
 

 مسمومیت حاملگی چیست؟ 

همراه با 140/90افزایش فشار خون باالی 

 20وجود پروتئین در ادرار بعد از هفته 

 حاملگی را مسمومیت حاملگی گویند. 

مسمومیت حاملگی یا پره اکالمسی شدید، چه 

 عالیمی دارد؟ 

: عالیم   

افزایش مداوم فشار خون -پروتئین در ادرار

تغییرات  -تورم و پف کردگی مداوم -

دیدن  -تاری دید-شامل دوربینی  -بینایی

نقاط شناور یا جرقه، حساسیت به نور، یا از 

سردردشدید یا  -دست دادن موقتی دید

 -تهوع و استفراغ -تحریک پذیری -مستمر

درد یا حساسیت شدید در  -درد شکم

 قسمت باالی شکم  

 درمان 

درمان پره اکورچی به شدت بیماری، زمان گذشتهه          

از شروع حاملگی، وضعیت جنین بستهگهی دارد و            

عالوه بر اندازه گیری فشار خون در صورتیکه بیمهار          

حاملگی باشد و بیماری خفیف بوده و    73زیر هفته  

وضعیت بیمار به نظر پایدار برسد و نیز وضهعهیهت             

جنین خوب باشد ادامه حاملگی امکان پذیر اسهت.          

در چنین وضعیتی بیمار ممکن اسهت بهه خهانهه               

فرستاده شده و توصیه به استراحت شود و یا بهرای           

استراحت بیشتر و تحت نظهر قهرار گهرفهتهن در                

بیمارستان بستری شود در موارد شدیهد بهیهمهاری         

 .زایمان توصیه می شود 

 چه موقع باید به پزشک مراجعه کنید؟ 

هر موقع دچار سردرد، تاری دید، درد قسمت فوقانی 

راست شکم، تهوع و استفراغ شدید باید هر چه 

 سریعتر به پزشک مراجعه کنید. 

 توصیه های الزم: 

 فعالیت فیزیکی خودرا کاهش دهید.

 ازداروهای مسکن و آرام بخش استفاده نکنید.

از پروتئین و کالری کافی در رژیم غذایی خود استفاده 

 کنید.

 مصرف نمک و مایعات را محدود کنید.

 فشار خون خود را مرتب کنترل کنید.



 تشخیص مسمومیت حاملگی چگونه است؟ 

اندازه گیری فشار خون و آزمایش ادرار و آزمایشات 

 خون برای ارزیابی شدت بیماری.

 پیشگیری: 

مراقبت پیش از تولد مناسب در سرتاسر دوران 

بارداری در طول بارداری از سیگار داروهای 

 روانگردان یا الکل استفاده نکنید.

در طول بارداری از یک رژیم غذایی طبیعی و کامالً 

درصورت تجویز مکمل های  -متعادل استفاده کنید

 ویتامین و معدنی پیش از زایمان را مصرف کنید.

بدون توصیه پزشک هیچ دارویی از جمله داروهای 

 بدون نیاز به نسخه را مصرف نکنید.

پره اکالمسی فشارخون باال و وجود پروتئین در ادرار 

 بطور طبیعی پروتئین در ادرار دیده نمی شود.

حاملگی است و در هر زمانی از  02بعد از هفته 

نیمه دوم حاملگی و نیز در زمان زایمان و یا حتی 

ساعت اول بعد از 24تا02بعد از زایمان معموالً در 

زایمان ممکن است دیده شود تنها راه بهبود بیمار 

 زایمان است.

 عوامل تشدید کننده بیماری: 

سابقه فشارخون  -دیابت شیرین -تغذیه نامناسب

سال یا 02سن کمتر از -سوء مصرف الکل -باال

بعضی اختالالت  -سیگار کشیدن -سال22بیشتر از

بیماریهای کلیوی یا بعضی بیماری —دیابت -انعقادی

اتوایمیون نظیر لوپوس استفاده از داروهای 

سابقه  -چاقی حاملگی دوقلو یا چند قلو -روانگردان

 -خواهر -خانوادگی ابتال به پره اکالمسی )مادر

 عمه(  -خاله -مادربزرگ

 مسمومیت حاملگی یا پره اکالمسی چیست.


