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مسمومیت حاملگی

 (اکالمپسی و پره اکالمپسی)

 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 .می سازند 

 درمان

اکالمپسیا حفیف یاا      -درمان رایج پره

مسمومیت حاملگی کنترل فشار خون ، 

رژیم غذایی و تجویز سولفات منیازیام   

 .است 

با درمان پره اکالمپسی یا مسمومایات   

حاملگی و کنترل فشار خون و تجاویاز   

سولفات منیزیم ماما اس اسات از         

اکالمپسی جلوگیری شود و الباتاد در     

لحظد بروز تشنج برای کنترل تشاناج   

اکالمپسی ، سولفات منیزیم بهاتار از     

در .  تجویز دیازپام و فنی توئیس اسات    

با )  صورت بروز اکالمپسی ختم حاملگی 

 .ضرورت دارد ( سزاریس یا سقط 

 zahrayemarziye@: کانال تلگرام بیمارستان *
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 اکالمپسی

اکالمپسی آغاز حمالت تشنج در زناان    

دارای پره اکالمپسی است کد پیشتر ایس 

اختالل چند ارگانی ناشی از حاملگی باا  

نشاند های افزایا  فشاار خاون و          

پروتئنوری یا دفع پروتئیس در ادرار خود 

حملد تشناج مای     .  را نشان داده است 

تواند پی  ، در هنگام و یا پس از زایمان 

اکالمپسی ، تشنج است و در     . رخ دهد 

صورت رخداد ، جان مادر و نوزاد در خطر 

قبل از تشنج ماما اس    .  جدی قرار دارد 

است برخی عالئم عصبی مانند سردرد ،   

 .تهوع و کوری روی دهد 

گاه در هنگام اکالمپسی ، مش الت دیگر 

مانند سندرم هلپ ، اِدِم ریوی و الیگوری 

 نیز روی می دهند کد شرایط را بدتر 
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 عوامل خطر

اکالمپسایاا     -سابقد ابتالی بد پره .1

 (قوی تریس عامل خطر ) 

 وجود دیابت قبل از بارداری .2

قبل  33شاخص توده بدن باالتر از  .3

 از حاملگی

 اولیس بارداری .4

 دو قلویی .3

 سال در مادران 44سس باالی  .6

میلی ماتار      134فشار خون باالی  .7

 جیوه در اولیس نوبت ویزیت

 

است و تنها راه قطعی درمان آن پاایاان   

دادن بد حاملگی و خارج کردن جنیس و   

با ایس وجود اختاالل در    .  جفت می باشد 

سیستم  ایمنی ی ی از دالیل احتماالای    

اکالمپسیا دارای دو   -انواع  پره.  می باشد 

 .نوع خفیف و شدید است 

 114نوع شدید با فشار خون دیاستولای    

میلیمتر جیوه یا بیشتر ، پروتئایاناوری    

دو مثبات یاا     (  وجود پروتئیس در ادرار) 

بیشتر ، کراتینیس باال ، افزای  در آنزیام  

کام  )  های کبدی و سر درد ، الیگاوری    

، ادم ریاوی ،    ( شدن میزان ادرار روزاند 

درد ناحید فوقانی ش م ، اختالل بینایی و  

کاه  گلبول های سفید  در آزماایا      

 .خون مشخص می شود

 پره اکالمپسی

اکالمپسیا از عوارض دوران بارداری   -پره

 3و یک اختالل چند ارگانی است کد در   

درصد از حاملگی ها درکشاورهاای    3تا 

ایس بیماری ی ای از    .  غربی رخ می دهد 

علت های مهم مرگ و میر مادران بااردار  

می باشد کد باعث عوارض جنایانای و      

 . مادری می شود 

ایس عارضد بعد از هفتد بیستم باارداری    

رخ می دهد و با فشار خون سیستولیاک  

میلیمتار جایاوه و یاا            144بیشتر از 

میلیمتر جیاوه   04دیاستولیک بیشتر از 

 .است 

 علت

 اکالمپسیا ناشناختد  -علت اصلی پره


