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چیست؟) پره اکالمپسی(مسمومیت حاملگی

تشخیص مسمومیت حاملگی با وجود پروتئین . درصد زنان حامله را درگیر می کند8تا 5حدود . یت حاملگی اختالل پیچیده اي استمسموم
حاملگی شروع می شود ولی در هر زمانی از نیمه دوم 37این اختالل در بیشتر موارد بعد از هفته .حاملگی است20در ادرار بعد از هفته 

بروز این اختالل . ممکن است دیده شود) ساعت اول پس از زایمان48تا 24مموالً در (حاملگی و نیز در زمان زایمان و یا حتی بعد از زایمان 
مسمومیت حاملگی می تواند خفیف یا شدید باشد و نیز پیشرفت . ري نظیر حاملگی موالر امکان داردحاملگی نیز در موارد ناد20قبل از هفته 

.زایمان است، انجامتنها راه درمان. آن ممکن است آهسته یا سریع باشد

حاملگی بر سالمت مادر و جنینتاثیر مسمومیت

بیشتر زنانی که دجار مسمومیت حاملگی می . ي مادر و جنین بیشتر استهر چه مسمومیت حاملگی شدیدتر باشد و زودتر رخ دهد خطر آن برا
ولی در موارد . شوند دچار نوع خفیف آن در نزدیکی زمان زایمان می شوند و با مراقبت هاي مناسب خطري متوجه آنها یا جنین نخواهد بود

به . ي و حتی مرگ را براي مادر به همراه داشته باشدشدید، این بیماري می تواند قسمت هاي مختلف بدن را درگیر کرده و مشکالت جد
.زایمان زودرس داشته باشدممکن است همین دلیل در صورتیکه پره اکالمپسی شدید بوده و یا بدتر شود مادر 

اندام ها بسیاري از ، کاهش جریان خون. مسمومیت حاملگی باعث انقباض عروق و در نتیجه افزایش فشارخون و کاهش جریان خون می شود
کاهش جریان خون رحم می تواند سبب مشکالتی نظیر کاهش رشد جنین، کاهش مایع . نظیر کبد، کلیه ها و مغز را تحت تاثیر قرار می دهد

.به عالوه در صورتی که نیاز به زایمان زودرس باشد جنین نارس به دنیا می آید. آمنیوتیک و پارگی جفت شود

همچنین نشت . مومیت حاملگی ممکن است سبب نشت مایع از مویرگ ها شده و در نتیجه باعث تورم شودتغییرات عروق خونی ناشی از مس
د منجر ارد نادر، مسمومیت حاملگی می تواندر بعضی مو. مایع از عروق کوچک کلیه ها سبب ورود پروتئین از جریان خون به ادرار می شود

براي تمام زنانی که مبتال به مسمومیت حاملگی هستند سولفات منیزیوم به عنوان ضد تشنج . به بروز حمالتی شود که اکالمپسی نامیده می شود
لب قبل از بروز تشنج عالیمی نظیر سردرد شدید ز تشنج بسیار مشکل است، هر چند اغدلیل این مسئله این است که پیش بینی برو. داده می شود

.درد شدید در قسمتهاي باالیی شکم دیده می شودیا مداوم، تاري دید یا دیدن نقاطی در میدان دید یا 

مسمومیت حاملگیتشخیص

بعضی از عالیم نظیر ورم و افزایش وزن ممکن است شبیه عوارض به عالوه. غلب عالمت روشنی نداردمسمومیت حاملگی  در مراحل اولیه ا
.جهت مراقبت هاي حاملگی اهمیت داردبه همین دلیل مراجعه مرتب . و به موقع تشخیص داده نشودمعمول حاملگی باشد

از آنجا که فشار خون در طول روز . میلی متر جیوه فشارخون باال تلقی می شود90یا دیاستولیک بیش از 140فشارخون سیستولیک بیش از 
سان دارد بنابراین اگر پزشک ر نیز نومیزان پروتئین ادرا. شودنوسان دارد براي اطمینان از باال بودن، فشار خون باید بیش از یکبار اندازه گیري

ساعته می 24بعد از اندازه گیري پروتئین ادرار در یک نوبت، به مسمومیت حاملگی مشکوك باشد دستور آزمایش اندازه گیري پروتئین ادرار 
.جدمع آوري کرده و آزمایشگاه میزان پروتئین ادرار را می سنساعته را ج24آزمایش مادر ادرار در این. دهد
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در صورتی که . بنابراین آگاهی از عالیم بسیار مهم است. مسمومیت حاملگی ممکن است بین زمانهاي مراجعه و به طور ناگهانی نیز اتفاق بیفتد
اهده مختصر بود و یا تورم زیاد یا ناگهانی در پاها یا قوزك پا مشحد متوجه تورم در صورت یا پف دور چشم شدید و یا تورم دستها بیشتر از 

1.5عرض یک هفته افزایش وزنی بیش از ورم به دلیل احتباس آب رخ می دهد، بنابراین اگر در. کردید بالفاصله به پزشک مراجعه کنید
. البته باید توجه داشت تمام زنانی که به مسمومیت حاملگی مبتال می شوند تورم نخواهند داشت. کیلوگرم داشتید به پزشک مراحعه کنید

:حاملگی شدیدتر عالیم دیگري را نیز به دنبال خواهد داشت که عبارتند ازمسمومیت 

سردرد شدید یا مداوم
تغییرات بینایی شامل دوبینی، تاري دید، دیدن نقاط شناور یا جرقه، حساسیت به نور یا از دست دادن موقتی دید
درد یا حساسیت شدید در قسمت باالي شکم
تهوع و استفراغ

حاملگیدالیل مسمومیت

احنمال دارد که دلیل واحدي براي این بیماري . علی رغم تحقیقات وسیعی که انجام شده است، علت اصلی این بیماري هنوز مشخص نیست
خصوصیات ژنتیکی، بعضی بیماریهاي زمینه اي، چگونگی واکنش سیستم ایمنی مادر به حاملگی و فاکتورهاي دیگر . وجود نداشته یاشد

بیشتر پزشکان بر این باورند که بسیاري از موارد مسمومیت حاملگی در اوایل حاملگی و قبل از این . ن میان نقش داشته باشدممکن است در ای
.که عالیم ظاهر شوند، شروع می شوند

در . متسع نمی شوند،یک نظریه این است که جفت به طرز مناسبی در دیواره رحم قرار نمی گیرد و شریان هاي این منطقه به اندازه اي که باید
در موارد دیگر، ابتال به بیماریهایی نظیر فشارخون مزمن یا دیابت می تواند سبب کاهش جریان خون . نتیجه خون کمتري به جفت می رسد

فشارخون که سبب افزایش (این مسئله می تواند سبب ایجاد زنجیره پیچیده اي از اتفاقات شود که عبارتند از انقباض عروق خونی. جفت شود
.و تغییر در انعقاد خون که می تواند سبب مشکالتی دیگر شود) که سبب تورم و دفع پروتئین از ادرار می شود(، تخریب دیواره رگها)می شود

آیا باال بودن فشارخون قبل از حاملگی خطر ابتال به مسمومیت حاملگی را افزایش می دهد؟

طی نیمه اول حاملگی فشارخون باال داشته باشد مبتال به فشارخون مزمن تلقی شده و باید از نظر در صورتیکه مادر قبل از حاملگی یا در. بله
زنان مبتال به فشارخون مزمن که دچار مسمومیت . فشارخون و همچنین عالیم مسمومیت حاملگی و نیز عوارض دیگر تحت نظر قرار گیرد

.ه را به تنهایی دارند در معرض خطرات بیشتري قرار می گیرندحاملگی می شوند نسبت به زنانی که یکی از این دو عارض

چه مشکالت دیگري خطر ابتال به مسمومیت حاملگی را افزایش می دهد؟

ابتال به مسمومیت حاملگی نیز احتمال بروز آن را در حاملگی هاي بعدي . شایعتر استاول در حاملگی ، بروز مسمومیت حاملگی براي بار اول
در واقع، شروع مسمومیت حاملگی قبل از . هرچه مسمومیت حاملگی شدیدتر باشد و زودتر اتفاق بیفتد، خطر آن بیشتر است. دتشدید می کن

:عوامل خطر دیگر عبارتند از. افزایش می دهد% 40حاملگی، خطر ابتال مجدد را تا 30هفته 
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فشارخون مزمن
 ،یا بعضی بیماریهاي خود ایمنیبعضی از اختالالت انعقادي، دیابت، بیمایهاي کلیوي
 سابقه خانودگی ابتال به به مسمومیت حاملگی
چاقی
حاملگی دوقلو یا چند قلو
 سال40سال یا بیشتر از 20سن کمتر از

درمان مسمومیت حاملگی

بی اولیه و شاید براي بقیه احتمال دارد مادر براي ارزیا. حاملگی و وضعیت جنین بستگی داردسندرمان مسمومیت حاملگی به شدت بیماري، 
عالوه بر اندازه گیري فشارخون و آزمایش ادرار آزمایشات دیگري ممکن است براي ارزیابی شدت . حاملگی در بیمارستان بستري شود

دارو القاء می حاملگی یا بعد از آن باشد روند زایمان به وسیله 37در صورتی که مسمومیت حاملگی خفیف بوده و در هفته .بیماري انجام شود
.در صورتی که عالیم دال بر این باشند که جنین ممکن است زایمان طبیعی را تحمل نکند، سزارین انجام خواهد شد. شود

حاملگی بوده و بیماري خفیف باشد و وضعیت مادر پایدار بوده و وضعیت جنین خوب باشد، ادامه 37در صورتی که مسمومیت زیر هفته 
هرچند مطالعات نشان نداده اند که استراحت سبب بهتر . زل فرستاده شوددر چنین وضعیتی مادر ممکن است به من. استحاملگی امکان پذیر 

به همین دلیل بیشتر پزشکان محدودیت . شدن وضعیت مادر و جنین می شود ولی به هر حال فشار خون  در وضعیت استراحت پایین تر است
در صورتی که . مادر چه در خانه باشد چه در بیمارستان، تا آخر دوره حاملگی تحت نظر قرار می گیرد.فعالیت و استراحت را توصیه می کنند

. مادر در منزل استراحت کند به این معنی است که مرتب جهت اندازه گیري فشارخون و آزمایش ادرار و سونوگرافی به پزشک مراجعه نماید
چنانچه در هر زمانی عالیم نشان دهنده بدتر شدن وضعیت مسمومیت و یا عدم رشد جنین .همچنین تعداد حرکات جنین را باید گزارش کند

.باشد مادر مجدداً در بیمارستان بستري شده و احتماالً هر چه زودتر باید زایمان انجام شود

تمالی ظور جلوگیري از بروز تشنج احبه من. در صورتی که مسمومیت شدید باشد، مادر باید بقیه دوران حاملگی را در بیمارستان سپري نماید
.سولفات منیزیوم و در صورتی که فشار خون خیلی باال باشد داروي ضدفشارخون تجویز می شود

در صورتی که سن حاملگی کمتر از . حاملگی یا بیشتر باشد زایمان القاء شده و یا سزارین انجام می شود34در صورتی که حاملگی در هفته 
در صورتی که اولین عالیم  بدتر شدن . ت کمک به تکامل سریع تر ریه هاي کودك از داروهاي کورتون استفاده می شودهفته باشد، جه34

بعد از به دنیا آمدن نوزاد، . مسمومیت حاملگی و یا توقف رشد جنین دیده شود، صرف نظر از سن حاملگی زایمان یا سزارین انجام می شود
. تحت نظر قرار گرفته و از نظر فشارخون و سایر عوارض کنترل می شودمادر تا چند روز در بیمارستان 

تفاوت مسمومیت حاملگی و فشارخون باال

در صورتی که در مراحل بعد . می شوددر ادرار، فشارخون حاملگی خواندهحاملگی بدون وجود پروتئین20باال بودن فشارخون بعد از هفته 
ال برگشت فشارخون به حالت طبیعی بعد از به دنیا آمدن نوزاد احتم. مومیت حاملگی تغییر می یابدپروتئین در ادرار دیده شود تشخیص به مس

.  ماه بعد از زایمان هنوز باال باشد تشخیص، فشارخون مزمن است3در صورتیکه فشارخون . یاد استز


