
 * ( )مسمومیت بارداریپروتکل پره اکالمپسی و اکالمپسی             
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               ①                                                                                                                                                                                      ② 

ارزیابی کلیایمنی ومدیریت صحنه و  

)ABCD(   ارزیابی اولیه  

  Sample  و  اخذ شرح حال هدفمند 

                                             :(ها )ریسک فاکتور بررسی عوامل زمینه ساز      

                                                  *  هفته 02حاملگی باالی  -1

                                             سال11سن مادر زیر  -0

                                متعدد چند قلوئی وبارداری  -3

                                                        بارداری اول  -4

                         سابقه ابتال به مسمومیت بارداری -1

 قلبی، کلیوی   بیماری زمینه ای مثل دیابت،  -6

:بارداری اصلی مسمومیتهای نشانه   

 یا فشارخون   بدون سابقه قبلی02/142≤ فشارخون  -1

                                  HTNدر بیمار باسا بقه  112/162≤

ادم عمومی بویژه در صورت               ،پروتئین اوری -0

عالمت شدید پره اکالمپسی          6یا وجود هرکدام از  -3

، اهش ادرار، کدرد اپی گاستر)سردرد، تاری دید، 

 سیانوز( هیپررفلکسی ، ادم ریه و

 

 

 

:اولیه  اقدامات حمایتی و درمانی   
                                                                          با کانول بینی لیتر 6-4اکسیژن تراپی  - ABCDکنترل  -1

                                                               و در صورت نیاز ساکشن مسیر تنفسی فشارخون تنفس، نبض و تعداد اندازه گیری - 0

                                                                    و آرام کردن بیمار متمایل به سمت چپ درازکش پوزیشن  -3

                                                          و اجتناب از مایع درمانی زیاد( KVOگرفتن الین وریدی ) سرم  -4

عالمت شدید پره  6 یکی از یا وجود 112/162شروع سولفات منیزیوم در فشارخون باالی  -1

                                                                                                                                                       ① اکالمپسی

                                                                                            ②مرکز 521درمان فشار خون با هیدراالزین یا البتالول بر اساس پروتکل وبا مشاوره  -6

 با توجه به سن حاملگی ختم بارداری  مناسب جهت اقداماتمرکز درمانی  انتقال به -7

 

 

اقدامات 

 حمایتی

 خیر

 

 بلی

 mg02  تا سقفدقیقه  02هر تکرار در صورت نیاز و  ،آهسته  1mg/IVهیدراالزین: -1

 ③عضالنی  mg32 دقیقه تا سقف  02عضالنی ودرصورت نیاز تکرار هر  mg12  یا

 (      52، 52، 42)دقیقه   12هر  برابر 0دوز  وریدی و درصورت نیاز با  mg  02البتالول: -0

 ④mg 322   دوزتا سقف 

 دقیقه 32خوراکی ودر صورت نیاز تکرار هرmg 12 نفیدیپین ) آداالت(  -3

 

خون فشار 

 باال

 تشنج بروز

 ژنرالیزه

 خیر

 

 بلی

 وریدی  دقیقه 32عرضسرم در CC 122 در% 02گرم از محلول  4سولفات منیزیوم  -1

                                                       یا         با سرم رینگر gr/1h0انفوزیون و سپس 

 در )%12گرم از محلول  12دقیقه و سپس  1در عرض %  02گرم از نوع  4انفوزیون  -0

نوع  گرم از 1، سپس دوز نگهدارنده  %0لیدوکائین CC  1با   گرم مخلوط 1هر باتکس 

                                                                              %        0لیدوکائین  CC 1ساعت عضالنی با 4% در هر 12

 3وریدی در  mg 12( صورت دردسترس نبودن سولفات منیزیوم)در دیازپام  -3

                                                   یا  و سی سی 12رکتال با سرنگ  mg 02  یا دقیقه 

 سرم نرمال سالین CC 122بصورت انفوزیون در  mg/kg 11توئین با دوز فنی  -4

قدامات ا

 حمایتی

  در اکثر کشورها مورد استفاده شل کننده عضالت صاف عروق بوده و داروی خط اول برای کاهش فشارخون حاملگی است و هیدراالزین

 ③قرار می گیرد. 

  و منجر به  بوده قد اثر تاکیکاری جبرانی بوده، سریع االثر وکاهنده مقاومت عروقیفا و بودهبا اثر بتابلوکری حاد البتالول در موارد فشارخون

 ④ ش جریان خون جفتی رحمی شده و اقبال به استفاده بیشتر وجود دارد.افزای

  برون ده ادراری باشیدافت  ودپرسیون تنفسی  مراقب کاهش رفلکس زانو وباید در استفاده از سولفات منیزیوم. 

  گرم کباید گلوکونات کلسیم یمنیزیوم، سولفات  دپرسیون یا ایست تنفسی ناشی ازدر موارد (CC 01  01محلول)%  داخل وریدی آهسته

 گردد تا زمانی که وضعیت تنفسی نرمال شود.تزریق 

 ساعت کم باشد. 4میلی لیتر در  011نباید برون ده ادرار از  باشید و منیزیوم  سولفات مراقب الیگوری ناشی از 

 فشارخون حاملگی مرتبط می باشد.  درصد موارد با 01تا 51درشامل بوده و  را % کل حاملگی ها5اکالمپسی  پره اکالمپسی و 

  نیز به عنوان یکی از عمده ترین علل مرگ نوزادان می باشد وبوده میر مادران  اولین عامل مرگ و مهمترین واکالمپسی .* 

 لوژی اصلی ودرصد کاهش یافته لذا فرضیه ایسکمی رحمی بعنوان اتی 01تا 51رحمی به میزان  -در فشارخون حاملگی گردش خون جفتی

 رد قبول است.مو


