
 بارداري دوران در خون فشار افزايش 

 چيست؟

 فشار افزايش دچار بارداري بيستم هفته از بعد اگر

 نداشت وجود ادرار در پروتئين ولي شديد خون

 خون فشار افزايش" از عبارتست تشخيص

 به خون فشار افزايش" نام به گاهي كه "بارداري

 كه هايـي خانم. شود مي خوانده "بارداري علت

 افزايـش دچار بـارداري اول نيمه طـي از بـعد

 دارند پروتئين ادرار در و شوند مي خون فشار

 كالپسي پره كه هستند اي پيچيده اختالل دچار

 دچار بارداري از قبل كه كساني. شود مي ناميده

 بيستم هفته از قبل يا و هستند خون فشار

 اختاللي دچار شوند مي مبتال آن به بارداري

 .شود مي ناميده مزمن خون فشار كه هستند

 برابر فشار از عبارتست خون فشار ًافزايش معموال

 عدد دو اين از يكي اگر حتي بيشتر يا 08/038 با

 قابل عالمت ًهيچ معموال اختالل اين. يابد افزايش

 .رود باال خيلي آنكه مگر ندارد توجهي

 بر تأثيري چه بارداري خون فشار افزايش

 دارد؟ من كودك و من سالمت

 به ابتال هنگام كه دارد آن به بستگي امر اين

 گذشته بارداري از ماه چند خون فشار افزايش

 هر. رود مي باال ميزان چه به خون فشار و است

 شروع زودتر چه هر و باشد باالتر خون فشار چه

 خانمهايي اكثر خوشبختانه. است بيشتر خطر شود

 مي بارداري دوران در خون فشار افزايش دچار كه

 تا و گردند مي مبتال آن خفيف نوع به شوند،

 اين 33 هفته يعني بارداري دوران اواخر به نزديك

 گروه اين در نيز شما اگر. آيد نمي بوجود مشكل

 و دارد وجود خطر كمي هم هنوز داريد، قرار

 با يا و كند القا را زايمان شما پزشك است ممكن

 شما آن از غير به ولي آورد بدنيا را جنين سزارين

 يك با آنچه از بيش خطري معرض در نوزادتان و

 .،نيستيد دارد وجود طبيعي خون فشار

 ديگري خطرات بارداري خون فشار افزايش به ابتال

 در رشد افتادن عقب: قبيل از دارد بدنبال نيز

 و جفت، شدن پاره زودرس، زايمان رحم، داخل

 و شما از ماما يا پزشك دليل همين به. زايي مرده

 . آورد خواهد عمله ب كامل مراقبت جنين

 بارداري خون فشار افزايش توان مي چگونه

 كرد؟ كنترل را

 جفت خون گردش بر خون پرفشاري كه آنجائي از

 عالمتي چنين تشخيص هنگام گذارد، مي تأثير

 از تا كند مي سونوگرافي درخواست ماما يا پزشك

 آمنيوتيك مايع كافي ميزان و جنين كافي رشد

 است ممكن ماما يا پزشك كند حاصل اطمينان

 از و كند درخواست نيز خون آزمايشات سري يك

 جمع را خود ساعته 42 ادرار كه بخواهد شما

. شود بررسي پروتئين وجود نظر از تا كنيد آوري

 افزايش به رسيدگي اوليه، ارزيابي اين بر عالوه

 وضعيت و خون فشار ميزان به بستگي خون فشار

 گذشته شما بارداري از كه ميزاني نيز و جنين

 .داشت خواهد است،



 خون فشار خفيف افزايش

 افزايش به ديرتر يا بارداري 33 هفته در اگر

 پزشك احتماالً ايد،شده مبتال خون فشار مختصر

 هفتۀ به هنوز اگر. خواهدكرد القا را شما زايمان

 خون فشار افزايش ولي ايدنرسيده بارداري 33

 هفته چند مدت به است ممكن است، خفيف

 آن از پس. گيريدقرار  نظر تحت تا شويد بستري

 است ممكن بود مناسب جنين و شما وضع اگر

 يا و گيريد سر از را روزمره زندگي تا شويد مرخص

 . باشيد مطلق استراحت حال در منزل در حدي تا

 فشار تا كنيد كوتاهتر را معاينات فواصل بايد

 در تغيير گونه هر و ادرار در پروتئين وجود خون،

 وضع توانمي. شود كنترل زود به زود شما وضع

 هفته دو هر يا و هفتگي گيرياندازه با را جنين

 نزديك از جنين قلب نوار و سونوگرافي يكبار

 از ماما يا پزشك است ممكن بعالوه.  كرد كنترل

 روز هر در را جنين حركات تا بخواهد شما

 در جنين سالمت كنترل براي روش اين. بشماريد

 عمل بسيار زايمان از پيش معاينات فواصل

 كه شديد متوجه كه صورتي در. است مناسبي

 بالفاصـله اسـت شده لقب از كمتر حركات تعداد

 .دهيـد اطـالع خود پزشك به

 ناگهاني افزايش ورم،) كالمپسي پره عالئم اگر

 درد ديد، تغييرات شديد، يا مداوم درد سر وزن،

 و تهوع يا و ناحيه آن حساسيت يا و شكم باالي

 يا بيني لكه) جفت پارگي عالئم يا و  (استفراغ

 در رحم شدن حساس و درد يا واژن از خونريزي

 معاينه مورد فوراً بايد شود ايجاد شما در (لمس

 خطر معرض در جنين يا شما اگر. گيريد قرار

 بستري بيمارستان در احتماالً گيريد قرار جدي

 .آيد بدنيا جنين بايد زودتر چه هر و شد خواهيد

 طبيعي حد به خون فشار زايمان از بعد آيا

 رسد؟مي

 خواهد كنترل دقيقاً شما خون فشار زايمان از بعد

 وخامت نظر از را شما بدقت ماما يا پزشك و شد

 كه صورتي در. خواهدگرفت نظر تحت خون فشار

 در خواه كرديد، مشاهده خود در را باال عالئم

 او به حتماً بيمارستان،  در يا و هستيد منزل

 از پس هفته يك قوي احتمال به. دهيد اطالع

 . رسدمي طبيعي حد به شما خون فشار زايمان

 هم خون فشار هاخانم از بعضي در حال، اين با

 است معن بدان اين. ماند خواهد باقي باال چنان

 خون فشاري پر به مبتال همواره احتماالً شما كه

 معموالً بارداري. ايدبوده خبر بي آن از ولي ايدبوده

 ماهه سه پايان در خون فشار كه شود مي باعث

 بنابراين رود؛ پائين دوم ماهه سه طول در و اول

 اگر. شود مي مخفي موقت بطور مزمن خون فشار

 ايدنكرده كنترل را خود خون فشار بارداري از قبل

 ماهه سه اواخر در بارداري دوران معاينه اولين و

 دوران اواخر تا است ممكن است گرفته صورت اول

 .نشويد خون فشار افزايش متوجه بارداري

 سعيده عليزاده


