
 

  

  تسمم الحمل 

pre-eclampsia  

 



 

  الحمل؟تسمم  ما هو

األسبوع  فيالبول  فيضغط الدم وزيادة البروتين  هو ارتفاع

كان  إن  و حتىارتفاع ضغط الدم يعتبر و من الحمل،  العشرين

على مضاعفات خطيرة  يؤدي إلى وقدبسيطًا تسمم حمل، 

عالجه.والجنين إذا لم يتم األم     

  



ارتفاع ضغط الدم في فترة الحمل ؟أنواع  ماهي  

يكون  و :ضغط الدم المزمن معدل  ارتفاع -١

قبل الحمل.  موجوداً في ضغط الدم ارتفاع 

 المعيشة  نمط في تعديل العالجكون يو

األدوية المناسبة. في كثير  واستعمال

ضغط الدم من األحيان يكون ارتفاع 

عمل  عندإال  يتم اكتشافه ال   الحامل ولكن المرأة موجود لدى

 فحوصات الحمل الدورية.

أن  ويمكن :(Preeclampsia) تسمم الحمل

على صحة األم  مضاعفاتهذه الحاله   تسبب

في يظهر تسمم الحمل  ومعًا.  والجنين

ضغط ارتفاع معدل إلى  يؤديومن الحمل ،  االسبوع العشرين 

احتباس السوائل في  والبروتين في البول  وجود و،الدم 

غير سببها  هذه الحالة  و. تحاليل الدم في  اختالفو  الجسم

  معروف حتى اآلن. 



الحامل؟أنواع ارتفاع ضغط الدم عند  هيما   

عند  ضغط الدم ارتفاع ويكون  :عند الوالدة ضغط الدم ارتفاع  -3

 أعراض أي  ظهور  من غير ، مباشرةقبل الوالدة  المرأة الحامل 

الطبيعي بعد  مستواهلضغط الدم  ويعود. لتسمم الحمل 

 .الوالدة

 

 

  



؟تسمم الحمل ماهي أعراض   

 ارتفاع في ضغط الدم

انتفاخ مفاجئ في العينين واليدين. 

نسبة عالية من البروتين في البول. 

 زيادة الوزن نتيجة احتباس سوئل

يه.الجسم .

 صداع متواصل



 ؟العوامل المؤدية لحدوث تسمم الحملماهي 

هناك بعض السيدات الحوامل أكثر عرضة لظهور المرض وهن 

 النساء المصابات بالمشاكل الصحية التالية:

 

 وارتفاع ضغط الدم مرض السكر.  

 والكبد. ىأمراض الكل 

 وجود تاريخ عائلي بهذا المرض في وراثة )ال

 العائلة (

 

 .الحمل المتعدد كالتوائم 

 السمنة. 

 



 ؟درجات لتسمم الحمل وهي ما هي

 :تسمم الحمل الخفيف

  من الحاالت ويتصف بارتفاع الضغط  %١0يحدث في

البسيط في النصف الثاني من الحمل مع بعض التغير في 

 الكلى ولكن ال يصاحبه زالل.أداء 

 

 تسمم الحمل الشديد:

 من الحاالت ويكون قياس ضغط الدم  %6 ويحدث في

او أكثر في النصف الثاني من الحمل ويصاحبه ١00/١60

 جم في غياب أي التهاب بولي. 0.5زالل بنسبة 

 

 

  



 المرض؟ كيف يشخص

  في معظم الحاالت ال توجد أعراض دالة على المرض خاصة

تشخيص المرض أثناء المتابعة  مويت البسيط،في النوع 

الروتينية للمريضة. وفي هذه الحالة تظهر العالمات الدالة 

 :يعلى هذا المرض وه

  ارتفاع الضغط ووجود البروتين في

 .البول

  ال تظهر األعراض الدالة على المرض إال في حاالت تسمم

زغللة و  القيءو  الصداع المستمر: الحمل الشديد مثل 

 بالعين أو آالم شديدة بالبطن.

 

 

 

 

 



 ؟ على األم مضاعفات تسمم الحملماهي 

 األم:

   تشنجات، صداع الوعيمستوى  فيتغير ،

وهذه الحالة قد في العين.  شديد، زغللة

مخ والكبد والكلى؛ وإذا في تسبب أضرار 

دون عالج قد تهدد حياة األم باستمرت 

  .والجنين

 

 .انفصال المشيمة أثناء الحمل 

 

  فشل وظيفي في األجهزة الحيوية بالجسم مثل

 أو حدوث نزيف بالمخ. ى، والكلدالقلب، الكب

 

  عدم القدرة على الرؤية وعادة ما تكون مؤقتة

نتيجة النفصال مؤقت في الشبكية أو ارتشاح 

 بها. 

 



 ؟الجنين على ماهي مضاعفات تسمم الحمل

 كمية األكسجين والتغذية الواصلة من المشيمة في  نقص

 إلى الجنين مما يؤدي إلى تأخر نموه وصغر حجمه.

 .حدوث والدة مبكرة قبل موعدها 

  الجنينوفاة. 

 

 

 

 

  



  ؟عالج تسمم الحمل ما هو

 العالج الوقائي:

أهم العالجات الوقائية هو عمل المتابعة الدقيقة للحمل 

التي تكشف المرض وبالتالي تمنع تطور الحالة وحدوث 

مضاعفات باإلضافة إلى ذلك، وجد أن إضافة 

بعض األدوية في فترة الحمل مثل الجرعات 

الكالسيوم قد يمنع حدوث المرض الصغيرة من األسبرين أو 

خاصة في السيدات الالتي لهن تاريخ مرضي بتسمم 

 الحمل.

 

 عالج تسمم الحمل البسيط:

أهم جزء في عالج هذا النوع هو الراحة التامة في فترات 

تغذية سليمة يراعى  الطبيعي معزائدة عن المعدل 

فيها زيادة البروتينات وقلة األمالح في الطعام ويتم 

متابعة األم والجنين بصورة منتظمة لتفادي حدوث 

 المضاعفات.

  عالج تسمم الحمل؟ما هو 



 تسمم الحمل الشديدعالج 

في هذه الحاالت تتم إضافة بعض األدوية لما سبق ذكره 

 تنويمفي حاالت تسمم الحمل البسيط. والتي تعطى بعد 

 .المريضة بالمستشفى تحت المتابعة الدقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مرأة الحاملإرشادات عامة  إلى ال

 

طبية متابعة دورية إلى  تحتاج المرأة الحامل 

 بمعدل

  األولى األشهر  الثالثمرة كل شهر أثناء. 

  التالية أشهر ومرتين في الشهر خالل الخمسة. 

  :ومرة كل أسبوع خالل الشهر األخير، بهدف 

مراقبة الحالة الصحية و  تفادي حدوث اإلجهاض والوالدة المبكرة

 للحامل والجنين. 

 

 ، وهي: الالزمة المخبريةإتمام الفحوصات 

  .فحص وتحليل البول 

  الرايزيسيتحديد فصيلة الدم وعامل.  

  .قياس ضغط الدم والنبض 

 حجم  قياس وزن الحامل ومراقبة زيادة الوزن مع ازدياد

 الرحم وحجم الجنين.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  المراجعة والتدقيق:

تمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 قسم النساء والوالدة بمستشفى الملك فهد الجامعي.
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