 

را جمع آوری کرده و آزمایشگاه میزان پروتئین را در 

  .ادرار می سنجد

پره اکالمپسی ممکن است بین زمان های مراجعه و 

از عالئم بطور ناگهانی نیز اتفاق بیفتد. بنابراین آگاهی 

احتمالی بسیار مهم است. در صورتیکه متوجه تورم 

در صورت یا پف دور چشم شدید و یا تورم دستها 

بیشتر از مختصر بود و یا تورم زیاد یا ناگهانی در پاها 

یا قوزک پا مشاهده کردید بالفاصله با پزشک معالج 

خود تماس بگیرید. تورم بدلیل احتباس آب )که خود 

 وزن شود( رخ می دهد،افزایش  می تواند باعث

تا  ۵پره اکالمپسی اختالل پیچیده ای است که حدود 

درصد زنان حامله را درگیر می کند. تشخیص پره  ۸

اکالمپسی بر فشار خون باال و وجود پروتئین در ادرار 

)بطور طبیعی پروتئین در ادرار دیده نمی شود( بعد از 

حاملگی است. این اختالل در بیشتر موارد  ۴۱هفته 

حاملگی شروع می شود ولی در هر  ۷۳بعد از هفته 

لگی و نیز در زمان زایمان و نیمه دوم حام  زمانی از

ساعت  ۴۸تا  ۴۴یا حتی بعد از زایمان )معموال در 

اول بعد از زایمان( ممکن است دیده شود. بروز این 

حاملگی نیز در موارد نادری  ۴۱اختالل قبل از هفته 

نظیر حاملگی موالر امکان دارد. پره اکالمپسی می 

کن تواند حفیف یا شدید باشد و نیز پیشرفت آن مم

است آهسته یا سریع باشد. تنها راه بهبود بیمار 

 .زایمان است

 تأثیر پره اکالمپسی بر سالمت مادر و جنین

هر چه پره اکالمپسی شدید تر باشد و زودتر رخ دهد 

خطر آن برای مادر و جنین بیشتر است. بیشتر زنانی 

که دچار پره اکالمپسی می شوند دچار نوع خفیف آن 

ایمان می شوند و با مراقبت های در نزدیکی زمان ز

 مناسب خطری متوجه آنها یا جنینشان نخواهد بود

 تشخیص .

پره اکالمپسی بویژه در مراحل اولیه، اغلب عالمت 

روشنی ندارد. بعالوه، بعضی از عالئم پره اکالمپسی 

 نظیر ورم و افزایش وزن ممکن است شبیه عوارض

 

پره اکالمپسی 

 )مسمومیت حاملگی( 

 

 
 

 

 تهیه کنندگان:

 نسترن نادری فر

 فوزیه صناعتی



 

 

 

 

 

  

 

سولفات منیزیم و در صورتیکه فشار خون  احتمالی

تجویز می  خیلی باال باشد داروهای ضد فشار خون

یا بیشتر باشد  ۷۴شود. در صورتیکه حاملگی در هفته 

القاء شده و یا سزارین می شود. در  زایمان در بیمار

 هفته باشد جهت ۷۴صورتیکه سن حاملگی کمتر از 

کمک به تکامل سریع تر ریه های کودک از داروهای 

در  .استفاده می شود کورتیکواستروئیدی )کورتون(

شدن پره اکالمپسی  صورتیکه اولین عالمت از بدتر

دیده شود و یا رشد جنین متوقف شود صرف نظر از 

 .زایمان یا سزارین انجام می گیرد ن حاملگی القایس

 بعد از بدنیا آمدن کودک، بیمار تا چند روز در

بیمارستان تحت نظر قرار گرفته و از نظر فشار خون و 

بسیاری از موارد تشنج  سایر عوارض کنترل می شود.

ساعت اول  ۴۸بعد از بدنیا آمدن نوزاد و معموالً در 

ی افتند. در بیشتر بیماران، بویژه از زایمان اتفاق م بعد

حفیف، فشار خون ظرف  مبتالیان به پره اکالمپسی

حدوداً یک روز پایین می آید. در موارد شدیدتر فشار 

بیشتری باال می ماند. به این بیماران برای  خون مدت

زایمان از راه  ساعت بعد از ۴۴جلوگیری از تشنج تا 

این بیماران وریدی سولفات منیزیم داده می شود. 

باشند تا مدتی از داروهای ضد  ممکن است مجبور

 فشار خون استفاده کنند.

 

باشند که جنین ممکن است زایمان  دال بر این

 .طبیعی را تحمل نکند بیمار سزارین خواهد شد

حاملگی باشد و  ۷۳ بیمار زیر هفته در صورتیکه

بوده و وضعیت بیمار به نظر پایدار  بیماری خفیف

حاملگی  د و نیز وضعیت جنین خوب باشد ادامهبرس

امکان پذیر است. در چنین وضعیتی، بیمار ممکن 

توصیه به استراحت شود  است به خانه فرستاده شده و

 و یا برای استراحت بیشتر و تحت نظر قرار گرفتن در

بیمارستان بستری شود. بیشتر پزشکان محدودیت 

)استراحت کنند.  فعالیت و استراحت را توصیه می

مطلق احتماالً بدلیل اینکه ممکن است خطر انعقاد 

 دهد کمک کننده نیست(. خون را افزایش

خانه باشد چه در بیمارستان، تا آخر  بیمار چه در

صورتیکه  دوره حاملگی تحت نظر قرار می گیرد. در

بیمار در خانه استراحت کند به این معنی است که 

خون و آزمایش  گیری فشار باید مرتب جهت اندازه

ادرار و همچنین سونوگرافی و نوار قلب جنین به 

معالج خود مراجعه کند. همچنین باید روزانه  پزشک

کند. چنانچه در  تعداد دفعات حرکت جنین را گزارش

هر زمانی عالئم نشان دهنده بدتر شدن پره اکالمپسی 

جنین باشند بیمار مجدداً در  و یا عدم رشد

 ه و احتماالً باید هر چه زودتربیمارستان بستری شد

 .کودک خود را بدنیا آورد

اکالمپسی شدید باشد بیمار قطعاً  در صورتیکه پره

 باید بقیه دوران حاملگی را در بیمارستان بستری

 باشد. برای بیمار به منظور جلوگیری از تشنج

 

 وزنی بیش از بنابراین اگر در عرض یک هفته افزایش

با پزشک خود تماس بگیرید.  کیلوگرم داشتید ۵/۰

که به پره  البته باید توجه داشت که تمام زنانی

اکالمپسی مبتال می شوند تورم نخواهند داشت. پره 

عالئم دیگری را نیز بدنبال خواهد  اکالمپسی شدیدتر

  :داشت که عبارتند از

 تغییرات بینایی سردرد شدید یا مستمر: 

شامل دوبینی، تاری دید، دیدن نقاط شناور 

دادن  یا جرقه، حساسیت به نور، یا از دست

 موقتی دید

قسمت باالی  درد یا حساسیت شدید در 

 شکم

 تهوع و استفراغ 

 : درمان پره اکالمپسی بهدرمان پره اکالمپسی

شدت بیماری، زمان گذشته از شروع حاملگی، و 

احتمال دارد  وضعیت جنین بستگی دارد. بیمار

حداقل برای ارزیابی اولیه و شاید برای بقیه حاملگی 

بستری شود. عالوه بر اندازه گیری فشار  در بیمارستان

ممکن  خون و آزمایش ادرار، آزمایشات خون دیگری

ام شود. برای است برای ارزیابی شدت بیماری انج

سونوگرافی، بیوفیزیکال  ارزیابی رشد و وضعیت جنین

در  .نیز انجام می شود نوار قلب جنین پروفایل، و

صورتیکه بیمار پره اکالمپسی خفیف داشته باشد و در 

حاملگی یا بعد از آن باشد روند زایمان  ۷۳ هفته

)بویژه اگر گردن  بوسیله دارو به بیمار القاء می شود

 عالئم در صورتیکه ع به اتساع کرده باشد(.رحم شرو

 


