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تشخیص بر اساس فشار خون باال و وجود پروتئین
در ادرار (بطور طبیعی پروتئین در ادرار دیده نمی
شود) بعد از هفته بیستم بارداریست .و نیز در زمان
زایمان و یا حتی بعد از زایمان (معموال در  24ساعت
تا  48ساعت بعد از زایمان) ممکن است دیده شود.
این بیماری میتواند خفیف یا شدید بوده و پیشرفت
آن نیز ممکن است آهسته یا سریع باشد و تنها راه
بهبود بیمار ،زایمان است.




 افزایش قابل مالحظه فشار خون هر چند در
محدوده طبیعی قرار داشته باشد.
 ادم ناحیه دست و پا که در زمان صبحگاه شدیدتر
است

 افزایش وزن بیش از حد (بیشتر از  450گرم در
هفته در سه ماهه آخر بارداری)
 دفع پروتئین در ادرار
 بروز عالئمی چون تاری دید ،سردرد ،سرگیجه،
سوژش سر دل و تحریک پذیری

تغذیه نامناسب
دیابت دوران بارداری
سابقه فشارخون باال
بیماریهای مزمن کلیوی
سابقه خانوادگی اکالمپسی یا پره اکالمپسی
وزن زیاد و چاقی مادر باردار
سن مادر باردار که کمتر از  18سال و
بیشتر از  35سال می باشد.
حاملگی های چند قلویی
انقباض عروقی

هیچ راهی برای پیشگیری از پره اکالمپسی  ،شناخته
نشده است .کاهش مصرف نمک یا تغییر فعالییتتان

طی

بارداری ،خطر را کاهش می دهد

:
درمان براساس شدت بیماری و سن بارداری تعیین
میشود  .خانمی که پره اکالمپسی شدید دارد وکمتر
از هشت ماهه می باشد ،باید در بیمارستان

بستری شود و بطور دقیق کنترل شود تا بلکه
حاملگی او به انتها برسد .وزن و پروتئین ادرار او
روزی یک بار بررسی میشود .در این مدت باید هفته
ای یکبار (دو بار بهتر است) به پزشک مراجعه نماید
تا وضعیت خود و سالمت جنین را بررسی نماید.
برخی مواقع تجویز دارو نیز الزامی می شود .
در هر حال تصمیم نهایی برای درمان پره اکالمپسی
توسط پزشک اتخاذ می گردد چراکه او صالح مادر و
جنین را بهتر میداند.

داروهای ضدپرفشاری خون از جمله
متیل دو پا برای کاهش فشار خون
 سولفات منیزیم

توصیه هاي تغذیه اي:
 -مکمل یاری ویتامین 5 ، Dمیکروگرم در روز

.

 مکمل یاری ویتامین mg 1000 Cروزانه مکمل یاری ویتامین Eبه صورت روزانه دریافت مکمل آهن mg 60 ،روزانه افزایش روغن های چند غیر اشباع در رژیمیا اسید چرب امگا ، 3به صورت مصرف ماهی یا استفاده
از Fish Oilدریافت مکمل آن
استفاده از پروتئین سویا و روغن زیتونمصرف شیر کم چرب استفاده کافی از روی mg 11 ،گوشت و ماهیاستفاده از گوشت های کم چرب ،در صورت استفاده ازگوشت مرغ ،پوست آن جدا شود.
 دریافت کلسیم روزانه  1200 mgاز شیر یا منابعدیگر
افزایش دریافت روزانه پتاسیم 90 ،میلی اکی واالنپرهیز از مصرف خیار شور و آجیل شور-نوشیدن  6تا  8لیوان آب در روز

مركز آموزشي درماني اميرالمومنين (ع)

آموزش به
بیمار

پره اکالمپسی
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