
 
 

هر  ایو  ادرار در نیوجود پروتئ ایبه اضافه ادم  90/140 زانیبه م یهفتگ 20پس از  بارداریفشار خون در  شیافزا

نامیده  یاکالمپس شود، اضافه یپره اکالمپس میاگر تشنج به عالبه این شرایط پره اکالمپسی گفته میشود. دو 

میکند و یکی از سه علت شایع مرگ و میر در  گیررا دردرصد مادران باردار  8تا  5پره اکالمپسی حدود  .میشود

  بارداری محسوب میشود. 

 علل پره اکالمپسی:

 که وجود دارد عبارتند از: ییها هیفرض ینامشخص است ول یپره اکالمپس یعلت اصل

 یانقباض عروق 

 هیبودن تغذ یناکاف 

 کیژنت 

 نداشته اند مانیکه تا به حال زا یکسان 

 های چند قلو یحاملگ 

 یلیوجود سابقه فام 

  مادر سال 35از  شتریب ایسال و  18سن مادر کمتر از 

 ابتید 

 وییهای کل مارییب 

 بیماری های اتوایمیون 

 یمزمن عروق 

 ادیوزن ز 

 نامناسب یاجتماع -اقتصادی تیوضع 

 عالئم پره اکالمپسی:

 در ادرار و فشار خون باال عبارتند از: نیپروتئ، عالوه بر تورم یپره اکالمپس عالئم

 بدن عاتیما ادیز شیافزا لیبه دل کیلوگرم در ماه  2از  شیبناگهانی وزن  شیافزا 

 راست باال ، به خصوص در سمتشکم درد 

 دیشد یسردردها 



 
 

 در رفلکس ها رییتغ 

 کاهش دفعات دفع ادرار یا فقدان آن 

 جهیسرگ 

 و حالت تهوع دیشد استفراغ 

  دید یتار ای مانند چراغ چشمک زن یینایب اختالل در  

 رشد ناکافی جنین 

منظم فشار خون و  یبررس یمهم است که برا نی، بنابراندارند یعالئم چیه یاز زنان مبتال به پره اکالمپس یبرخ

 .شودادرار به پزشک مراجعه  شیآزما

 روشهای تشخیصی:

 ین بیماری به شرح زیر هستند:شاخصهای مهم در تشخیص ا

 وهیمتر ج یلیم 140/90، اغلب باالتر از فشار خون باال 

 در دست و صورت ورم 

 وزن شیافزا 

که ممکن است موارد زیر در آزمایش خون و ادرار مشاهده  را درخواست می دهدخون و ادرار  شیآزماپزشک 

 شوند:

 (اینوریدر ادرار )پروتئ نیپروتئ 

 یعیباالتر از حد طب یکبد یها میآنز 

  پالکت  ادتعدکاهش 

 یعیباالتر از حد طب سرمی نینیکرات سطح  

 کیاور دیسطح اس شیافزا 

هستند و به پزشک  NSTتست ، یسونوگراف شاملاقدامات پاراکلینیکی شود. کنترل  جنین سالمت باید نیهمچن

 .ر مورد ادامه بارداری یا ختم بارداری و انجام زایمان تصمیم بگیرددتا  کمک میکند

 



 
 

 درمان:

پس از زایمان نیز ، ممکن است حال نیشود. با ا یجفت برطرف م مانیو زا نوزاداغلب پس از تولد  یاکالمپس پره

 شروع شود. زین مانیپس از زا یحت ای ابدیادامه 

 .را داشته باشددر خارج از رحم  کرده تا توانایی زندگیرشد  یبه اندازه کاف نوزاد، 37اوقات، در هفته  اغلب

نشود.  شدیدتر یتا پره اکالمپس به بعد را ترجیح می دهند 37پزشکان اغلب ختم بارداری در هفته ، جهینت در

 .دداشته باش ازین نیبه سزارمادر ممکن است  ای، تجویز شود مانیزا کیکمک به تحر یبرا ییممکن است داروها

در خانه تا به استراحت توصیه ، مبتال باشد فیخف یپره اکالمپسبه  مادربه طور کامل رشد نکرده و  جنین اگر

 اما مادر باید به نکات زیر توجه ویژه داشته باشد: جنین میشودزمان بلوغ 

 ویزیت ) .دنبرخوردار هست یخوب تیاز وضع و نوزاد مادر نکهیاز ا نانیاطم یمکرر پزشک برا یها تیزیو ،

 (ه بار در هفتهس

  بار در هفته 3اندازه گیری فشار خون و آلبومین ادرار 

 کنترل وزن روزانه 

 آموزش تغذیه 

  اوقات(. یکاهش فشار خون )گاه یبرا ییداروهامصرف 

 وجود دارد قیدق اریبس یریگیبه پ ازین نی، بنابراکند رییممکن است به سرعت تغ یپره اکالمپس شدت. 

 شود. ینم هیتوص گریکامل در رختخواب د استراحت 

 یمراقبت ها میامر به ت نیشود. ا یم یبستر مارستانیدر ب یزن باردار مبتال به پره اکالمپس کی، اوقات یگاه

 کنند. کنترل کیدهد کودک و مادر را از نزد یامکان م یبهداشت

 باشد: ریممکن است شامل موارد ز مارستانیدر ب درمان

 بر مادر و کودک قیدق نظارت 

  عوارض ریاز تشنج و سا یریکنترل فشار خون و جلوگ یبرا ییداروهاتجویز 

 کودک یها هیکمک به سرعت رشد ر یبرا یهفته باردار 34 ریز یها یباردار یبرا دیاستروئ قیتزر 

 شامل: عالئم پره اکالمپسی شدیدشود. انجام  مانیزا دیبا، دیشد یصورت وجود عالئم پره اکالمپس در



 
 

 کند. ینم افتیدر یکاف ژنیخون و اکس ایندارد  یرشد خوب جنیندهد  یکه نشان م یشاتیآزما 

 ساعته است. 24دوره  کیدر  وهیمتر ج یلیم 110از  شیبفشار خون  میزان سیستول 

 کبد. یعیطب ریعملکرد غ شیآزما جینتا 

 دیشد یسردردها 

 شکم  هیدر ناح درد 

 (.ی)اکالمپس یدر عملکرد ذهن رییتغ ای تشنج 

 مادر یها هیدر ر عاتیما تجمع 

 سندرم HELLP )نادر( 

  پالکت  تعدادکاهش 

 را نشان  ها هیکل حیعدم عملکرد صحکه عالئم  ریدر ادرار و سا نیپروتئمقدار افزایش ، کم ادرار دفع

 میدهد.

 ای: هیهای تغذ هیتوص

  نیتامیومکملD ، 5 در روز کروگرمیم 

  نیتامیومکمل C،  روزانهmg1000 

  نیتامیومکمل E به صورت روزانه 

 60مکمل آهن،  افتیدر mg روزانه 

 غذایی میاشباع در رژ ریغروغن های  مصرف 

  استفاده ازOil Fish مکمل آن افتیدر ای یبه صورت مصرف ماه ،3چرب امگا  دیاس ای 

 تونیو روغن ز ایسو نیاستفاده از پروتئ 

 کم چرب ریمصرف ش 

 از روی یاستفاده کاف 

 گوشت های کم چرب، در صورت استفاده از گوشت مرغ، پوست آن جدا شود. مصرف 

 نخود سبز جات،یسبز :میزیاز من یاستفاده کاف 

 1200روزانه  میکلس افتیدر mg گریمنابع د ای ریاز ش 

 میروزانه پتاس افتیدر شیافزا 

 شور لیشور و آج اریاز مصرف خ زیپره 



 
 

 آب در روز وانیل 8تا  6 دنینوش 

 قهوه، چای...( نیخودداری از مصرف کافئ( 

 استفاده از تخم مرغ حداقل دوبار در هفته 

 ها نیتامیو هیکل افتیدر 

 نمک افتیدر تیمحدود 
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