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 فشار خون حاملگی

تواند نشانۀ بیامری فشار خون حاملگی های دیگری همراه نباشد، میبارداری اگر با عالئم بیامری ۲۰فشار خون باال بعد از هفتۀ 

باشد. کنرتل نکردن به موقع فشار خون 

تواند خطرهایی برای سالمت حاملگی می

مادر و جنین داشته باشد. در این مطلب 

توانید با فشار خون حاملگی، تأثیر آن می

های کنرتل و راهدر سالمت مادر و کودک 

 .آن آشنا شوید

 تشخیص فشار خون حاملگی

گیری فشار خون و نشان دادن اندازه

را فشار  ۹۰روی  ۱۴۰مقادیری بیشرت از 

گویند. فشار خون باال معموالً عالئم قابل تشخیصی ندارد، مگر در مواردی که فشار خون خیلی باال خون باال می

گیری توسط پزشک باال باشد، پزشک برای بررسی بارداری، در چند بار اندازه ۲۰که فشار خون مادر بعد از هفتۀ درصورتی .باشد

آزمایش ادرار ، یکاکالمپسیمسمومیت حاملگی یا پره احتامل اکالمپسی یک بیامری جدی است که طی تجویز خواهد کرد. پره 

یابد و وجود پروتئین در ادرار، اختالالت کبد و کلیه، رسدرد یا تغییرات بینایی رخ آن در میانۀ بارداری، فشار خون افزایش می

باشد و فقط مادر فشار خون باال داشته باشد، پزشک تشخیص فشار خون اکالمپسی وجود نداشته که عالئم پرهدهد. درصورتیمی

بارداری دچار آن شده باشد،  ۲۰حاملگی خواهد داد. اگر مادر قبل از دوران بارداری نیز فشار خون باال داشته یا پیش از هفتۀ 

ا داشته باشند، بیشرت در معرض ابتال دارای فشار خون مزمن است که با فشار خون حاملگی متفاوت است. زنانی که رشایط زیر ر 

 :به فشار خون حاملگی خواهند بود

اضافه وزن در بارداری چاقی و  

سال ۴۰بارداری در سن باالتر از   

 نارسایی مزمن کلیه یا دیابت

اکالمپسیسابقۀ خانوادگی فشار خون حاملگی یا پره  

 تأثیر فشار خون حاملگی در سالمت مادر و کودک

اتفاق بیفتد، خطرهای بیشرتی برای سالمت  های زودتریدر بیامری فشار خون حاملگی، هرچه فشار خون باالتر باشد یا در هفته

شوند، تنها یک حالت خفیف از این آورد. خوشبختانه بیشرت زنانی که دچار فشار خون حاملگی میمادر و جنین به وجود می

دارد که نیاز به شوند. این افراد با این که احتامل کمی وجود کنند و معموالً در اواخر بارداری نیز دچار آن میبیامری را تجربه می

توانند بارداری طبیعی خود را ادامه دهندالقای زایامن یا سزارین داشته باشند، معموالً رشایط عادی دارند و می مادرانی که به  .

اکالمپسی در ادامۀ بارداری یا بعد از زایامنپره شوند، بیشرت در معرض ابتال بهفشار خون حاملگی مبتال می قرار دارند.  

اکالمپسیابتال به پره رشوع شده باشد، احتامل ۳۰که فشار خون حاملگی پیش از هفتۀ درصورتی  .بسیار بیشرت خواهد بود 
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باالی شکم، اکالمپسی مانند تورم، افزایش وزن ناگهانی، رسدرد مداوم یا شدید، تغییر در بینایی، درد در صورت داشنت عالئم پره

جدا شدن زودرس جفت حساسیت به ملس، تهوع و استفراغ یا عالئم ، حساسیت به ملس و واژینالخونریزی  بینی یامانند لکه 

همچنین ابتال به فشار خون حاملگی، مادر باردار را در معرض خطر  .درد رحم را مشاهده کردید، بالفاصله با پزشک متاس بگیرید

تولد زودرس ،محدودیت رشد داخل رحمی برخی دیگر از عوارض بارداری مثل دهد. در صورت ابتال و مرگ جنین در رحم قرار می 

 .به فشار خون حاملگی، پزشک با توجه به این خطرها، مادر و کودک را به دقت تحت نظارت قرار خواهد داد

 اقدامات پزشکی پس از تشخیص فشار خون حاملگی

تواند در جریان خون جفت تأثیر بگذارد، اگر فرد مبتال به فشار خون حاملگی باشد، پزشک برای از آنجا که فشار خون باال می

آزمایش پروفایل بیوفیزیکال ، سونوگرافی وبررسی مقدار مایع آمنیوتیک اطمینان از سالمت و رشد کودک و همچنین را تجویز  

هایی مانند که پزشک مشکلی را در سونوگرافی مشاهده کند، ممکن است برای بررسی بیشرت، آزمایشخواهد کرد. درصورتی

نوزاد با دقت بیشرتی برسی شود سونوگرافی داپلر را تجویز کند تا جریان خون در بدن همچنین پزشک برای تحت نظر داشنت  .

هفته،  های خون و ادرار را تجویز خواهد کرد. ممکن است الزم باشد دو بار درای از آزمایش، مجموعهاکالمپسیپره احتامل ابتال به

شود و هر هفته آزمایش خون انجام شودگیری فشار خون مادر باردار اندازه . 

تر آن را تشخیص دهد. همچنین برای اکالمپسی، پزشک هرچه رسیعها کمک خواهد کرد که در صورت ابتال به پرهاین آزمایش

درخواست شود. مدیریت و کنرتل بیامری ای ممکن است سونوگرافی و تست بدون اسرتس بررسی سالمت جنین، به صورت دوره

توسط پزشک پس از تشخیص، با میزان باال بودن فشار خون شام، چگونگی وضعیت سالمت و رشد کودک و این که چه مدت از 

های پرخطربارداری گذشته در ارتباط است. پزشک ممکن است فرد را به یک پزشک متخصص در زمینۀ تانبارداری  .ارجاع دهد 

۳۷هفتۀ  اگر بیامری قبل از تشخیص داده شود، فشار خون به میزان زیادی باال نباشد و وضعیت جنین نیز مناسب باشد، ممکن  

شود تا فشار خون خود را تحت زیاد منع شود. در این حالت از مادر خواسته می است به مادر اسرتاحت داده شود و از فعالیت

های الزم برای بررسی هایی را با پزشک داشته باشد تا آزمایشکنرتل قرار دهد. همچنین الزم است به صورت مرتب، مالقات

یا باالتر، پزشک ممکن است  ۱۱۰وی ر  ۱۶۰اگر فشار خون به شدت باال باشد؛ فشار خون  .وضعیت مادر و جنین انجام شود

 .دارویی برای کاهش فشار خون تجویز کند و تا زمان زایامن نیاز به بسرتی شدن در بیامرستان وجود داشته باشد

۳۴هفتۀ  اگر بارداری هنوز به ا را به منظور ترسیع رشد ریۀ کودک و نرسیده باشد، پزشک ممکن است داروی کورتیکواسرتوئیده 

هفته یا بیشرت از بارداری  ۳۷ها تجویز کند. اگر رشایط بدتر شود، وضعیت کودک در درون رحم مناسب نباشد یا اگر سایر اندام

یامنالقای زا گذشته باشد، ممکن است با توجه به رشایط، پزشک نیاز به را تشخیص دهد؛ حتی اگر کودک هنوز رشد  سزارین یا 

، حرکات او را تحت نظر بگیرید شامرش روزانۀ رضبات جنین کافی نکرده باشد. عالوه بر این، ممکن است پزشک از شام بخواهد با

ین نکته را نیز بدانید که رضبات با پزشک است. ا هاکه یک روش خوب برای بررسی سالمت کودک در فواصل بین قرار مالقات

کند، باید با پزشک خود متاس بگیریدکودک را شامرش کرده یا نکرده باشید، اگر متوجه شوید که کودک کمرت از قبل حرکت می . 

های پس از زایامنمراقبت  

فشار خون باال پس از زایامن، فشار خون مادر برای مشاهدۀ عالئم گیرد. الزم است اکالمپسی به دقت تحت نظر قرار مییا پره 

گردد. هفته بعد از زایامن تحت کنرتل باشد. چند هفته پس از زایامن، معموالً فشار خون به سطح طبیعی بازمی ۱۲فشار خون تا 

اکالمپسیعالئم پره در این مدت، هر یک از اگر مادر عه کندرا داشت، باید به پزشک مراج  در برخی زنان نیز فشار خون همچنان  .
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ماند. اگر بعد از سه ماه از زایامن، فشار خون هنوز باال باشد، فرد دچار فشار خون مزمن است. بارداری معموالً باعث باال می

شار خون مزمن را شود که فشار خون در پایان سه ماهۀ اول و بیشرت در سه ماهۀ دوم کاهش یابد که این امر به طور موقت، فمی

گرددکند، زیرا فشار خون در پایان سه ماهۀ دوم به سطح طبیعی خود بازمیپنهان می > 

 فشار خون باال در بارداری و عوارض آن بر جنین

اگر میزان فشار خون هر فردی از محدوده نرمال باالتر رود، دچار فشار خون باال شده است، اما اگر افزایش فشار خون فقط در 

دوران بارداری ایجاد شود به آن فشار خون باال در بارداری می گویند که می تواند در صورت درمان نشدن بسیار خطرناک باشد. 

پره اکالمپسی یا مسمومیت بارداری خواهد شد. در این مطلب با این مشکل بیشرت  اگر فشار خون بارداری کنرتل نشود منجر به

شوید و از نشانه ها و چگونگی پیشگیری و درمان آن اطالعات بیشرتی بدست می آوریدآشنا می . 

 

 

 

 فشار خون باال در بارداری 

و بعضی نیز  خود می شوند که بسیاری از آنها طبیعی مادران در دوران بارداری خود متوجه تغییراتی در سیستم بدن بسیاری از 

می تواند نشانه عارضه خطرناکی باشند. یکی از عواملی که ممکن است بسیاری با آن مواجه شوند ورم بدن است. حتی بانوان 

نشانه مشکل خطرناکی تواند باردار ی که در سالمت کامل برس می برند نیز احتامل دارد دچار ورم شوند، اما بعضی مواقع تورم می

اکالمپسی باشدمانند فشار خون باال یا پره .  

تواند که درمان نشود، میآید و درصورتیاکالمپسی معموال بدلیل خوب عمل نکردن جفت به وجود میمشکل فشار خون باال یا پره

افتد. بارداری اتفاق می ۲۰نی بعد از هفته برای شام و فرزندتان مشکالتی ایجاد کند. معموال این بیامری در نیمه دوم بارداری یع

 .و بعد از رسیدن به هفته ۲۷ بارداری احتامل ابتال به آن بیشرت خواهد شد ولی در سهماهه سوم بارداری

  

 عالئم و نشانه فشار خون باال در بارداری
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بزرگرتین نشانههای بیامری فشار خون باال در بارداری تورم، افزایش فشار خون و پره اکالمپسی نیز متامی این عالئم را دارد  

را نیز به همراه می آورد. پرهاکالمپسی میتواند مالیم تا شدید باشد. نوع مالیم آن نسبتا معمول است  وجود پروتئین در ادرار و

اکالمپسی مالیم باشد ممکن هرچه زودتر فشار خون باال در بارداری به پرهشود. اگر باردار، یک نفر به آن مبتال می ۱۰که از هر 

توانید برای بهبودی خود انجام دهید بسیار ها و آنچه را که میکند، بنابراین آگاهی از نشانهسالمتی شام و فرزندتان کمک می

شدید کمرت رخ می دهد و تقریباً یک نفر در هر ۲۰۰ باردار به آن مبتال میشود. اما بطور کلی عالئم  پرهاکالمپسی .ارزشمند است

د از موارد عادی و عالئم خود بارداری باشدفشارخون باال در بارداری شامل موارد زیر است، اما برخی از این نشانه ها می توانن :  

بارداری ۲۰افزایش ناگهانی وزن در حدود هفته   

هاتورم ناگهانی صورت و دست  

  کاهش ادرار

 رسدرد

 تاری دید

   دیدن لکه در برابر چشم

 درد در قسمت باالی سمت راست شکم

اشتباه  احتامل دارد نشانههای فشار خون باال در بارداری ناگهانی یا بهتدریج ظاهر شوند و با بعضی از عالئم معمول بارداری 

ها از بیامری خود مطلع نیستند بنابراین بهرت هفتهگرفته شوند، به همین دلیل بعضی بانوان به این بیامری مبتال هستند، ولی تا 

 .است با مواجهه با هر یک از عالئم ذکر شده با پزشک خود متاس بگیرید

  

  چه کسانی بیشرت در معرض خطر فشار خون بارداری هستند؟

  :مادران بارداری که دارای رشایط زیر هستند بیشرت در معرض ابتال به فشارخون بارداری و پره اکالمپسی قرار دارند 

  بارداری چند قلویی

 فشار خون باال قبل از بارداری

  دیابت

 مشکالت کبدی

 سابقه فشارخون در مادر یا خواهر

 اضافه وزن

  یا کمرت از ۱۶ سال سن بیشرت از ۴۰ سال

https://www.niniplus.com/post/1074-swelling-causes-in-pregnancy
https://www.niniplus.com/post/1074-swelling-causes-in-pregnancy
https://www.niniplus.com/post/1107-preeclampsia-prevention
https://www.niniplus.com/post/628-%21--signs-of-pregnancy
https://www.niniplus.com/post/862-multiple-pregnancy-complications
https://www.niniplus.com/post/1106-complications-of-gestational-diabetes-on-the-embryo
https://www.niniplus.com/post/200-How-to-control-overweight-during-pregnancy
https://www.niniplus.com/post/1100-Pregnancy-after-35-years-of-age-and-having-a-healthy%2C-low-risk-pregnancy
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 اختالالت خونی

 سابقه فشارخون در بارداری قبلی

 (PCOS) یا تنبلی تخمدان سابقه سندرم پلی کیستیک تخمدان

های خود ایمنی مانند بیامری لوپوس و رماتوئید آرتریت )روماتیسم(بیامری   

  نژاد سیاه پوست

  

 عوارض فشار خون باالی بارداری بر جنین

که بدون درمان رها شود، ممکن است نتایج خطرناکی را برای مادر و جنین اکالمپسی یا فشار خون باال در بارداری درصورتیپره 

 :به بار آورد، مانند

که باعث بیهوشی و تشنج مادر می شود های کوچک مغزگرفتگی رگ . 

 .افزایش فشار خون در رگهای کوچکرت جفت که میتواند ارسال اکسیژن و مواد مغذی به جنین را مختل کند

در آن جنین به درستی رشد منی کندکه  (IUGR) محدودیت رشد داخل رحمی جنین .  

 در موارد شدید نیاز به زایامن زودتر

به پزشک متخصص اجازه میدهد تا برای بررسی سالمت و فعالیت جفت، جریان خون در  در این رشایط سونوگرافی داپلر 

رگهای بندناف را مشاهده کند. درصورتیکه در مادر نشانههای پرهاکالمپسی شدید مشاهده شود به نظارت دقیق نیاز خواهد 

داشت و زایامن زودتر نوزاد رضوری خواهد بود. ممکن است در بعضی مواقع افزایش فشار خون مادر یا پرهاکالمپسی به بیامری 

 .اکالمپسی منجر میشود. در این رشایط مادر دچار بیهوشی، غش  و تشنج می شود که برای مادر و جنین بسیار خطرناک است

  

  درمان فشار خون باال در بارداری

مادر  باردار و درصورت لزوم درمان آن با داروهای ضد فشار خون انجام  کنرتل فشار خون بارداری با اندازه گیری منظم فشار خون 

درصورتیکه بانویی دچار پرهاکالمپسی و فشار خون باالی شدید باشد، باید در بیامرستان بسرتی شود زیرا  .می شود

معموال اسرتاحت برای کاهش فشارخون و افزایش جریان خون در  .باید فشار خون او هر چهارساعت یک بار اندازهگیری شود

که نگرانی در مورد رشد جنین وجود داشته باشد، ممکن است مادر باردار با القای زایامن وادار به باشد. درصورتیجفت مفید می

زایامن زودتر شود. اما اگر جنین شام نارس باشد، قبل از زایامن برای بهبود وضعیت ریه های جنین، به شام اسرتوئید داده 

میشود. در مواردی که وضعیت مادر خطرناک بوده یا نوزاد نارس باشد، باید با رسیع ترین روش زایامن انجام شود. در این رشایط 

معموال زایامن به روش سزارین انجام میشود. البته در اکرث موارد فشار خون باالی بارداری بعد از زایامن به خودیخود از بین 

 .میرود

https://www.niniplus.com/post/1130-symptoms-and-treatment-of-polycystic-ovarian
https://www.niniplus.com/post/1139-What-is-a-fetal-pairs-What-does-it-have-during-pregnancy
https://www.niniplus.com/post/1220-Doppler-ultrasound-in-pregnancy
https://www.niniplus.com/post/1053-premature-newborn
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تواند بسیار خطرناک باشد اما اکالمپسی، فشار خون باالی بارداری بیامری خطرناکی است و اگر بدون درمان رها شود، میپره

رده و نوزادی سامل بدنیا آوریدتوانید بیامری را کنرتل ککه رسیعا تشخیص داده شود، میدرصورتی . 

اگر پزشک به این بیامری در شام مشکوک باشد، فشار خون شام را  هنوز علت اصلی و دقیق این بیامری شناخته نشده است. 

فشار سیستولیک بیش از ۱۶۰ خطرناک محسوب  .بررسی میکند، فشار خون معمول برای بالغین ۱۲۰ یا ۸۰/۱۲۰ است

شود که معموال به علت اختالل در کارکرد کبد استگیری پروتئین بررسی میای از خون برای اندازهشود. سپس منونهمی . 

  

 راههای کاهش فشار خون باال در بارداری

خون بارداری کمک  توجه داشته باشید که تغذیه مناسب و کنرتل وزن می تواند به درمان و همچنین پیشگیری از افزایش فشار 

  : کند، مرصف مواد مغذی زیر در کاهش فشار خون مفید هستند

منیزیم هستند های برگ سبز تیره مانند اسفناج منبع غنی از سبزی گرم در روز ، ۳۲۰کمرت از  منیزیم .   

 آهن

  روغن ماهی

 کلسیم

کننداین مواد تا حدودی شام را در برابر این بیامری حامیت می  . 

  

  

 

ماه، فشار  ۹کند. در طول این در دوران بارداری، بدن شام تغییرات فیزیکی زیادی را برای مطابقت با رشد و منو جنین تجربه می

پردازیمباید طبیعی و نرمال باشد. در این مقاله به بررسی فشار خون باال در حاملگی می خون  . 

خوانیمآنچه در این مقاله می : 

در بارداریمروری کلی بر فشار خون   

https://www.niniplus.com/post/841--enough-iron
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فشار خون، نیروی فشار خون شام به دیواره عروق است. هر بار که قلب شام می کند و سپس ها پمپاژ میتپد، خون را به داخل رگ

کند. با این حال، عوامل مختلف ها با رسعت مشخصی حرکت میرساند. خون به طور معمول در رشیانخون را به بقیه بدن می

تواند منجر خون در عروق را مختل کرده و باعث افزایش یا کاهش فشار شوند. افزایش فشار در عروق می توانند رسعت جریانمی

تواند منجر به کاهش فشار خون شودبه افزایش فشار خون شود. کاهش فشار در عروق می . 

میزان فشار در عروق هنگام دهنده شود. عدد سیستولیک باالترین عدد است که نشانفشار خون با عنوان دو نوع عدد ثبت می

دهد. فشار خون ها را هنگام رضبان قلب نشان میرضبان قلب شام است. عدد دیاستولی عدد پایینی است که میزان فشار در رگ

یابد. با کند، کاهش میها اسرتاحت مییابد و هنگامی که قلب در بین رضبانشام به طور طبیعی با هر رضبان قلب افزایش می

تواند تا حد زیادی بر این اعداد تأثیر بگذارد و کند می، تغییرات رسیعی که بدن شام در دوران بارداری آنها را تجربه میاین حال

 .باعث تغییر شدید فشار خون شود

های انجمن قلب آمریکاطبق بررسی  (AHA)  60/90تر از تر است. کممرت جیوه و کممیلی 80/120، میزان فشار خون طبیعی 

دهنده فشار مرت جیوه در بارداری نشانمیلی 90/140مرت جیوه نشانگر فشار خون پایین یا افت فشار خون است. باالتر از میلی

ها درگیر درصد از کل بارداری 10شود. حدود دیده میخون باال است. فشار خون باال در بارداری بسیار بیشرت از فشار خون پایین 

 .مشکالت فشار خون پیچیده است

فشار خون غیرطبیعی در دوران بارداری جای نگرانی دارد. هم شام و هم کودک ممکن است در معرض خطر افزایش عوارض 

سالمتی باشید. با این حال، ممکن است با ویزیت منظم قبل از زایامن بتوانید از بروز مشکالت جلوگیری کنید و پزشک بتواند از 

نین ممکن است بخواهید بیشرت در مورد رشایط مرتبط با فشار خون بدانید، بنابراین نزدیک فشار خون شام را کنرتل کند. همچ

توانید عوامل موثر بر فشار خون را بشناسیدمی . 

 چگونه فشار خون غیرطبیعی را تشخیص دهیم؟

کندانجمن قلب آمریکا فشار خون غیر طبیعی در بزرگساالن غیرباردار را به رشح زیر توصیف می : 

است ۸۰و یک عدد دیاستولیک کمرت از  ۱۲۹تا  ۱۲۰باال یک عدد سیستولیک بین فشار خون  . 

است ۸۹تا  ۸۰یا عدد دیاستولیک بین  ۱۳۹تا  ۱۳۰، عدد سیستولیک بین ۱در فشار خون باال مرحله  . 

یا بیشرت است ۹۰یا بیشرت و عدد دیاستولی  ۱۴۰، عدد سیستولی ۲در فشار خون باال مرحله  . 

است ۱۲۰و عدد دیاستولیک باالتر از  ۱۸۰در رشایط حاد فشار خون، عدد سیستولیک باالتر از  . 

توانید تشخیص دهید که فشار خون شام خیلی باال است یا خیلی پایین. در حقیقت، فشار خون باال و افت فشار شام همیشه منی

به کنید، ممکن است شامل موارد زیر باشدخون ممکن است عالئم قابل توجهی ایجاد نکند. اگر عالمئی را تجر : 

 عالئم فشار خون باال

شود. ممکن است عالئم زیر را سبب شودمرت جیوه یا باالتر تعریف میمیلی۹۰/۱۴۰فشار خون باال معموالً  : 

 برافروخته شدن پوست
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ها یا پاهاتورم دست  

 رسدرد

 تنگی نفس

 درد شکم

 حالت تهوع

 استفراغ

 تغییرات بینایی

افت فشار خون عالئم  

شود. که ممکن است باعث عالئم تر تعریف میمرت جیوه یا کممیلی ۶۰/۹۰فشار خون پایین یا افت فشار خون معموالً به میزان 

 :زیر شود

 رسگیجه

 مشکل در مترکز

 پوست رسد و مرطوب

 تاری دید

 تنفس رسیع و پی در پی

 افرسدگی

 خستگی ناگهانی

 خستگی مفرط

عالئم فشار خون یا فشار خون باال دارید، باید رسیعاً به پزشک خود مراجعه کنید تا از بروز عوارض احتاملی اگر شک دارید که 

 .جلوگیری کند

همیشه عالمئی برای فشار خون و افت فشار خون وجود ندارد. بهرتین راه برای تشخیص اینکه آیا فشار خون غیرطبیعی دارید یا 

شود و پزشک باید آن را در طول های منظم انجام می. آزمایش فشار خون اغلب در چکاپخیر، انجام آزمایش فشار خون است

 .بارداری انجام دهد

ها توانند انجام شوند. بسیاری از داروخانهشوند، در خانه نیز میدر حالی که این آزمایشات معموالً در محیط پزشکی انجام می

توانید برای بررسی فشارخون خود استفاده کنید. با این حال، قبل از رند که میگیری فشار خون در خانه داهای اندازهدستگاه
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های اینکه فشار خون خود را در خانه کنرتل کنید، حتامً با پزشک خود مشورت کنید. پزشک شام ممکن است دستورالعمل

ید داشته باشدگیری کنخاصی در مورد زمان آن و اینکه چند بار در طول روز فشار خون خود را اندازه . 

 دالیل فشار خون غیرطبیعی در دوران بارداری

توان به دو نفر مبتال به فشار خون باال است. در بارداری، فشارخون باال را می ۱نفر  ۳زند که از هر انجمن قلب آمریکا تخمین می

خون مزمن به فشارخون باال اشاره دارد دسته اصلی تقسیم کرد: فشارخون باال و مزمن و فشارخون باالی مربوط به بارداری. فشار 

هفته اول بارداری دچار فشار خون باال شوید نیز ممکن است این بیامری  ۲۰که قبل از بارداری وجود داشته است. اگر در طی 

 .تشخیص داده شود. بعد از زایامن نیز هنوز ممکن است این بیامری را داشته باشید

شود. انواع مختلفی از اختالالت وجود هفته اول بارداری ایجاد می ۲۰ارداری معموالً پس از اختالالت فشارخون باالی مربوط به ب

دهد که سن، منترش شده در منبع کنرتل فشار خون نشان می ۲۰۱۶دارد که از نظر شدت متفاوت هستند. یک بررسی در سال 

روند، اما گرچه این رشایط معموالً پس از زایامن از بین میای در به وجود آمدن این رشایط نقش دارند. اهای زمینهچاقی و بیامری

 .در صورت ابتال به هرکدام از این موارد، احتامل ابتال به فشار خون باال در آینده بسیار بیشرت است

ن شام در تواند به طور مستقیم با بارداری ارتباط داشته باشد. سیستم گردش خو افت فشار خون، اگرچه بسیار کمرت است، اما می

یابد تا جنین شام را در خود جای دهد. با گسرتش سیستم گردش خون، ممکن است کمی افت فشار طول بارداری گسرتش می

شود. هنوز هفته اول بارداری بیشرت مشاهده می ۲۴های انجمن قلب آمریکا، افت فشار خون در خون را تجربه کنید. طبق بررسی

بل توجه نیست که باعث نگرانی شودهم، این مقدار معموالً آنقدر قا . 

 :افت فشار خون همچنین ممکن است به دلیل موارد زیر ایجاد شود

 کمبود آب بدن

 دیابت

 قند خون پایین

 مشکالت قلبی

 مشکالت تیروئید

های شدید آلرژیکواکنش  

 از دست دادن خون

 عفونت

های گروهسوءتغذیه؛ به ویژه کمبود اسید فولیک، ویتامین  B  ویتامینو  D 

 درمان فشار خون غیرطبیعی در دوران بارداری
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فشارخون در بارداری باید از نزدیک کنرتل شود تا از عوارض بالقوه خطرناک آن جلوگیری شود. پزشک شام مراجعه مکرر به او 

پرسد که د از شام میکند. پزشک شام به احتامل زیابرای نظارت بر جنین و همچنین آزمایش ادرار و خون را به شام توصیه می

ساز باشد و نیاز به زایامن زودرس را نشان دهدزند. کاهش حرکت کودک ممکن است مشکلکودکتان روزانه چندبار لگد می . 

دهد تا اطمینان حاصل شود که کودک شام به درستی رشد پزشک همچنین در متام دوران بارداری شام سونوگرافی را انجام می

و شدت مشکالت فشار خون باال، ممکن است داروهایی نیز توصیه شود کند. بسته به نوعمی . 

موارد خفیف افت فشار خون معموالً نیازی به درمان ندارد. در عوض، پزشک ممکن است به شام توصیه کند هنگام ایستادن 

 :احتیاط کنید تا زمین نخورید. موارد جدی تر ممکن است شام را ملزم کند تا

شید، مخصوصاً آبمایعات بیشرتی بنو   

کننده بپوشیدهای مرتاکمجوراب  

 منک بیشرتی مرصف کنید

 کمرت روی پاهای خود بایستید

 هنگام ایستادن به دفعات بسیار اسرتاحت کنید

 عوارض فشارخون غیرطبیعی در دوران بارداری

شامل موارد زیر است دهد. این عوارضفشار خون باال، شام و نوزادتان را در معرض خطر افزایش عوارض قرار می : 

افتدهفته اتفاق می ۳۷زایامن زودرس؛ زایامنی است که قبل از   

 نیاز به زایامن سزارین

 مشکالت رشد جنین

 قطع جفت

 پره اکالمپسی و اکالمپسی

منترش شد نشان داد که تقریبا نیمی از موارد  ۲۰۱۰ای که در سال تواند بارداری را دچار چالش کند. مطالعهافت فشار خون می

اند. این مطالعه همچنین نشان داد زنانی که فشار افتد که قبالً این بیامری را داشتهافت فشار خون در بارداری در زنانی اتفاق می

دشونخونی میخون پایین دارند در دوران بارداری بیشرت دچار تهوع، استفراغ، خونریزی واژینال و کم . 

 جلوگیری از فشارخون غیرطبیعی در دوران بارداری

بهرتین راه برای کاهش خطر عوارض، پیشگیری از فشار خون غیرطبیعی است. قبل از بارداری مراجعه به پزشک برای معاینه 

بارداری  فیزیکی مفید است تا هرگونه ناهنجاری در فشار خون در مراحل اولیه تشخیص داده شود. همچنین بهرت است قبل از

 .وزن مناسبی داشته باشید
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ای برای جلوگیری از فشار خون باال در دوران های انجمن متخصص زنان و زایامن آمریکا، هیچ روش اثبات شدهطبق بررسی

 :بارداری وجود ندارد. با این حال، شام باید تالش کنید تا قبل از بارداری در بهرتین وضعیت سالمتی ممکن باشید

رژیم غذایی ساملداشنت یک   

های قبلی، مانند دیابتکنرتل بیامری  

 محدود کردن مرصف الکل

 ترک سیگار

 حداقل سه بار ورزش در هفته

خطر است؟آیا مرصف داروی فشار خون در دوران بارداری بی  

شوندخطر تلقی میبرخی از داروهای فشار خون در دوران بارداری برای استفاده، بی . 

دهد و هم است. فشار خون باال شام را در معرض حمله قلبی، سکته مغزی و سایر عوارض خطرناک قرار میبا این حال درمان م

تواند برای کودک شام نیز خطرناک باشدمی . 

ترین دوز تجویز خطرترین دارو را در مناسباگر برای کنرتل فشار خون در دوران بارداری به دارو نیاز دارید، پزشک شام بی

و را دقیقاً طبق دستورالعمل مرصف کنید. مرصف دارو را قطع نکنید و یا دوز را به تنهایی تنظیم کنیدکند. دار می . 

 اقدامات الزم برای آمادگی بارداری

کند، تعیین کنید. همچنین با اگر فشار خون دارید، قرار مالقاتی پیش از بارداری با پزشکی که بارداری شام را کنرتل می

کنند که چگونه فشار خون باال را کنرتل کنید د پزشک خانواده یا متخصص قلب مالقات کنید. آنها ارزیابی میپزشکانی دیگر مانن

گیرندو تغییرات درمانی را که ممکن است قبل از بارداری ایجاد کنید در نظر می . 

کاهش دهیداگر اضافه وزن دارید، ممکن است پزشک توصیه کند وزن اضافی را قبل از اقدام به بارداری  . 

 ویزیت پزشک قبل از دوران بارداری

شود و ممکن در دوران بارداری، شام اغلب با پزشک خود مالقات خواهید کرد. وزن و فشار خون شام در هر ویزیت بررسی می

های مکرر خون و ادرار نیاز داشته باشیداست به آزمایش . 

د. سونوگرافی مکرر ممکن است برای پیگیری رشد و منو کودک شام کنپزشک شام نیز از نزدیک سالمت کودک شام را کنرتل می

استفاده شود. از پایش رضبان قلب جنین ممکن است برای ارزیابی سالمت کودک استفاده شود. پزشک شام ممکن است توصیه 

 .کند که حرکات روزانه کودک را نیز کنرتل کنید

توان کرد؟می برای کاهش خطر عوارض فشار خون در دوران بارداری چه  

 :مراقبت خوب از خود بهرتین راه برای مراقبت از کودک است. مثال
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 .در متام دوران بارداری خود به طور مرتب به پزشک خود مراجعه کنید .با پزشک خود به صورت منظم مالقات داشته باشید

کندترین دوز تجویز میمناسبترین دارو را در پزشک شام مطمنئ .داروهای فشار خون را طبق تجویز مرصف کنید . 

های پزشک خود را برای فعالیت بدنی دنبال کنیدتوصیه .فعالیت داشته باشید . 

 .اگر در این زمینه به کمک دیگری نیاز دارید، با یک متخصص تغذیه صحبت کنید .رژیم غذایی سامل داشته باشید

اروهای غیرمجاز خودداری کنید. قبل از مرصف داروهای بدون از استعامل سیگار، الکل و د .بدانید چه مواردی غیرمجاز است

 .نسخه با پزشک خود صحبت کنید

های دارای فشار خون باال و شیردهیخانم  

شود. درباره تنظیامت کنند توصیه میهایی که فشار خون باال دارند، حتی کسانی که دارو مرصف میشیردهی برای بیشرت خانم

لد کودک انجام دهید، با پزشک صحبت کنید. گاهی اوقات یک داروی فشار خون جایگزین توصیه دارویی که باید قبل از تو 

شودمی . 

شود؟چه عواملی باعث فشار خون باال در دوران بارداری می  

 .دالیل مختلفی برای فشار خون باال در دوران بارداری وجود دارد

 :اینها شامل موارد زیر هستند

 اضافه وزن یا چاقی

فعالیت بدنی کافی نداشنت  

 سیگار کشیدن

 نوشیدن الکل

 اولین بارداری

 سابقه خانوادگی فشار خون مرتبط با بارداری

 حمل بیش از یک کودک

سال( ۳۵سن )باالی   

 (IVF مانند لقاح آزمایشگاهی یا) فناوری کمک باروری

های خود ایمنیمبتال به دیابت یا برخی بیامری  

بارداریعوامل خطر فشار خون در دوران   

تواند فشار خون باال را در دوران بارداری بیشرت کندچند عامل خطر وجود دارد که می . 
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 سبک زندگی

انتخاب سبک زندگی ناسامل ممکن است منجر به فشار خون باال در دوران بارداری شود. اضافه وزن یا چاقی، یا نداشنت تحرک از 

 .عوامل اصلی فشار خون باال هستند

 نوع بارداری

های شوند. خوشبختانه، احتامل کمرتی در بارداریکنند بیشرت دچار فشارخون میزنانی که اولین بارداری خود را تجربه می

 .بعدی برای این وضعیت وجود دارد

حمل چندقلو ممکن است احتامل پرفشاری خون را برای زن بیشرت کند؛ زیرا بدن برای تغذیه بیش از یک نوزاد باید بیشرت کار 

دکن . 

های کمکیآوریهای انجمن پزشکی باروری آمریکا، استفاده از فنطبق بررسی تواند احتامل در حین بارداری می (IVF مانند) 

 .فشار خون باال را در یک زن باردار افزایش دهد

 سن

سال در معرض خطر بیشرتی هستند ۳۵تواند یک عامل باشد. زنان باردار باالی سن نیز می . 

از بارداری فشارخون باال داشته زنانی که قبل اند بیشرت از کسانی که فشارخون طبیعی دارند در معرض خطر عوارض ناشی از آن 

 .هستند

 تغییرات فشار خون در دوران بارداری

 با گذشت زمان در بارداری، فشار خون زن ممکن است تغییر کند یا به سطح قبل از بارداری بازگردد. چند دلیل ممکن برای این

 .وجود دارد

یابد. طبق گفته مجلهمقدار خون در بدن زن افزایش می  Circulation درصد افزایش  45، حجم خون یک زن در طول بارداری تا 

یابد. این خون اضافی است که قلب باید آن را در رسارس بدن پمپاژ کندمی . 

شود. این اثر موقتی به قلب این م و بزرگرت میدهد( ضخیبطن چپ )سمت چپ قلب که مقدار قابل توجهی پمپاژ را انجام می

دهد تا برای حامیت از افزایش حجم خون بیشرت کار کندامکان را می . 

شودکنند؛ هورمونی که منجر به افزایش احتباس آب میها مقادیر بیشرتی از وازوپرسین را آزاد میکلیه . 

یابد. در مواردی که فشار خون باال مباند، زایامن کودک کاهش میدر بیشرت موارد، فشار خون باال در دوران بارداری پس از 

 .پزشک ممکن است برای برگرداندن آن به حالت طبیعی دارو تجویز کند

 اقدامات الزم قبل، حین یا بعد از بارداری برای فشار خون باال

 قبل از بارداری

د صحبت کنیدریزی کنید و در مورد موارد زیر با پزشک خو برای بارداری برنامه : 
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کنید. اگر قصد بارداری دارید، با پزشک خود صحبت کنید . پزشک شام هر گونه بیامری که دارید یا دارویی که مرصف می

خطر است، کمک کنندیتواند به شام در یافنت داروهایی که مرصف آنها در دوران بارداری بمی . 

دنی منظمهای حفظ وزن سامل از طریق تغذیه سامل و فعالیت براه  

 در دوران بارداری

های بارداری زود هنگام و منظم را دریافت کنید. قرار مالقات منظم با پزشک خود داشته باشیدمراقبت . 

خطر بودن آن با پزشک خود صحبت کنید. مرصف هر نوع دارو، از جمله داروهای کنید و بیدر مورد هر دارویی که مرصف می

رشوع به مرصف نکنید، بدون اینکه ابتدا با پزشک خود صحبت کنیدبدون نسخه را قطع نکنید و یا   

فشارخون خود را در خانه با دستگاه فشارخون خانگی کنرتل کنید. اگر فشار خون باالتر از حد معمول است یا عالمئی از پره 

 .اکالمپسی دارید با پزشک خود متاس بگیرید

ادامه دهیدهمچنان به انتخاب غذاهای سامل و حفظ وزن سامل   

 بعد از بارداری

به احساس خود پس از زایامن توجه کنید. اگر در دوران بارداری فشار خون باال داشته باشید، پس از زایامن خطر بیشرتی برای 

سکته مغزی و سایر مشکالت دارید. در صورت مشاهده عالئم پره اکالمپسی پس از زایامن، به رسعت به پزشک خود اطالع دهید 

های پزشکی فوری نیاز داشته باشیدفاصله با اورژانس متاس بگیرید. ممکن است به مراقبتیا بال  . 

 سخن آخر

شود. حتامً معاینات منظم قبل از زایامن را شود، اغلب پس از زایامن برطرف میفشار خون باال که در دوران بارداری ایجاد می

و عالئم فشار خون غیرطبیعی را جستجو کند. اگر پزشک برای کنرتل بروید تا پزشک بتواند سالمت کودک شام را کنرتل کرده 

فشار خون دارو تجویز کرده است، حتامً طبق دستورالعمل دارو را مرصف کنید. برای موارد قبلی فشار خون باال، احتامالً پس از 

 .تولد کودک باید به مرصف دارو ادامه دهید

تواند برای مادر و نوزاد بسیار خطرناک باشدنشود، می اگر فشار خون باال در دوران بارداری درمان . 

اختالالت فشار خون باال دومین دلیل اصلی مرگ مادران در دوران بارداری است، بنابراین مهم است که در مورد هر گونه عالئم یا 

 .نگرانی با پزشک خود صحبت کنید

واند خطر ابتال به عوارض ناشی از فشار خون را کاهش دهدتبه طور کلی، نظارت دقیق بر بعضی تغییرات در سبک زندگی می . 

 


