


اختالالت فشارخون در بارداری

آزاده حسین خانی

هیئت علمی مامایی

دانشگاه علوم پزشکی زنجان



:طبقه بندی





:هیپرتانسیون دلتا

میلی مترجیوه ویا افزایش فشارخون۳۰درحد سیستولی در گذشته از افزایش فشار 

حتی اگرمقدارمطلق )میلیمتر جیوه ازسطح اواسط حاملگی۱۵دیاستولی در حد 

د اما عنوان معیارتشخیص استفاده می شبه ( میلی مترجیوه بود۱۴۰/۹۰کمتراز 

قت امروزه از این تعریف استفاده نمی شود اما توصیه می شود که این زنان با د

۱۴۰/۹۰کمتراز با فشارخون بیشتری تحت نظرقرار گیرند چون دربرخی زنان 

.متر جیوه، تشنج های اکالمپتیک بوجود می ایندمیلی

به سمت تشنجات اکالمپتیکنروموتانسیو بودن برخی از زنان علیرغم 
.پیش می روندHELLPیا سندرم 



شاخص های 

شدت پره 

اکالمپسی

پروتئینوری

نارسایی کلیه

ادم ریوی عالئم 

نورولوژیک

درگیری کبد

یترومبوسیتوپن





اختالل                  غیرشدید            شدید

میلیمتر جیوه110میلیمتر جیوه110>فشار خون دیاستولی

میلیمتر جیوه160میلیمتر جیوه              160>فشار خون سیستولی                         

مثبت                 فقدان تا مثبتتا فقدانپروتئینوری

وجودفقدانسردرد

وجودفقداناختالالت بینایی

وجودفقداندرد قسمت فوقانی شکم

وجودفقداناولیگوری

وجودفقدان(اکالمپسی)تشنج

افزایشطبیعیکراتینین سرم

وجودفقدانترومبوسیتوپنی

چشمگیرناچیزافزایش آنزیمهای کبدی

آشکارفقدانمحدودیت رشد جنین

وجودفقدانادم ریه



:عوامل خطر

زنان جوان و نولی پار

جنین مذکر

نژاد و قومیت

چندقلویی

مول هیداتیفورم

دیابت

 چاقی

سندروم متابولیک

عروقی-بیماری های کلیوی و قلبی

HIVمثبت بودن

سابقه خانوادگی پره اکالمپسی

سابقه پره اکالمپسی در بارداری قبلی





:پیشگیری

ورزش منظم

 ساعت در روز۴-6استراحت در بستر به مدت

تجویز مکمل کلسیم

 مصرف آنتی اکسیدان های طبیعی مثل ویتامینE,D,C

 میلی گرم در روز ۱۵۰-۵۰آسپیرین با دوز کم خوراکی

زنان پرخطردر 28تا ۱2از هفته شروع

رژیم غذایی کم نمک در پیشگیری از بروز پره اکالمپسی

.بی تاثیر است



اداره پره اکالمپسی غیرشدید
مراقبت ها شامل:

 بررسیsevere signs

 اندازه گیریFHو تعیین سن بارداری

توزین روزانه و استراحت نسبی و کاهش فعالیت روزانه

رژیم غذایی پرپروتئین و پرکالری

 چکBP ساعت۴در وضعیت نشسته هر

 ارسال آزمایشات:

CBC, Plt , Cr, LFT ,Bill, LDH, U/A

ساعته2۴، جمع آوری ادرار )+ (و در صورت پروتئینوری 

 سمع روزانهFHR و کنترلFM

سونوگرافی بررسی رشد چنین و سونویBPP

هفته و باالتر و تزریق سولفات منیزیوم در ۳7لگی مدر سن حاختم بارداری 

active phase



اداره پره اکالمپسی شدید

تزریق سولفات منیزیوم

تزریق داروهای کاهنده فشارخون

دیش پره اکالمپسی بر بالین بیمار

Bed sides up

 مانیتورینگ مداومBP

 گرفتنIV line دوم و فیکس کردن سوند فولی و چارتI/O

NPOبودن مادر

ساعت یکبار۱2تا 6هر ارسال آزمایشات:

CBC, BUN, Cr, Bs, ALT, AST,LDH, Bill, PT,PTT

Fibrinogen,PBS

که اقدام اصلی در پره اکالمپسیختم بارداری در نهایت 

.شدید بوده و تنها عالج قطعی پره اکالمپسی است



بارداری۳۴اداره پره اکالمپسی شدید قبل از هفته 



(Mgso4)سولفات منیزیوم 

 می باشدکنترل و پیشگیری از تشنج داروی اصلی در.

 تجویز نمی شوددرمان هیپرتانسیون سولفات، برای.

 طریقبه طور کامل از تزریقی تقریبا منیزیم تجویز شده به صورت

.شودکلیوی پاکسازی می دفع 

 ادراری کافی نشانه طبیعی بودن فیلتراسیون گلومرولی است ولی برون ده

واحدنیست وحجم ادرار در جریان ادرار منیزیم وابسته به میزان دفع 

کاهش کلیه را پیشگویی نمی کند بنابراین برای تشخیص عملکرد زمان 

.شوداندازه گیری میزان کراتینین گلومرولی باید فیلتراسیون 

تزریق دوز اولیه سولفات منیزیوم بدون توجه به میزان: نکته

.کراتینین انجام می شود

ندمیزان خونریزی درهنگام زایمان، در اثر درمان استاندارد با منیزیوم افزایش پیدا نمیک.

 ظت غلباید مهار قدرت انقباضی رحم، وابسته به دوز منیزیوم است و برای مهار انقباضات

.میلی اکی واالن در لیتر برسد8-۱۰منیزیوم سرم حداقل به 



دوزاژ سولفات منیزیوم برای پره اکالمپسی شدید و اکالمپسی

 دوز اولیه(Loading dose:)

سی سی سرم رینگر یا نرمال سالین در مدت ۱۰۰گرم از دارو در 6تا ۴

.دقیقه انفوزیون می شود2۰-۱۵

 دوز نگهدارنده(maintenance dose:)

گرم در ساعت از طریق پمپ انفوزیون یا میکروست2انفوزیون (الف

از( گرمی در هر باتوک۵دو تزریق ) IMگرم به صورت ۱۰( ب

ساعت ۴همزمان با تزریق وریدی اولیه و سپس هر % ۵۰ویال 

به صورت عمیقIMگرم ۵یکبار 

در صورت وجود ترومبوسیتوپنی، تزریق عضالنی : نکته

توصیه نمی شود



مالحظات حین تزریق سولفات منیزیوم

تعداد تنفس

رفلکس پتالر

I/Oچارت 



در صورت مسمومیت با سولفات منیزیوم

 (  گرم۱معادل)سی سی ۱۰در صورت دپرسیون تنفسی       قطع سولفات منیزیوم      تزریق

دقیقه۵-۱۰در مدت IVگلوکونات کلسیم 

 میلی گرم و در صورت برون ده ادراری مناسب      ادامه سولفات۱-۱/۵در کراتینین

با نصف دوز و چک سرمی منیزیوم

 و کاهش برون ده ادراری       ۱/۵در صورت نبود رفلکس پتالر، کراتینین باالی

قطع سولفات منیزیوم       چک سرمی سطح منیزیوم      نگهداری سطح منیزیوم

در حد نرمال       سپس ادامه دریافت سولفات

میلی گرم۴/8–8/۴میلی اکی واالن یا ۴-7: سطح نرمال منیزیوم: نکته

 ساعت یک بار چک شود6سطح منیزیوم هر

در صورت بهبود عالئم فوق       ادامه تزریق سولفات

در صورت نبود امکانات برای بررسی منیزیوم       ادامه تزریق بر اساس

میزان کراتینین و برون ده ادراری



کنتراندیکاسیون های تزریق سولفات منیزیوم

میاستنی گراویس) ۱

بلوک قلبی و آسب میوکارد) 2

کومای کبدی ) (انسفالوپاتی کبدی)۳

سی سی نرمال سالین در ۱۰۰در فنی توئین میلی گرم ۱۰۰۰

عرض یک ساعت با پمپ انفوزیون یا میکروست و سپس با دوز

یا دوز خوراکی IVساعت 6-8میلی گرم هر۱۰۰نگهدارنده 

(تزریق عضالنی ممنوع) ساعت 8میلی گرم هر ۱۰۰

.بهتر است با یک نورولوژیست هم مشاوره شود: نکته

داروی جایگزین سولفات منیزیوم



آثار جنینی و نوزادی سولفات منیزیم

به منیزیم تزریقی به مادر به سرعت از جفت عبور می کند ودرسرم جنین و

دکی میزان کمتردرمایع آمینون به تعادل می رسد سولفات منیزیم به مقدار ان

.ثر استبرروی الگوی ضربان قلب به ویژه تغییر پذیری ضربه به ضربه مو

 ذیری ، کاهش تغییر پ(البته درمحدوده طبیعی)کاهش ضربان پایه قلب جنین

م وکاهش تعداد افتهای طوالنی مدت می شود بطور کلی درمان مادر با منیزی

.برای نوزادان دردوره پری ناتال بی خطراست

درمان مادر با منیزیوم، اثر حفاظتی در برابر فلج مغزی در نوزادان دارای

.وزن بسیار کم هنگام تولد دارد



دارو های کاهنده فشارخون

البتالول

۱۰-2۰میلی گرم در عرض دو دقیقه و در صورت عدم پاسخ هر 2۰-۱۰

۳۰۰تا حداکثر دوز 8۰و 8۰و 8۰و ۴۰و 2۰: دقیقه دوزها به این صورت افزایش یابد

هیدراالزین

دقیقه، ۱۵-2۰در عرض دو دقیقه و در صورت عدم پاسخ هر IVمیلی گرم ۵

میلی گرم۳۰میلی گرم تا حداکثر دوز ۱۰-۵

نیفدیپین

میلی گرم ۱۰-2۰میلی گرم تا دو دوز و سپس ۱۰دقیقه با دوز ۳۰میلی گرم خوراکی و تکرار هر۱۰
ساعت6هر 

منع مصرف دارو به صورت زیرزبانی

در صورت مصرف همزمان با سولفات منیزیوم، مانیتورینگ قلب جنین به دلیل برادی کاردی





اکالمپسی
تشنجات تونیک، کلونیک ژنرالیزه+ پره اکالمسپی 

زایش شایع تراست با نزدیک شدن به ترم شیوع آن افسوماکالمپسی درسه ماهه 

افتهمی یابد، البته در سال های اخیر بروز اکالمپسی بعد از زایمان  افزایش ی

.سی باشندمیتواند از عالئم پیش درآمد اکالمپ( اسکوتوم) سردرد و اختالالت بینایی

:وددر موارد زیر باید تشخیص های دیگری برای تشنج مادر در نظر گرفته ش

بروز تشنجات بیش از ) ساعت پس از زایمان۱۴8

بیمار دچار نقایص نورولوژیک کانونی) 2

در صورت اغمای طوالنی مدت) ۳

در صورت تشنجات آتیپیک ) (تشنج کانونی)۴



اداره اکالمپسی

درخواست کمک و اعالم کد احیا

 گذاشتنairwayو در دسترس بودن ساکشن، ماسک و آمبوبگ

خوابانیدن مادر به پهلوی چپ و باالبردن حفاظ  تخت

اطالع به متخصص بیهوشی

 لیتر در دقیقه با ماسک دهانی و 8-۱۰تجویز اکسیژن به میزانspo2 ۹۰باالی%

 استفاده از پالس اکسی متر و مانیتور مداومspo2

 مانیتور مداومBP (در صورت نیاز تزریق داروی کاهنده فشارخون)

تزریق سولفات منیزیوم:

گرم۴و در مادران چاق تا IVبه صورت % 2۰گرم از محلول 2

(در صورتی که مادر از قبل تحت درمان با سولفات بوده)

.باشدس ردر دستبه دلیل دریافت دوز باالی سولفات، حتما گلوکونات کلسیم نیز 

  مانیتورینگFHR

 ،انجام مشاوره نورولوژیCT-Scan ،MRIدر صورت نیاز

 ام به تصمیم گیری برای زایمان بر اساس اندیکاسیون های مادری و قبل از اقد)ختم بارداری

(سزارین یا اینداکشن وضعیت مادر باید تثبیت شود



در صورت عدم کنترل تشنج

میلی گرم ۱۰۰: فنی توئینIVآهسته

میلی گرم ۵-۱۰:دیازپامIV ۳۰دقیقه تا حداکثر دوز۵-۱۰آهسته هر

میلی گرم ۴: لورازپامIV دقیقه۵آهسته هر

میلی گرم ۱-2: میدازوالمIV دقیقه۵آهسته هر

میلی گرم 2۵۰: سدیم آموباربیتالIV آهسته فقط یک دوز



یافته های بالینی اکالمپسی

oاغما با مدت متغیر

oوضعیت نیمه هوشیاری و حالت پرخاشگری و تهاجمی

o بار در دقیقه یا بیشتر۵۰افزایش تعداد تنفس تا

oسیانوز، تب

oکاهش برون ده ادراری و حتی آنوری

o قباضات شدت ان) پیشرفت سریع لیبر با فاصله کمی پس از بروز تشنجات

ر دقیقه افزایش پیدا می کند به خصوص اگر ماد۱۵رحمی برای مدت حداکثر 

(قبل از تشنج در فازفعال لیبربوده باشد

o (دقیقه برطرف میشه2-۱۰معموال در عرض ) برادی کاری جنین

o ن در اثر استنشاق محتویات معده در حین استفراغ، که در جریا) ادم ریوی

(تشنج شایع است، یا در اثر نارسایی بطنی

oدرجاتی از نابینایی



ختم بارداری در پره اکالمپسی شدید و اکالمپسی

 (ینایمن تر)در صورت مناسب بودن سرویکس، القای زایمانی و زایمان واژینال

 در صورت نامناسب بودن سرویکس، استفاده از پروستاگالندین و

ساعت2۴ختم بارداری در عرض 

 در صورت وجود اندیکاسیون مامایی یا بدتر شدن وضعیت مادر، سزارین

اورژانسی

در صورت نیاز به بی حسی، بی حسی اپیدورال ایمن تر است

تزریق سولفات منیزیوم در حین زایمان نباید قطع شود



مراقبت های پس از زایمان

ساعت پس از زایمان ادامه یابد اما در صورت 2۴تا : تزریق سولفات منیزیوم

.ساعت پس ازشروع آخرین تشنج ادامه یابد2۴بروز تشنج، دارو تا 

:ساعت ادامه یابد، شامل۴8در شرایط خاص، دریافت سولفات تا 

اکالمپسی) ۱

پره اکالمپسی شدید در سه ماهه دوم بارداری) 2

تداوم عالئم پره اکالمپسی شدید) ۳

سندروم ) ۴HELLP

رژیم ۱۵۰/۱۰۰ساعت و در صورت فشار باالی 6حداقل هر : کنترل فشارخون

دارویی خوراکی دریافت کند

 چارتI/O : ساعت پس از زایمان2۴حداقل تا

شامل پالکت، آنزیم های کبدی و کراتینین: ارسال آزمایشات

ساعت پس از زایمان72تا ۴8در 



شرایط ترخیص مادر

 ان ساعت پس از پایان تزریق سولفات منیزیوم در بیمارست72تا ۴8مادر

تحت نظر باشد

در صورت وجود شرایط زیر قابل ترخیص است:

فشار خون باالی ) نداشته باشد۱۱۴۰/۹۰

عالئم پره اکالمپسی شدید را نداشته باشد) 2

آنزیم های کبدی و کلیوی رو به بهبود باشد) ۳

حال عمومی مادر خوب باشد) ۴

آموزش عالئم هشدار به مادر

 روز پس از ترخیص داشته باشد۳پیگیری

 (روزانه)روز۱۰اگر با داروهای کاهنده فشارخون ترخیص می شود، تا

فشارخون کنترل شود

 هفته، ارجاع مادر به متخصص قلب6در صورت تداوم فشارخون باال تا




