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 شزح بیماری 

فطبر خَى همذار فطبر ٍ ًیزٍیی است كِ اس جبًت خَى ثِ 

افشایص فطبر خَى ػجبرتست اس . دیَارُ رگ ّب ٍارد هی ضَد

 یکی اس ایي دٍ  كِ هوکي است یب ثیطتز۹0/140 ثزاثزفطبر 

افشایص فطبر "حبهلگییب افشایص فطبر خَى . ػذد افشایص یبثذ

ایجبد ثؼذ اس ّفتِ ثیستن ثبرداری "خَى ثِ ػلت ثبرداری

 .ردٍلی پزٍتئیي در ادرار ٍجَد ًذاضذُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع فشار خون دوران بارداری 

چْبر ًَع فطبر خَى در حبهلگی لبثل تؼزیف است كِ 

 :ػجبرتٌذ اس

یؼٌی افشایص فطبر خَى فمط در دٍراى : فطبر خَى حبهلگی .1

 . ٍ اس ّفتِ ثیستن ثبرداریثبرداری

 پزی اكالهپسیییب هسوَهیت ثبردار .2

 اكالهپسی یب  هسوَهیت ثبرداریّوزاُ ثبتطٌج  .3

لجل اس ثبرداری ٍ یؼٌی افشایص فطبر خَى :فطبر خَى هشهي .4

 یب لجل اس ّفتِ ثیستن ثبرداری 

  عالئم 

 هؼوَالً ّیچ ػالهت لبثل تَجْی فطبر خَى دٍراى ثبرداری 

اس جولِ ػالئوی كِ در اثز . كِ خیلی ثبال رٍد ًذارد هگز آى

 .ایي اتفبق ثزٍس هی كٌٌذ ضبهل هَارد سیز هیجبضٌذ

 فطبر خَى ثبال 

 سزدردّبی ضذیذ 

 ٍرم صَرت ٍ هفبصل 

 درد در ًبحیِ ثبالی ضکن، هؼوَال سوت راست، سیز دًذّْب 

 

 حبلت تَْع ٍ استفزاؽ 

 علل شایع 

 ػلل ایجبد ایي ضزایط ٌَّس ثِ ٍضَح هطخص ًطذُ است . 

 عوامل خطز 

 هبدراى ضکن اٍل 

  ِدر خَاّز یب هبدرفطبرخَى ثبال سبثم 

  ِدر ثبرداریْبی لجلیفطبرخَى ثبال سبثم 

 سبل40 ٍثبالتزاس 20 ثبرداری در سٌیٌپبییي تزاس  

 چبلی 

 ٍَثبرداری دٍللَیی ،سْمل...  

 هجتالیبى ثْجیوبری ّبیذیبثت،كلیِ،رٍهبتیسوَسل 

 استزس ٍ فطبرّبی رٍحی رٍاًی 

 

 عوارض احتمالی 

 در  هطکالت كلیَی ٍ ثزخی دیگز اس ارگبى ّبی ثذى ایجبد

 هبدر

  ثِ دًیب آٍردى كَدكبى ثسیبر كن ٍسى 

 سایوبى سٍد ٌّگبم 

  هسوَهیت ثبرداری احتوبل ایجبد 

 پبرُ ضذى جفت 

 هزدُ سایی 

  پیشگیزی 

  پشضك ٍ تحت ًظز فطبر خَى ثبال لجل اس ثبرداری درهبى

 .یبثذ تب در صَرت ًیبس دارٍّب تغییز هؼبلج جْت كٌتزل آى

 اًجبم ٍرسش 

 ثزًبهْغذاییوٌبست 

  كبّص اضبفِ ٍسى 

 هصزف هٌظن دارٍّبی فطبر خَى 

 ػذم هصزف دخبًیبت 

 

 تشخیص 

  اخذ ضزح حبل ٍ هؼبیٌِ دلیك ثیوبر 

 ثزای سٌجص ػولکزد كلیِ ٍ كجذ، ثزرسی : آسهبیص خَى

 هیشاى پالكت ّبی خَى 

 ثزای ثزرسی ٍجَد پزٍتئیي در خَى :  سبػت24ِآسهبیص ادرار 
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  رضذ كبفی جٌیي ٍ جْت ثزرسی درخَاست سًََگزافی

 هیشاى كبفی هبیغ آهٌیَتیك
 

 درمان 

  هْن تزیي ًکتِ در درهبى فطبر خَى ثبال در ثبرداری

 است سٍد ٌّگبم ٍ ًَع فطبرخَى تطخیص 

  ّفتگی سپس ّز 28هؼبیٌبت دٍراى ثبرداری ّز هبُ تب اًجبم 

  ّفتگی ٍ ثؼذ اس آى ّفتگی تب سهبى سایوبى 36دٍ ّفتِ تب 

 هطبّذُ  ثبرداری افشایص فطبر خَى خفیف 3۷ در ّفتِ اگز

ثستزی  در ثیوبرستبى ، هوکي است ثِ هذت چٌذ ّفتِضذ

 . ضَیذ تب تحت ًظز لزار گیزیذ

 ی یدرهبى دارٍ تحت  یب ثیطتز110/1۶0در صَرت فطبرخَى

یي آیذ ٍ تب سهبىِ تَلذِ یلزار خَاّیذ گزفت تب فطبرخَى پب

 .ًَساد ثستزی خَاّیذ ضذ

  ِثبرداری یب ثؼذ اس آى لزار داضتِ ثبضیذ، 34 اگز در ّفت 

  اًجبم هی ضَدسایوبى

  ِدارٍ دادُ  ثبرداری ًزسیذُ ایذ ثِ ضوب 34اگز ٌَّس ثِ ّفت

ِ ّب ٍ سبیز اػضبی ثذى جٌیي هی ضَد اًجبم  تب تکبهل ری

 .گزدد

  در صَرت ضك ثِ احتوبل ایجبد پزُ اكالهپسی دارّبی ضذ

 تطٌچ تجَیش خَاّذ ضذ

  هسکي ٍ آرام ثخص ػذم هصزف 

 

 رژیم غذایی و تغذیه 

 ثبرداری ثز هیشاى هصزف ًوك خَد دلت ی اس ّوبى اثتذا

 .كزدُ ٍ آى را كٌتزل كٌیذ

  اس گیبّبى ٍ ادٍیِ ّبی در سهبى پخت غذا ثِ جبی ًوك

 .استفبدُ ًوبییذهختلف ثزای طؼن دار كزدى غذا 

  گبسداراس غذاّبی فزاٍری ضذُ، فست فَدّب ٍ ًَضبثِ ّبی 

 .  كٌیذ،اجتٌبةكِ دارای سذین ثبال ّستٌذ

  اس هصزف غذاّبی كٌسزٍ ضذُ كِ اغلت دارای همبدیز ثبالی

 .سذین ّستٌذ اجتٌبة كٌیذ

  ّبی سبلن، پزٍتئیي، ٍیتبهیي ٍ  رصین غذایی هتطکل اس چزثیاس

 .استفبدُ ًوبییذهَاد هؼذًی 

 تَاًذ تبثیز سذین ثز فطبر خَى را  افشایص پتبسین هصزفی هی

: ػجبرتٌذ اس غذاّبی غٌی اس پتبسین ىاس ثْتزی. كبّص دّذ

سیت سهیٌی ضیزیي، گَجِ فزًگی، آة 

سیجشهیٌی،هَس،لَثیب،ًخَدفزًگی،طبلجی،ٌّذٍاًَْهیَُ  پزتمبل،

در هَرد هیشاى هٌبست پتبسین . ّبیخطکوبًٌذآلٍَكطوص

 .ثزای خَد ثب پشضکتبى هطَرت كٌیذ

 هَجت كبّص  همذار كبفی هٌیشین ثِ صَرت رٍساًِ،هصزف 

 هٌیشین در هَادی .فطبر خَى هی گزدد

ثل، تَفَ، ضیز سَیب ، ثبدام،آٍٍكبدٍ،هَس،لَثیب،داًْکذٍتي هبًٌذ

 غالت كبهل ٍ سجشیجبت ،، هبست(ثب پَست)سیت سهیٌی 

 .ثزگ سجش، فزاٍاى است

 مزاقبت 

 ٍلی ًیبسی یکی اس هْوتزیي الذاهبت درهبًی استزاحت است 

 . استزاحت هطلك ًیستثِ 

 ایي رٍش ثزای كٌتزل . حزكبت جٌیي را در ّز رٍس ثطوبریذ

سالهت جٌیي در فَاصل هؼبیٌبت پیص اس سایوبى ثسیبر ػول 

 .هٌبسجی است

  كٌتزل فطبرخَى طَر هزتت 

 در چه شزایطی به  پزشك  مزاجعه  نماییذ؟ 

در صَرت هطبّذُ ػالئن سیز سزیغ ثِ پشضك هؼبلج خَد هزاجؼِ 

 :ًوبییذ

  كوتز اس لجل ضذُ اسـت جٌیي در صَرتیکِ تؼذاد حزكبت 

  ثبالتز ثبضذ90/140در صَرتی  كِ فطبر خَى اس . 

  ٍرم، افشایص ًبگْبًی هبًٌذ ػالئن پزُ كالهپسی در صَرت ثزٍس

ٍسى، سزدرد هذاٍم یب ضذیذ، تغییزات دیذ، درد ثبالی ضکن ٍ 

 یب حسبسیت آى ًبحیِ ٍ یب تَْع ٍ استفزاؽ

  لکِ ثیٌی یب خًَزیشی هبًٌذ ػالئن پبرگی جفت در صَرت ثزٍس

  درد ٍ حسبس ضذى رحن در لوس ٍ


