
 

 فشارخون باالی بارداری

 بخش مامایی و زنان

 0011بازنگری:  بهار —واحد آموزش سالمت

 خطرات پره اکالمپسی برای جنین و مادر :

  کاهش رشد چنین 

  کاهش مایع آمینیوتیک  و مرگ جنین 

  اکالمپسی و تشنج مادر 

  ابتال به بیماریهای قلبی عروقی مادر در آینده 

  نارسایی کلیه 

درمان در موارد پره اکالمپسی خفیف یا فشار خوون 

 بارداری چگونه است؟ 

اندازه گیری و کنترل فشار خون و کنترل شمارش حرکاا  

جنین، ویزیت یک تا دو بار در هفته و توجه به عالئم خطار 

 توصیه می شود.  

هافاتاه صاور   23تا  23ختم حاملگی در سن حاملگی 

 گیرد. می

 درمان در موارد پره اکالمپسی شدید چگونه است؟

در موارد پره اکالمپسی شدید بستری در بیمارستان اناااا  

 می شود . 

هفته در صاور  وعاتایات 23در سن حاملگی بیشتر از  

 نرمال مادر ختم حاملگی اناا  می شود. 

هفته کورتیکواستروئید جهات  23در سن حاملگی کمتر از 

بلوغ ریه جنین و نیز داروهای کنترل کننده فشار خاون و 

جلوگیری کننده از تشنج توصیه می شاود و در صاور  

تشدید عالئم خطر ختم حاملگی فوری اناا  می شاود. در 

انتخاب نحوه زایمان بر اساس شرایط فرد تصمیم گیری می 

  شود

بعد از زایمان در موارد پره اکالمپسی چه اتفاقی موی 

سی متموالً بتد از زایمان از بین ماای افتد؟   پره اکالمپ

در بتضی موارد پره اکالمپسی شدید، عوارض می تواناد  .رود

در چند روز اول بتد زایمان ظاهر شود، پس توجه به عالئام 

 .و نیز کنترل آن ها الز  است

هفته بتد از زایمان ویزیت توسط پازشاک و نایاز  8 تا 6

 .بررسی پروتئین ادرار توصیه می شود

 پیشگیری

برای پیشگیری از پره اکالمپسی بایاد عاواماط خاطار را 

 شناسایی کرد. 

قبط از حامله شدن در صورتی که فشار خون مزمن، دیاابات 

  . و یا چاقی وجود دارد، ستی در کنترل آنها شود

 غذاهای مناسب برای فشارخون بارداری: 

مانند کاهو ، کلم بروکلی و اسفناج سبزیاا  با برگهای سبز 

 فرنگی، هویج، نخودفرنگی ، پیاز، کرفس و سیر  و گوجه

 تمشک، تو  قرمز، تو  سفید ،تو  فرنگی انواع توتها: 

 آب چغندر را گرفته یا آن را پخته و میط کنید.چغندر قرمز:

 شیرو لبنیا  کم چربی 

 : جو ، ارزن ، آرد گند  کامط، برنج قهوه ای غال  کامط

 روزانه یک عدد  موز

 ماهی و میگو 

 : تخمه کدو وآفتابگردان ، پسته دانه ها و مغزها 

سیر ، روغن زیتون ، آب انار از دیگر مواردی هساتاناد کاه 

 میتواند در اصالح فشارخون کمک کند.  
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 پره اکالمپسی یا فشارخون باالی بارداری چیست؟ 

با باال رفتن فشار خون و وجود پروتئین در ادرار، به ویاهه در 

 دوران بارداری، پره اکالمپسی اتفاق می افتد.

فاکتورهای دیگری که در خون هستند به تشاخایای ایان  

 بیماری کمک می کنند.  

پره اکالمپسی متموال بتد از هفته بیساتام باارداری اتافااق 

افتد، هرچند در بتضی موارد ممکن است زودتر بروز کاناد  می

 یا حتی پس از زایمان رخ دهد.

همچنین ممکن است فاکتورهای لخته شدن خون ) تتداد کم 

پالکتهای خونی(  یا نارسایی کلیه یا کبد داشاتاه بااشایاد. 

 اکالمپسی نوع پیشرفته و شدید پره اکالمپسی است. 

در اکالمپسی، فشار خون باال است و  باعث تشنج در  دوران 

 بارداری می شود. 

 درصد زنان باردار به این عارعه مبتال هستند. 5تقریبا 

 عالئم پره اکالمپسی 

این نکته را به خاطر بسپارید که ممکن است متوجه عاالئام 

 این عارعه نشوید.

اما اگر عالئم پیشرفت کننده داشته باشید، بارخای از ایان  

 عالئم   رایج عبارتند از:

  سردرد مداو 

  تور  غیر طبیتی در دست و صور 

 افزایش ناگهانی وزن 

 تغییر در بینایی 

 درد در قسمت فوقانی و راست شکم 

در طول متاینه فیزیکی، پزشک ممکن است متوجه شود کاه 

یا باالتر است.   با آزمایش ادرار و خاون   43فشار خون شما 

مقدار  پروتئین در ادرار، آنزیم های غیرطبیتی کبد و سطاوح 

 پائین پالکت خون، مشخی می شود.

در این مارحالاه، پازشاک، اقادا  باه اناااا  آزماایاش 

برای کنترل جنین اناا  می دهاد. آزماایاش  استرس بدون

اندازه گیاری عارباان  بدون استرس، یک آزمایش ساده برای

قلب جنین است که با هر حرکت جنین تغیایار مای کاناد. 

همچنین ممکن است اناا  سونوگرافی برای بررسای ساطا  

 و سالمت جنین توصیه شود.  مایع

 عوامل خطر عبارتند از:

 سابقه پره اکالمپسی

سابقه شخصی یا خانوادگی ابتال به این عارعه را، به طور قاباط 

 مالحظه ای، خطر را افزایش می دهد.

 فشار خون باالی مزمن 

اگر به فشار خون باالی مزمن مبتال هستید، خطر ابتال  به این 

 عارعه را افزایش  پیدا می کند.

 اولین بارداری و خطر پره اکالمپسی 

 خطر ابتال به این عارعه در طول اولین بارداری بیشتر است.  

 چاقی و پره اکالمپسی

 اگر چاق باشید، خطر ابتال به این عارعه در شما، زیاد است.

 بارداری از همسر جدید 

بارداری با شریک جنسی جدید، خطر ابتال به این عارعاه 

 را افزایش می دهد.

 سن

خطر ابتال به این عارعه، برای زنان باردار بسیار جوان و زنان 

 سال بیشتر است. 34باردار باالی 

 نژاد 

زنان سیاه پوست د رمقایسه با زنان سفید پوست، یا زناانای  

اسپانیایی هستند، بیشتر در مترض  -که آسیایی و آمریکایی

 خطر ابتال به این عارعه هستند.

 چند قلو زایی 

در زنانی که سابقه دوقلو زایی، سه قلوزایی یا بیشتر دارناد،  

 ابتال به این عارعه رایج تر است.

 فاصله بین بارداری ها 

ساال،  44باردار شدن به فاصله کمتر از دو سال یا بیشتر از  

 منار به افزایش خطر پره اکالمپسی می شود.

 سابقه بیماری های خاص 

داشتن بیماری های خاص قبط از بارداری مثط فشار خاون 

، بیماری کالایاوی، 3یا نوع  4باال مزمن، میگرن، دیابت نوع 

لخته شدن خون یا لوپوس، خطر ابتال به پره اکالمپاسای را 

 افزایش می دهد.

 لقاح آزمایشگاهی 

چنانچه از طریق لقاح آزمایشگاهی، باردار شده ایاد، خاطار 

 ابتال به این عارعه در شما افزایش می یابد.
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