
 

  

 

 .افزایش احتمال جداشدن زودرس جفت ۳

 .افزایش احتمال زایمان سزارین۴

 .افزایش احتمال نارسایی کلیوی و قلبی۵

 .افزایش احتمال بروز فشارخون پس از بارداری۶

 :پیش گیری از بروز پره اکالمپسی

.تعدیل سبک زندگی و رژیم سبک:رژیم کم ۱
از مکمل نمک,استفاده از مکمل ھای کلیسم ,استفاده 

 روغن ماھی,ورزش منظم

.کنترل مرتب فشار خون اندازه گیری وزن با ۲
 توجھ بھ دستور پزشک

.افزایش تعداد ویزیت ھا توسط پزشک یا ماما در ۳
 سھ ماھھ سوم 

 .مصرف کافی مایعات در طول روز۴

 .استراحت کافی در طول روز۵

.پرھیز از مصرف مواد نشاستھ ای و سرخ ۶
 کردنی 

 مواد کافئین دار.مصرف کم ۷

.مصرف بیشتر میوه و سبزیجات تازه بھ دلیل ۸
 خاصیت محافظت کننده

 

 :این نشانھ ھا عبارتند از

 عالیم پره اکالمپسی خفیف:

 ۹۰/۱۴۰.فشار خون بیشتر یا مساوی 1

 .ورم و پروتئین در ادرار۲

 عالیم پره اکالمپسی شدید:

 ۱۱۰/۱۶۰.فشارخون بیشتر یا مساوی 1

در ادرار و ورم بھ ویژه در دست .پرروتئین ۲
 وصورت

.افزایش ناگھانی وزن(بیش از یک کیلوگرم در ۳
 ھفتھ)

 .درد قسمت فوقانی شکم ۴

 .سردرد و تاری دید و دوبینی۵

 .کاھش حجم ادرار و یا توقف در جریان ادرار۶

 :عوارض بر روی مادر و جنین

.افزایش احتمال مرگ جنین در داخل شکم و ۱
 مرده زایی

زایش احتمال تولد نوزاد کم وزن(کمتر از .اف۲
 گرم)۲۵۰۰

 

 ھوالرزاق

فشارخون وابستھ بھ بارداری و پره اکالمپسی 
 چیست؟

بھ افزایش فشارخون مادر در طی بارداری کھ با 
عالیمی مانند ورم و پروتئین در ادرار ھمراه باشد 
گفتھ می شود.این عارضھ مسمومیت بارداری نیز 

علت مھم مرگ مادران ۳ نامیده می شود و یکی از
 را در کنار مرگ و خونریزی تشکیل می دھد.

بروز و عوامل خطر آن در چھ مادرانی  نمیزا
 بیشتر است؟

 مادران شکم اول .۱
 سال ۳۵و باالی  ۱۸مادران زیر سن  .۲
 چاقی .۳
 چند قلویی .۴
مادران مبتال بھ دیابت بارداری یا قبل از  .۵

 بارداری
مادران دارای سابقھ ی قبلی پره  .۶

 اکالمپسی
مادران با سابقھ ی پره اکالمپسی در  .۷

 مادر یا خواھر(ژنتیک)

 

 طبقھ بندی پره اکالمپسی:

بعضی از نشانھ ھا می توانند نشانھ بروز پره 
اکالمپسی در زمانی نزدیک باشند بنابراین باید بھ 
وجود این نشانھ ھا در بدن خودتان حساس باشید 

پزشک  ویا با بروز ھرکدام از آنھا سریعا بھ
 مراجعھ کنید

 



پمفلت آموزش بھ بیماران در رابطھ با: 

مسمومیت بارداری 

گروه ھدف کلیھ زنان باردار 

تھیھ کننده: رضوان دمحمی 

کارشناس مامایی 

خرداد98

 چگونھ از بروز پره اکالمپسی آگاه شویم؟

ھر کدام از نشانھ ھای گفتھ شده می توتند نشانھ ای 
ھربار مراجعھ از بروز پره اکالمپسی باشد پس در 

بھ پزشک یا ماما باید فشارخون و وزن اندازه 
گیری شود و در صورت وجود عالیم پزشک یا 
ماما با درخواست آزمایش ادرار جھت بررسی 
وجود پروتئین در ادرار وضعیت شما را بررسی 
می کند.انجام سونوگرافی نیز می تواند بھ تعیین 

 وضعیت جنین و رشد او کمک کند.

 

 ۳و۲منبع: بارداری زایمان ویلیامز جلد 

نی برای پیش گیری از وقوع متاسفانھ راه مطمئ
پره اکالمپسی وجود ندارد ولی برای کاھش عوامل 
مستعد کننده ای کھ باعث افزایش فشارخون می 

 شوند رعایت موارد فوق توصیھ می شود.

درمان پره اکالمپسی بستگی بھ سن بارداری دارد 
 زمانی کھ از عمر جنین می گذرد.)(یعنی مدت 

اگر شدید و پایدار باشد معموال باید ختم بارداری  
 داده شود.

اگر پره اکالمپسی خفیف باشد و جنین رشد کافی 
را نداشتھ باشد میتوان با اقدامات زیر زایمان را تا 

 :موقع رسیده شدن جنین بھ تعویق انداخت

.استراحت بر پھلوی چپ برای افزایش ۱
 رسانی بھ جنینخون

.انجام تست بدون استرس(نوار قلب جنین)با توجھ ۲
 بھ نظر پزشک

.انجام سونوگرافی بیوفیزیکال جھت بررسی رشد ۳
 جنین

 .افزایش تعداد مراقبت ھای بارداری۴

.مصرف داروھای پایین آورنده ی فشارخون با ۵
 توجھ بھ نظر پزشک

.بستری شدن در بیمارستان جھت بررسی ۶
 کارکرد کلیھفشارخون و 

 .مصرف کافی مایعات در طول روز۷

در صورت وجود ھرگونھ سوال یا ابھام با 
بخش زایشگاه  ۳٤۲۲۰۰٦۹شماره تلفن 

بیمارستان معتمدی گرمسار تماس گرفتھ 
 شود.


