
 

 

 

ی دوم در حالت طبیعی در فرد بارداری كه در سه ماهه

كمتر از حد طبیعی خون كمیحاملگی قرار دارد، فشار

ی دوران بارداری، به حالت است و به تدریج در باقیمانده

زنان باردار بعد  %01گردد. با این وجود، در طبیعی باز می

ی بیستم بارداری، فشار خون شروع به افزایش از هفته

كند. این افزایش فشار خون در اثر بارداری ایجاد می

 مسمومیت بارداری( گفتهشود كه به آن پراكالمپسی )می

 شود.می

در موارد نادری این اتفاق در نخستین روزهای پس از 

دهد. ممكن است علت این فشار باال، تولد نوزاد رخ می

بارداری باشد كه در این صورت گذرا خواهد بود و یا 

است و اینكه فرد قبالً فشار باال داشته و از آن مطلع نبوده

خون در این صورت در دوران پس از بارداری نیز فشار 

 مسمومیت حاملگیاگر فرد مبتال به  فرد باال خواهد بود.

افزایش سطوح پروتئین را نشان آزمایش ادرار شود، 

دهد.این عالمت دهد و تورم در پاها و دستها رخ میمی

ی فرد تحت تاثیر فشار خون باال هادهد كه كلیهنشان می

 اند.قرار گرفته

 

ها، مغز و كبد، خون، كلیهبر روی  مسمومیت حاملگی

ممكن است  مسمومیت حاملگیگذارد. جفت تاثیر می

خفیف یا شدید باشد. در مواردی مادر و جنین هر دو در 

 معرض خطر جدی هستند.

 چیست؟ )مسمومیت حاملگی شدید( اكالمپسی

ی پراكالمپسی اكالمپسی آخرین و شدیدترین مرحله 

دهد كه پراكالمپسی درمان نشده است و زمانی روی می

مسمومیت باقی بماند. در اكالمپسی عالوه بر عالئم 

دهد. ممكن است حتی منجر ، تشنج نیز روی میحاملگی

 به كما و مرگ مادر و جنین شود.

 علت ایجاد اكالمپسی و پراكالمپسی چیست؟

مشخص  علت دقیق ایجاد اكالمپسی و پراكالمپسی هنوز

ی بد، چربی زیاد است. اگرچه برخی محققان تغذیهنشده

 كنند.در بدن، و نارسایی در جریان خون رحم را ذكر می

 

 

 

 

قرار  مسمومیت حاملگی چه كسی در خطر ابتال به
 دارد؟

در اولین بارداری، در زنان با سن  مسمومیت حاملگی

سال بیشتر دیده  01بسیار كم و نیز در زنان باالی 

سایر عوامل مستعد كننده شامل این موارد  شود. می

 هستند:

 ی فشار خون باال پیش از بارداری سابقه *

 در مادر یا خواهر مسمومیت حاملگی یسابقه *

 چاقی پیش از بارداری *

 دو یا چند قلو رداریبا *

ی دیابت، بیماری كلیوی، لوپوس و روماتیسم سابقه *

 مفصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 : )اکالمپسی( حاملگیمسمومیت 

 



 

 كدامند؟ مسمومیت حاملگیعالئم 

 باال بودن فشار خون *

 تورم پاها، رانها و دستها *

 پروتئین در ادراروجود  *

 افزایش سریع وزن در اثر افزایش مایع در بدن *

 درد شكمی *

 سردرد شدید و یا سر گیجه *

 كاهش میزان ادرار یا قطع شدن ادرار *

 وجود خون در ادرار *

 شدیدتهوع و استفراغ  *

 تاری دید*

 

ی آیا وجود تورم اندامها نشان دهنده
 ی است؟مسمومیت حاملگ

برخی موارد تورم اندامها طی حاملگی طبیعی است. اما 

و یا همراه با عالئم اگر تورم با استراحت برطرف نشود 

شده نیز باشد باید بالفاصله با پزشك خود مشورت گفته

 كنید.

 مراقبت ها:

 كنترل فشارخون 

 رژیم كم نمك 

  در صورت بروز هر یك از عالئم مسومیت سریعاً به

 پزشك مراجعه شود.

در موارد شدید بستری در بیمارستان و شروع  درمان:

 درمان دارویی 

در صورت عدم كنترل فشار خون یا بروز شدید  نکته:

عالئم مسمومیت حاملگی، با صالحدید پزشك ختم 

 حاملگی صورت می گیرد.

 

 و شروع درمان داروییدرمان: در موارد شدید بستری در بیمارستان 

 حضرت امیرالمومنین )ع( بیمارستان
 

 

 

 
 

 

 مسمومیت حاملگی
 )پراکالمپسی(

 تهيه وتنظيم : 
 واحد آموزش به بيمار

 A.PA.G.14كد پمفلت :  
سایت مركز: 

www.amiralmomeninhospital.com 

وبالگ آموزش به بيمار: 

www.amozeshbimar.blogfa.com 

 8931پایيز
 
 1931تابستان 
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