
 
 

س شد یاکالمپ س دیاز عوارض  ست یپره اکالمپ شمار می رود ینادر اما جد یماریب کیو  ا شار  به  که در آن ف

 شود. یم یخون باال منجر به تشنج در دوران باردار

از هر  یشود. اکالمپسو تشنج  یاریکاهش هوشتواند باعث  یآشفته مغز است که م تیاز فعال ییدوره ها تشنج

 کند.  یم رینفر را درگ 1حدود  یزن مبتال به پره اکالمپس 200

 ست؟یچ یاکالمپس عالئم

. دداشته باشوجود  یماری، ممکن است عالئم هر دو بشود یتواند منجر به اکالمپس یم یآنجا که پره اکالمپس از

 . رخ بدهد ابتید ای هیکل یماریمانند ب یگرید طیشرا لیممکن است به دلاز عالئم  ی، برخحال نیبا ا

 را میتوانید در این مقاله بخوانید. یپره اکالمپس جیعالئم را

 است: یاکالمپس یماریب جیعالئم را ریموارد ز

 تشنج 

 انقباضات شدید عضالنی 

 یاریدست دادن هوش از 

 کما 

 شوند؟ یم یاکالمپسباعث  یعوامل چه

 مانیو به ندرت بعد از زا ی، که با فش  ار خون باال در بارداردهد یرخ م یاغلب به دنبال پره اکالمپس   یاکالمپس  

. اگر پره در ادرار نیپروتئوجود مانند  وجود داش  ته باش  دممکن اس  ت  زین گرید یها افتهیش  ود.  یمش  خم م

 .مبتال میشود یاکالمپس و مادر به، شود یم ج، باعث تشنقرار دهد ریرا تحت تأثو مغز  شدت یابد یاکالمپس

 :یابتال به اکالمپس یعوامل خطر برا

 مزمن  ای بارداریخون  فشار 

  مادر سال 20جوان تر از  ایسال  35از  االتربسن 

 قلو چند ایدوقلو  یباردار 

 یباردار نیاول 

  دهد یقرار م ریرا تحت تأث یخون یکه رگ ها یگرید یماریب ای ابتیدابتال به 



 
 

 یویکل یماریب 

 بر جنین: یاکالمپستاثیر 

را از خون مادر به  یو مواد مغذ ژنیاکس   جفت، دهند یقرار م ریجفت را تحت تأث یو اکالمپس   یاکالمپس   پره

ساند. هنگام یم نیجن شار خون باال جر یر ست جفت دهد یرگ ها کاهش م قیخون را از طر انیکه ف ، ممکن ا

 شود.مشکالت  ریسا ایوزن کم  باممکن است منجر به تولد کودک امر  نیکار کند. ا ینتواند به درست

، . در موارد نادراس  ت ازیزودرس ن مانیکودک به زا یمنیو ا یس  المت یاغلب برا ،مربوط به جفت مش  کالتدر 

 شود. یباعث تولد نوزاد مرده م

 :یاکالمپس صیتشخ

ضر مادر  اگر س بهدر حال حا ست او یرا برا یشاتی، پزشک آزمادسابقه آن را دار ای مبتالست یپره اکالمپ  درخوا

شامل موارد ز یم شاتیآزما نی. ایا خیر شده است شدیدتر یدهد که پره اکالمپس میکند تا تشخ یم  ریتواند 

 باشد:

 خون شیآزما 

ست شاتیآزما نیا شمارش کامل خون ا کند و تعداد  یم یریقرمز خون را اندازه گ ی، که تعداد گلبول هاشامل 

 هیکل کردعمل یبررس   برایخون  شیکند. آزما یم یلخته ش  دن خون بررس   زانیم یبررس   یپالکت ها را برا

(BUN نیز درخواست میشودهای کبدی( یم)آنزو کبد  )و کراتینین. 

 نینیکرات شیآزما 

ضالت ا کی نینیکرات سط ع ست که تو  لتریفرا از خون  نینیکرات شتریب دیبا ها هیشود. کل یم جادیماده زائد ا

در خون  نینیاز حد کرات شیماند. وجود ب یم یدر خون باق یاضاف نینی، کراتندیبب بی، اما اگر گلومرول آسکنند

 .ستین نطوریا شهی، اما همباشد یممکن است نشان دهنده پره اکالمپس

 ادرار شیآزما 

 کند. زیدفع آن تجو زانیو م نیوجود پروتئ یبررس یادرار را برا شیممکن است آزما پزشک

 :یاکالمپس یها درمان



 
 

ست. پزشک هنگام توص یو اکالمپس یپره اکالمپس یشده برا هیتوص درمان قطعی مانیزا شدت مانیزا به هیا  ،

 .ردیگ یبالغ بودن کودک را در نظر م زانیو م یماریب

شک  اگر شخپز سبیمار دهد  میت ست فیخف یمبتال به پره اکالمپ ضع، ا ست و را کنترل کرده و با  تیممکن ا

ستفاده از دارو برا س لیاز تبد یریجلوگ یا  کنترل دقیق مادرکنند. داروها و را آغاز درمان ، یشدن آن به کالمپ

قابل  مانیو زاش   ود بالغ  یکه کودک به اندازه کاف یتا زمان می داردمحدوده امن تر نگه  کیدر را فش   ار خون 

 .انجام باشد

سمادر  اگر س ای یدچار پره اکالمپ ش دیشد یاکالمپ ست کودک دبا شک ممکن ا . برنامه اوردیب ایرا زود به دن، پز

 دارد.  یماریو شدت ب یبه طول دوره باردار یبستگمراقبت 

 :یاکالمپس احتمالی عوارض

 مغزی سکته 

 تشنج 

 ریه ادم 

 کلیه نارسایی 

 سالگی 30از  پس با بارداری غیرمرتبط باالی خطر بروز فشار خون افزایش 
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