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 مقدمه

هفته بطول می انجامد، که بطور قراردادی از اولین روز  12روز یا  082بارداری معموال 

 آخرین قاعدگی شروع می شود.

این دوران را می توان به سه "سه ماهه  تقسیم کرد که در هر یک وقایع خاصی  بارداری "

بارداری هفتهاتفاق می افتد؛ سه ماهه اول از اولین  ، سه ماهه دوم از 49تا انتهای هفته  

است که عمدتا  12تا آخر هفته  08، و سه ماهه سوم از هفته 02ا پایان هفته ت 41هفته 

 در این زمان ) کمی زودتر یا دیرتر( به زایمان و تولد نوزاد ختم می شود

 

میگوینداصطالحات علمی به وضعیت بارداری گراوید  

د.رو های سالم به دنیا آمده قبلی به کار می یا پارا برای نشان دادن تعداد بچه  
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دگراوی زنی که هیچگاه باردار نشده نولی    

شود گفته می   

گراوید زنی که برای اولین بار باردار شده پریمی  است  

گراوید های بعدی مولتی و در بارداری  

شود. یا مولتی پار نامیده می   

خوانده   پار هفتگی نگه نداشته نولی ۰۲گاه باردار نشده یا جنینی را بیش از  زنی که هیچ 

شود. می  

حال و ثبت  های قبلی یک زن در شرح از این اصطالحات برای نشان دادن وضعیت بارداری 

رود اطالعات پزشکی در حین بارداری یا شرایط دیگر به کار می  

شود. در  ری تعاریف پزشکی و قانونی بارداری به سه قسمت )تریمستر( تقسیم میدر بسیا

ماهه یا اولین سه    

 تریمستر بیشترین ریسک سقط وجود دارد. 
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تریسمتر سوم یا  ماهه دوم رشد جنین قابل بررسی است و از در طی تریسمتر دوم یا سه 

آورد جنین قابلیت بقا خارج رحم را به دست می سوم  ماهه سه  

 سن بارداری

هایی که عوامل مردانه دخیل است با انجام آزمایش ساده، پاسخ آن دریافت  در ناباروری

شود می  

ها ممکن است اختالالت تخمک گذاری مانع از فرزندآوری شود که افزایش  اما در خانم 

ها موثر است. ت تخمکسن در کیفی  

سالگی به بعد است. بهتر است تا قبل از  ۵۳ها از سن  کاهش کیفیت در باروری تخمک 

سالگی خطرناک است ۵۳سال اقدام به فرزندآوری کرد، بارداری بعد از  ۵۳  

 مصرف داروها در دوران بارداری

ز سایر داروها در دوران بارداری اصواًل به جز برخی ویتامینها و مکملهای غذایی تجوی

باید با احتیاط صورت گیرد زیرا خطر سقط جنین یا ایجاد ناهنجاریهای مادرزادی جنین 

 وجود دارد
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 داروهای بی خطر در دوران بارداری

 استامینوفن

 آسیکلوویر

  داروهای ضد تهوع

 (مثل اندانسترون و متو کلوپرامید)

 آسپارتام

 با دوز پایین آسپرین

 فلوکسیتین و کلردیازپوکساید ،مپروبامات 

 دیگر آنتی بیوتیک و چند اریترومایسین ،سفالکسین ،پنی سیلین

 زایوودین

د فشار خونبرخی داروهای ض   

متیل دوپامانند    

 

 

www.takbook.com

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%81%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B6%D8%AF_%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9


 Page 6 عوارض بیماریها در دوران بارداری
 

 داروهای ضد افسردگی

 

ماهه اول بارداری سه  

 

شود. بیشتر طالق میبارداری ا ۲۰به دوران قبل از هفته    

 

 

افتند. در این دوران اتفاق می  های جنین سقط    

 

افتند دوران اتفاق می نتکامل رویانی و اندام زایی نیز در ای   

 

 دو تقسیم بندی وجود دارد

تقسیم بندی اول در  

بارداری ۲۱از هفته اول تا پایان هفته  -ماهه اول بارداری  ۵  

بارداری ۰۲تا پایان هفته  ۲۳از هفته  -ماهه دوم بارداری  ۵  

تا زمان زایمان ۰۲از هفته  -ماهه سوم بارداری  ۵  
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 در تقسیم بندی دوم

۰۲ - ۲هفته  -نیمه اول بارداری   

۱۲ - ۰۲هفته  -نیمه دوم بارداری   
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complication diabetes in 
pregnancy 

عوارض دیابت در بارداری 
 

 دیابت از بیماریهایی است که در بارداری عوارض حاد برای مادر و جنین دارد
 

دیابت بارداری به شرایطی گفته می شود که افزایش سطح گلوکز خون برای اولین بار در طی دوره بارداری تشخیص 

شود. داده می  

% از بارداری ها بروز می کند. علت دقیق دیابت باردای مشخص نیست ولی وجود برخی 1، تقریبا در  دیابت بارداری 

 سرنخها شما در تشخیص زودرس این بیماری کمک می نماید.

یابت در طی با توجه به عوارضی که دیابت برای جنین و نیز مادر باردار می تواند داشته باشد ، پیشگیری و کنترل د  

 دوران بارداری ضروری می باشد

کیلوگرم( شود، که این خود مشکل ساز است زیرا یک جنین  1این اختالل می تواند منجر به بزرگ شدن جنین )بیش از 

بزرگ ممکن است هنگام زایمان هنگام زایمان دچار آسیب شود، هم چنین یک جنین بزرگ ممکن است هنگام زایمان به 

آسیب واردمادر خود نیز   کند. 

گاهی اندازه ی جنین مناسب نبوده و مادر می بایست تحت عمل سزارین )جراحی به منظور خروج جنین( قرار گیرد.  

دیابت بارداری هم چنین احتمال بروز پره اکالمپسی که یک بیماری تهدید کننده ی حیات است را افزایش می دهد. )پره 

زایش فشار خون می شوداکالمپسی یا مسمومیت حاملگی، سبب اف ) 
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 افراد در معرض خطر

 عوامل زیر خطر ابتال به دیابت بارداری در طی دوره بارداری را افزایش می دهند:

% و یا بیشتر ، باالتر است(02داشتن اضافه وزن قبل از بارداری) اگر چنانچه وزنتان از وزن ایده آل   

سیاه پوستان،یا در کشور  در آمریکا  تال به دیابت هستید )برای مثال: با خطر باال برای اب اگر از نژاد ها و اقوامی 

  ما اقوامی که میزان بارداری در آنان بیشتر است یا هموطنان یزدی و...(

 وجود قند در ادرار.

ه اختالل تحمل گلوکز و اختالل در گلوکز ناشتا ) در این شرایط سطوح گلوکز خون باال است ولی به حدی باال نیست ک

 بتوان آن را دیابت در نظر گرفت. به این حالت مرحله قبل از دیابت گفته می شود(

 سابقه خانوادگی ابتال به دیابت) اگر مادر و پدر یا برادر و خواهر شما دیابت داشته باشند.(

کیلوگرم در گذشته. 1سابقه تولد نوزاد بیش از   

 سابقه تولد نوزاده مرده در گذشته.

برابر می نماید. 9-0دیابت بارداری در بارداری گذشته میزان خطر دیبات بارداری را در دفعه بعد سابقه ابتال به   

 داشتن مایع آمنیوتیک بیش از حد )شرایطی که پلی هیدرآمینوس نامیده می شود(

 به بسیاری از زنانی که دیابت بارداری در آنان توسعه می یابد هیچ یک از ریسک فاکتورهای شناخته شده ابتال

 دیابت بارداری را ندارند.

می گردد: رای کنترل دیابت بارداری اقدامات به شرح زیر توصیه   

www.takbook.com
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بار در روز قند خون را با  1پایش منظم سطح قند خون در طی روز )در مراحل اولیه توصیه می گردد که 

ر وعده غذایی، برخی مواقع ساعت پس از ه 0قبل از صبحانه و  دستگاههای اندازه گیری قند خون کنترل نمایید: 

پایش قند خون قبل از همه وعده های غذایی نیز ممکن است الزم گردد. البته بعد از طی مرحله حاد نیاز به این 

 میزان اندازگیری نخواهد بود(

بررسی ادرار به منظور وجود کتونها )یک نوع اسید که وجود آن در ادرار نشان می دهد دیابت شما تحت کنترل 

باشد(نمی   

از رهنمودهای غذایی ای که پزشک معالجتان به شما دستور داده است ، پیروی کنید . نظم غذایی یکی از مهمترین 

موارد در کنترل قند خون در طی ساعات روز خواهد بود. بر همین اساس از شما خواسته می شود تا دریافت کالری 

 تان را در چند نوبت در طی روز توزیع کنید.

ب اجازه پزشک معالجتان، فعالیت بدنی و ورزش داشته باشید. داشتن پیاده روی به طور منظم در کنترل پس از کس

سطح قند خون بسیار مفید خواهد بود. برای جلوگیری از بروز عوراض در تعیین و نوع فعالیت بدنی حتما با 

 پزشکتان مشورت نمایید.

کیلو باشد. در  41 -2بارداری میزان افزایش وزن باید بین روند افزایش وزنتان را بررسی کنید. در طی دوران 

افرادی که بارداری را با چاقی و افزایش وزن آغاز می نمایند این میزان افزایش وزن بویژه در صورت ابتال به 

 دیابت بارداری باید حداقل باشد.

آن در طی بارداری در صورت  در صورت نیاز انسولین مصرف کنید . انسولین تنها داروی دیابتی است که مصرف

 عدم کنترل قند خون توصیه می گردد.

 افزایش فشار خونتان را کنترل کنید.
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complication of hypothyroidism in 
pregnancy 

عوارض کم کاری تیروئید در بارداری  
 

کاری تیروئید از اختالالت با عوارض حاد در دوران بارداری استکم   

 

بارداری طبیعی منجر به یكسری تغییرات فیزیولوژیك و هورمونی می شود كه بر عملكرد تیروئید تأثیر 

 میگذارند.

بهمین دلیل تفسیر نتایج آزمایش تیروئید یک خانم حامله باید با دقت صورت پذیرد.اندازه تیروئید نیز  

صوص در مناطقی كه ساكنین آن با كمبود ید روبرو هستند، ممكن است به در یك بارداری طبیعی، بخ

  تر از حد طبیعی شود. درصد بزرگ 41تا  42انداره 

اما معموأل این بزرگی تیروئید در معاینه بیمار واضح نیست ولی گاهی ممكن است بصورت گواتر در  

 ناحیه جلوی گردن مشاهده شود

كنند، جنین  یماری كم كاری تیروئید بوده و یا مقادیر كافی ید دریافت نمیهای بارداری كه دچار ب در خانم

آنها با خطر بروز بیماری كم كاری مادرزادی تیروئید و اختالل در رشد مغز و دستگاه عصبی روبرو 

میكرو گرم در روز است .  022های باردار به ید بیشتر از افراد غیر حامله و حدود  هستند.نیاز خانم

www.takbook.com
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مناسب با میزان كافی ید كه می تواند با مصرف انواع ماهیها، میگو و دیگر آبزیان و همچنین تغذیه 

 مقدار توصیه شده نمك یددار تامین شود، ضامن سالمت جنین و مادر باردار است

 عوارض كم کاری تیرویید در دوران بارداری

 زایمان زودرس -

 (سقط )بخصوص در سه ماهه اول بارداری -

زودرس جفت جدا شدن -  

 زجر جنین -

 مرگ داخل رحمی جنین -

 تولد نوزاد نارس -

 تولد نوزاد با وزن کم -

 شایع ترین علت کمکاری تیروئید اختالل خود ایمنی به نام تیروئیدیت هاشیموتو است.

در این وضعیت، بدن به اشتباه به سلول های غده تیروئید حمله می کند رها کردن تیروئید بدون سلول  

و آنزیم ها کافی سبب ساخت هورمون تیروئید کافی می شودها   

مادرانی که قبل از بارداری به کم کاری تیروئید مبتال بوده اند و یا در حین بارداری دچار کم کاری 

تیروئید شده اند، باید دقت کنند که هر شش هفته یک بار، آزمایش تیروئید بدهند تا مطمئن شوند مقادیر 
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ید در بدن آنها در حد طبیعی است و باید درمان را تحت نظر پزشک متخصص غدد هورمون های تیروئ

 پیگیری کنند

ر طول چند ماه اول بارداری، جنین به هورمون های تیروئید مادر بسیار وابسته می باشد و هورمون د

 های بدن مادر، نقش مهمی را در رشد طبیعی مغز جنین ایفا می کنند.

تیروئید، تاثیر منفی روی ضریب هوشی و فعالیت های مغزی جنین دارد و به بنابراین کمبود هورمون 

همین دلیل است که پزشکان توصیه می کنند خانم ها قبل از اقدام به بارداری، آزمایش خون که شامل 

هورمون های تیروئید می باشد را انجام دهند تا اگر به مشکالت تیروئید مبتال هستند، تحت درمان قرار 

دو سپس باردار شون گرفته  
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complication hyper thyroidism in pregnancy 
عوارض پرکاری تیروئید در بارداری  

 

ارداری استباختالالت  با عوارض حاد درید از تیروئپرکاری   

 

شایعترین عالمت پرکاری تیروئید در دوران بارداری گواتر است. البته گواتر در اثر گره تیروئید یا 

 سرطان تیروئید نیز ایجاد می شود

دومین عالمت بیماران تپش قلب شدید و مداوم است. سومین عالمت پرکاری تیروئید در زنان باردار، 

است به طوری که این افراد تعریق شدیدی دارند و به هیچ وجه اضافه وزن پیدا نمی کنند. کاهش وزن 

 علی رغم این که اشتهای آن ها زیاد است

مادری که با عالئم تیروئید پرکار باردار شده، ممکن است دچار سردرگمی شود که داروهایش را در این 

که این بیماران قبال مصرف می کردند.دوران استفاده کند یا نه. متی مازول دارویی است   

در سه ماهه اول دیگر این دارو توصیه نمی شود چون یک سری عوارض جدی روی جنین دارد. پس  

 پروپیل تیواوراسیل جایگزین این دارو می شد که ثابت شده روی جنین اثر منفی ندارد

.عمواًل عالئم پرکاری تیروئید به افزایش متابولیسم بدن مربوط است  
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 از جمله این عالئم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

· تورم گردن که از بزرگ شدن غده تیروئید ناشی شده است           

· کاهش تمرکز           

· اسهال           

· مشکل در تنفس           

· مشکل در خواب           

· تعرق بیش از حد           

· خستگی بیش از حد           

· تحرک بیش از حد           

· حساسیت بیش از حد نسبت به گرما           

· افزایش اشتها           

· افزایش تحرکات روده ای           
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· تکرر ادرار           

· ناباروری           

· بدخلقی و کج خلقی           

· خارش پوست           

· سستی ناخن ها           

· کاهش تمایل جنسی           

· مشکالت قاعدگی در زنان به ویژه قاعدگی های سبک و یا عدم قائدگی           

· ضعف ماهیچه ها           

· ریزش دسته ای مو           

· افزایش ضربان قلب، گاهی به همراه تپش           

· سرخی کف دست           

· سستی و ضعف ماهیچه ها           
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· کاهش یا افزایش ناگهانی وزن           

· لرزش دست           

· پوست مرطوب و گرم           

 دالیل ابتال به پرکاری تیروئید

  مهم ترین دلیل ابتال به پرکاری تیروئید، بیماری گِریوز

است.   

بیماری گریو یک بیماری سیستم ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن به غلط غده تیروئید را هدف  

یادی هورمون تیروئید تولید نماید. دقیقاً مشخص نیست که قرار داده و موجب می شود این غده مقدار ز

 چه عاملی موجب بروز این بیماری می شود.

اما بیماری گریو مبنای ژنتیکی دارد . بدین معنا که در خانواده ها به صورت موروثی منتقل می شود.  

ران مبتال به این بیماری بیماری گریو می تواند بر چشم ها نیز تأثیر گذاشته و موجب دوبینی گردد. بیما

 معمواًل چشم های متورمی دارند.

این امکان وجود دارد که در غده تیروئید افراد توده هایی ایجاد  بیماری تیروئید ندوالر )ورم کرده(.

 شود. این توده ها ندول نیز نامیده می شوند.
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)غیرسرطانی( هستند. در این دلیل ایجاد این توده ها هم مشخص نیست. این توده ها معمواًل خوش خیم  

 بیماری غده تیروئید بزرگ می شود اما بیمار هیچ دردی ندارد.

در برخی افراد این توده ها را می توان به وسیله لمس با سر انگشتان احساس کرد. این توده ها گاهی  

رکاری آن حاوی نسج غیرطبیعی تیروئیدی هستند که بر عملکرد عادی تیروئید تأثیر گذاشته و موجب پ

 می شوند.

این توده ها همچنین ممکن است حاوی بافتی باشند که توکسیک نامیده می شوند.   

مصرف بیش از حد ید. غده تیروئید مسئول جذب ید موجود در خون است که معمواًل از غذهایی نظیر 

 غذاهای دریایی، نان و نمک کسب می شوند.

ئید بهره می گیرد. مصرف بیش از اندازه ید موجب می سپس از این ید برای تولید هورمون های تیرو 

 شود غده تیروئید پرکار شود.

مصرف هورمون های تیروئید. عدم چک آپ به موقع ممکن است موجب شود بیماران مقادیر زیادی از 

 داروهای تیروئیدی را مصرف نموده و موجب پرکاری بیشتر غده تیروئید شوند.

توانایی باروری زنان تأثیر بگذارد.پرکاری تیروئید می تواند بر   
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زنان مبتال به پرکاری تیروئید در حین بارداری و هنگام زایمان نسبت به زنان عادی با خطرات  

بیشتری مواجه هستند، برای مثال سقط جنین، غش بارداری، زایمان زودرس و زایمان نوزادان کم 

به سالمت بارداری را به پایان برد.وزن. البته در صورتی که بیمار تحت نظر باشد می توان   

این وضعیت عکس العمل غیر رایجی است که می تواند به واسطه عفونت، آسیب و یا  حمله تیروئید.

 ضربه ایجاد شود.

این وضعیت می تواند همچنین در زنان باردار مبتال به پرکاری تیروئیدی که تحت مراقبت نمی باشند و  

ش بیاید.یا در اثر زایمان و جراحی پی  

از جمله عالئم این حمله می توان به ضربان قلب سریع، تب شدیدی، سراسیمگی، زدری، تهوع،  

استفراغ، اسهال و توهم اشاره کرد. این عکس العمل می تواند خطر مرگ داشته و مستلزم مراجعه 

 فوری برای دریافت کمک های پزشکی است.
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complication heart disease in 
pregnancy 

عوارض بیماری قلبی در بارداری  
 

است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت از های قلبیبیماری   

 

اگر خانمی تنگی نفس همراه با سرفه شبانه، درد قفسه سینه و ضربان شدید قلب داشته باشد و این 

وی به طور مکرر اتفاق بیفتد، حتما باید به متخصص قلب مراجعه کند. عالئم در  

شود. حال در نظر بگیرید که چنین شخصی  های بیماری قلبی محسوب می چراکه این عوارض از نشانه 

 قصد باردار شدن داشته باشد

ن بارداری های ویژه در حی های تخصصی پیش از بارداری و نیز پیگیری و مراقبت شک انجام بررسی بی

اش بسیار ضروری خواهد بود. برای حفظ سالمت یک بیمار قلبی و جنین  

افرادی که بیماری قلبی دارند به دلیل داشتن حاملگی پرخطر باید قبل و حین بارداری تحت نظر 

 متخصص قلب قرار بگیرند

شوند. بیماران قلبی طی بارداری به چهار دسته تقسیم می   
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توانند حاملگی را تا انتها طی کنند. برای  لبی دارند، به طور طبیعی میافرادی که مشکالت خفیف ق

های معمولی  ای که به درجاتی از نارسایی قلبی دچارند، در حالت خوابیده، نشسته یا فعالیت بیماران قلبی

شوند، بارداری با ممنوعیت مواجه است. دچار تنگی نفس و درد قفسه سینه می  

های دریچه قلب هستند باید داروهایشان را  دارند، بخصوص مبتال به بیماری بیمارانی که مشکالت قلبی

 در سه ماهه اول بارداری با مشورت متخصص قلب بیش از بارداری و نیز طی آن عوض کنند

 

تمام بیماران قلبی باید از نوعی مراقبت متفاوت از دیگر بارداران برخوردار باشند، اما افرادی که 

د باید در بیمارستان بستری شوند، زیرا اقداماتی که برای این دسته بارداران انجام نارسایی قلب دارن

شود کامال متفاوت است. می  

اگر این بارداران، عالئم نارسایی قلبی چون سرفه، تنگی نفس یا تنگی نفس شبانه، سرماخوردگی و 

باید در بیمارستان،تحت  عفونت در هر جای بدن داشته باشند به مراقبت ویژه نیاز خواهند داشت و

 مراقبت قرار بگیرند.

کند،  های مادرزادی قلب وجود دارد که فرد را با مقداری کمبود اکسیژن مواجه می برخی بیماری  

شود. وزنی می جنین مادر مبتال به این نوع بیماری قلبی، به دلیل تنگی نفس مادر، دچار کم  
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هه اول بارداری باید از نظر حفظ سالمت جنین گرچه خودداری از مصرف برخی داروها طی سه ما 

تواند  شود، باردار می های جنین کامل می مورد توجه قرار بگیرد، اما بعد از سه ماهه اول که ارگان

 دوباره از داروهای خود استفاده کند

به همچنین اگر درد زایمان در باردار مبتال به بیماری قلبی، زود شروع یا کیسه آب وی پاره شود و 

های شدید طی زایمان و  عمل اورژانس نیاز داشته باشد، مصرف برخی داروها او را با خطر خونریزی

سزارین مواجه خواهد کرد، بنابراین مشورت مادر باردار با پزشک متخصص قلب و چگونگی مصرف 

 دارو ضروری است

ن سنگین شدن و تنگی اردارانی که با عوارض خفیف قلبی مواجه هستند طی بارداری با عوارضی چوم

 نفس خفیف مواجه هستند.

های طبیعی نیز ممکن است عوارضی چون تند شدن ضربان قلب و خستگی  البته حتی در برخی حاملگی

کند. های قلبی خفیف را مشکل می سریع بروز کند که این مساله، شناسایی بیماری  

مانند تپش قلب، تنگی نفس یا درد قفسه  البته امروزه با انجام اکوی قلب باردار در صورتی که عالئمی 

شود. می سینه بروز کند، میزان مشکل قلبی مشخص  
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های قلبی از طریق مشاوره قبل از بارداری،  ضرورت مشاوره قبل از بارداری برای مبتالیان به بیماری

ضی شود تا بتوان در دوران بارداری عوار اش بررسی می وضع قلب بیمار و عالئم و عوارض بیماری

 مانند تنگی نفس و درد قفسه سینه را در وی کنترل کرد.

شوند، در همان سه ماهه اول بارداری در صورتی که پزشک احساس خطر  بیماران قلبی که باردار می

کند و حیات مادر در خطر باشد، اجازه سقط خواهند داشت و با نظر یک تا دو متخصص قلب، اجازه 

شد ختم حاملگی به آنان داده خواهد  
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complication liver disease in 
pregnancy 

عوارض بیماری کبد در بارداری  
است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت از کبدبیماریهای   

 

شوند. هرچند این تغییرات منجر به   های کبدی کم و برخی زیادتر می در زمان بارداری، برخی آنزیم

ها در خون مادران باردار  شود، اما در بررسی آزمایشگاهی این تفاوت ایجاد بیماری خاصی در مادر نمی

گردد مشاهده می  

 زردی در بارداری

در بارداری، یرقان عودکننده بارداری یا زردی بارداری است که در اثر  کبدی های شایع از بیماری

گردد.  تغییرات هورمونی، میزان اسیدهای صفراوی در خون افزایش یافته و منجر به خارش شدید می

تواند در تمام بدن حس شود. دهد، اما می وص در کف پاها رخ میاین خارش به خص  

دهد. روبین خون رخ می به دنبال آن، زردی به علت افزایش بیلی  
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دهد.  باردار هستند رخ می چند قلو بیماری اغلب در سه ماهه آخر بارداری و به خصوص در کسانی که 

کنند، دیده  این بیماری زمینه ارثی و ژنتیکی دارد و گاه در افرادی که داروهای خاصی مصرف می

شود. می  

(، هپاتیت یا میت حاملگیمسموهای دیگری مثل پره اکالمپسی ) جهت تشخیص این بیماری از بیماری

های خونی مثل بررسی  های پوستی شایع در بارداری که با خارش همراه هستند، باید از آزمایش بیماری

های کبدی و کلسترول، تحت نظر پزشک استفاده کرد. آنزیم  

 تر آن که این مادران شود، اما مهم پس از تشخیص، از داروهایی برای کاهش خارش پوستی استفاده می

و مرگ جنین و  زایمان زودرس در اواخر بارداری باید تحت نظارت شدید پزشک باشند، چون احتمال

دفع مکونیوم )مدفوع جنین( در مایع آمنیوتیک )آب اطراف جنین(، در این افراد بیشتر است و در اولین 

رصتی که جنین رسیده شد، باید اقدام به زایمان کرد تا از این عوارض جلوگیری شود.ف  

رود، اما احتمال عود آن در حاملگی  پس از زایمان، بیماری زردی و خارش ناشی از آن از بین می

 بعدی وجود دارد

حاوی استروژن نیز  های جلوگیری از بارداری قرص با مصرف همین طور احتمال بروز بیماری زردی

 وجود دارد.
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شود، مثل  های متفاوتی ایجاد می های کبدی معروف، هپاتیت است که از طریق ویروس از دیگر بیماری 

 که در مورد بیماری حاد، عالئم همگی شبیه هم هستند، اما در مورد

سویرو عواقب   

A ،B ،C ،D و   E 

های پیشگیری با هم متفاوتند. بیماری و مزمن شدن آن و روش   

شود  اشتهایی و درد بدن آغاز می حالی و بی بیماری هپاتیت ویروسی حاد با عالئم تهوع و استفراغ و بی

 و در مواردی با تب نیز همراه است.

شود و تغییرات آزمایشگاهی در  غاز میدو هفته، این عالئم کاهش می یابند، ولی زردی آ پس از یکی  

دهد. های کبدی رخ می آنزیم  

در موارد شدید هپاتیت، عالئم دیگری مثل خونریزی و اختالالت مغزی و تغییرات آزمایشگاهی مربوطه 

دهد که در این شرایط بیمار باید در بیمارستان بستری شود. رخ می  

تقال از طریق ترشحات بیمار باشیم، یعنی نباید با ملحفه به هر حال در شرایط حاد بیماری، باید مراقب ان

 و لباس و حوله بیمار تماس مستقیم داشت.
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همین طور ترشحات دهان و واژن و خون بیمار قابلیت انتقال بیماری را دارند و باید از آن ها پرهیز  

 کرد.

ها به همین شکل است. در دوران بارداری هم مراقبت   

با زردی مادر تظاهر  08یمان اول که جنین آن پسر است شایع است و در هفته کبد چرب بیشتر در زا

کند كه علت این امر هنوز نامشخص است. می  

شود، به طوری که قطرات چربی در نمونه برداری  در این بیماری تمام سطح کبد پوشیده از چربی می 

 کاماًل مشخص است.

ان مبتال به این بیماری است.ترین نوع زایمان برای زن زایمان طبیعی مناسب  

های کبدی در بارداری دالیل ابتال به بیماری  

های کبد در دوران بارداری به دو علت است: ابتال به بیماری  

تاثیر مستقیم جنین بر مادر -4  

های کبدی قبل از بارداری ابتالی مادر به بیماری -0  

ین است.های کبدی بسیار پای درصد ابتالی زنان باردار به بیماری  
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های کبد در زنان باردار درمان بیماری  

های آی سی یو و ختم بارداری است. اولین قدم در درمان این افراد، بستری، مراقبت  

ترین روش است، زیرا ماده بیهوشی  علی رغم در خطر بودن جان مادر و جنین، زایمان طبیعی مناسب

شود. ( در کبد متابولیزه شده و خود باعث تشدید بیماری و مرگ بیمار میسزارین )در  
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complication rubella in pregnancy 
عوارض سرخچه در بارداری  

در بارداری 
 

است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت ازسرخچه   

 

وس سرخجه از بیمار به خانم باردار، ویروس می تواند از جفت عبور کرده و به ه دنبال انتقال ویرب

جنین منتقل شود. در این صورت سرخجه مادرزادی پدید می آید. سرخجه به دلیل ایجاد ناهنجاری های 

 جنینی از بیماری های بسیار مهم محسوب می شود.

سرخجه مبتال شده اند، به "سندرم سرخجه  درصد نوزادان مادرانی که در سه ماهه اول حاملگی به 32 

 جنینی" مبتال می گردند

 

باید توجه داشت احتمال این بیماری در ماه های آخر بارداری بسیار ضعیف تر از ماه های نخست است. 

جنین هایی که در ماه های اول بارداری مبتال می شوند، بیش از همه در معرض خطر مرگ داخل 

د و ناهنجاری های اندام های مهم بدن قرار می گیرند. رحمی، سقط جنین خودبخو  
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این ناهنجاری ها شامل ناشنوایی ، آب مروارید ، کوچکی چشم ها، آب سیاه جنینی، کوچکی جمجمه، 

عقب ماندگی ذهنی، ارتباط بین سرخرگ ششی و آئورت، نقص دیواره بین بطنی یا بین دهلیزی در 

بد و طحال ، یرقان و نقایص استخوانی می باشدقلب، ضایعات پوستی، بزرگی هم زمان ک  

 

 

در صورتی که زن بارداری با بیمار مبتال به سرخجه تماس داشته باشد، اگر پیش از آن واکسینه شده یا 

 مبتال گردیده باشد، به اقدام خاصی نیاز ندارد

نیست، باید او را در صورتی که بعد از تماس، معلوم شود که پادتن سرخجه در سرم زن باردار موجود  

به مدت یک ماه از نظر بروز تب، بثورات جلدی و لنفادنوپاتی)بیماری های غدد لنفاوی(، تحت نظر 

قرار داده و در صورت بروز این عالئم به بررسی ترشحات بینی)از نظر وجود پادتن ضد سرخجه( 

له دو هفته بعد از ظهور پرداخت و در صورت بروز عالئم منطبق بر سرخجه، بررسی پادتن باید به فاص

 عالئم صورت گیرد

 

در صورتی که بعد از تماس زن باردار با بیمار مبتال به سرخجه مشخص شود که پادتن سرخجه در بدن 

هفته بعد  6 – 8او موجود نبوده و طی چهار هفته بعد نیز عالئم سرخجه در او ظاهر نشود، الزم است 

رم بررسی و در صورت مثبت بودن جواب، احتمال آلودگی از تماس، دوباره آنتی بادی سرخجه در س
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 .جنین باید در نظر گرفته شود

 در این گونه موارد، در کشورهایی که قوانین آنها اجازه می دهد ،سقط جنین مانعی ندارد

 

 

 ده فرمان سرخ

د، زیرا از تماس کودک خود با کودک یا فرد بالغی که دانه های قرمز رنگ پوستی دارد، جلوگیری کنی 

 ممکن است سرخجه داشته باشد

 

 در صورت مشاهده دانه های قرمز رنگ روی پوست کودک، مانع رفتن او به مدرسه شوید 

 

 در صورت مبتال شدن کودک به سرخجه، از تماس او با خانم های باردار جلوگیری کنید 

 

ته باشد که علیه سرخجه اگر کودک شما گرفتار سرخجه است، تنها با کودکانی می تواند ارتباط داش

 واکسینه شده یا پیش از این دچار بیماری شده باشند
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 واکسن سرخجه برای همه خوب است، به جز برای افراد زیر 

 

 

کسانی که سرطان دارند؛ در حال حاضر کورتن مصرف می کنند؛ شیمی درمانی می شوند؛ تحت اشعه 

ایمنی شان به هر دلیلی ضعیف است درمانی هستند؛ بیماری حاد تب داری دارند یا سیستم  

 

در صورتی که نمی دانید قباًل سرخجه گرفته اید یا نه، و یا واکسن آن را زده اید یا نه، می توانید به  

 راحتی با یک آزمایش به این نکته پی ببرید

 

 در طول بیماری از مصرف هر نوع داروی اضافی بدون مشورت با پزشک خودداری کنید 

 

ماری رژیم غذایی خاصی نیاز نیستدر این بی   

 

اگر به سرخجه مبتال شدید و عالئمی همچون قرمزی چشم ، تب باال، سرفه های شدید، سردرد ، خواب  

آلودگی زیاد یا بروز خونریزی غیر معمول یک هفته پس از بیماری)به صورت خونریزی لثه، بینی، 

تید، سریعا به پزشک مراجعه کنید، زیرا این رحم یا لکه های خونی پراکنده در سراسر پوست( را داش
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 ها عالئم خطرناکی هستند و پزشک باید حتماً از آن ها با خبر شود

 

نکته آخر این که خود درمانی نکنید. دانه های قرمز روی پوست علل فراوانی دارد که تشخیص علت 

 آن فقط به عهده پزشک است

ماهه اولیه حاملگي بوجود  9-0است.اگر عفونت در بیماري در دوران اولیه حاملگي بسیار خطرناك 

آید،احتمال دارد كودكي كه به دنیا خواهد آمد ،مبتال به نقص عضو مادرزادي مانند كوري، آب 

 مروارید)كاتاراكت(، ناراحتي هاي قلبي و رواني و یا باالخره عوارض گوارشي باشد.

خواهد كرد ولي در بیشتر موارد پزشكان  تزریق گاماگلبولین به مادر از ناقص شدن كودك جلوگیري

 ترجیح مي دهند كه مادر بچه را سقط كند
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complication lupus in pregnancy 
عوارض لوپوس در بارداری  

 

است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت از لوپوس   

 

هاي مكرر، تشنج، افزایش فشارخون و مسمومیت  ارداري در بیمار مبتال به لوپوس باعث ایجاد سقطب

شود؛ آمار مرگ و میر باالیي را نیز به همراه دارد ملگي در مادر ميحا  

هاي بدن را از موي سر تا سیستم  بیماري لوپوس به عنوان یك بیماري سیستماتیك كه تمام ارگان

سازد، گوارشي و اعصاب درگیر مي  

منفي زیادي نیز  به دلیل آنكه بیماري لوپوس با عوارض بسیار زیادي در بدن فرد همراه است و اثرات 

اي در جلوگیري از  گذارد، لذا پیشگیري از حاملگي در این بیماران از اهمیت ویژه روي حاملگي فرد مي

 بروز مشكالت بعدي براي آنان برخوردار است

تواند  عوامل محیطي زیادي از جمله استرس نیز مي است عامل اصلي ایجاد بیماري لوپوس را ژنتیكي

اري لوپوس تاثیرگذار باشد كه بسیاري از این عوامل هنوز ناشناخته استبر تشدید و بروز بیم  
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سازد كه همواره در بدن او باقي است، این  بادي علیه خود مي در این بیماري بدن بیمار نوعي آنتي

بیماري داراي دو دوره حاد و مزمن است كه چنانچه بیمار ماه قبل از بارداري در دوران حاد نبوده و با 

فشارخون و مشكالت كلیوي مواجه نباشد دوران بارداري را با سالمت طي خواهد كرد مشكل  

ر صورتي كه بیمار در دوران حاد بیماري خود باردار شود احتمال سقط جنین بسیار باال است و مادر د

سازد را با خطرات جدي روبرو مي  

شده است بیماران توصیههاي جلوگیري از بارداري مطمئن را در خصوص این   استفاده از روش  

بیمار مبتال به لوپوس باید تحت نظر متخصص زنان و متخصص روماتولوژي باشد و در صورت امكان 

 به یك فرزند اكتفا كند

داروهاي این بیماري روي جنین اثر دارند و ممکن است باعث اختالل رشد او شوند ولي براي حفظ 

بیشتر از مضراتشان است.سالمت مادر نباید قطع شوند چون فواید آنها   

شکري خواهد شد کنند در مواردي منجر به تولد کودک لب کورتوني هم که این بیماران مصرف مي   

اگر بعد از بارداري متوجه ابتالیتان به لوپوس شدید، تنها راه ممکن مصرف حداقل داروست زیرا گاهي 

توانند  برخي داروهاي این بیماري ميشود. از سوي دیگر  هاي لوپوس با مصرف دارو شدیدتر مي نشانه

 باعث بروز
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تان شدید یا پزشک عالیمي  نقص عضو در جنین شوند. پس حتي اگر اوایل بارداري متوجه بیماري

تان قرار دهید. شبیه به این بیماري در شما تشخیص داد، او را در جریان بارداري  

ر این شرایط انجام دهید، تغییر شیوه زندگي و افزایش کیفیت آن است تا توانید د بهترین اقدامي که مي 

 عالیم و عوارض بیماري به حداقل برسد.

مواجهه بسیار کوتاه با نورآفتاب   داشتن تغذیه متعادل، استراحت کافي، ترک سیگار و مشروبات الکلي، 

وران بارداري طبیعي شما کمک تواند تا حد زیادي به گذراندن د و مصرف نکردن خودسرانه دارو مي

 کند
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complication measles in pregnancy 
رخک در بارداریعوارض س  

 

است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت از سرخک  

 

و مسري است که با پیش نشانه هاي تب ، ترشح بیني ، سرفه و   سرخک بیماري ویروسي بسیار خطرناک

  برجستگیهاي سرخ رنگ با مرکزمراحل بیماری سرخک

 مرحله یورش سرخک 

کشد  ر روز طول مینامند این دوره معموال سه تا چها ها را دوران یورش می فاصله بین شروع تب تا پیدایش شدن گلگونه

ولی ممکن است کمتر باشد. مهمترین عالمت این دوره ناخوشی ریزش آب از چشم و بینی و سرفه است که بیشتر موارد 

باشد با تب همراه می  

روز بعد از ظهور راشهاي جلدي قابلیت انتقال وجود دارد ۱۳دوره واگیري : کمي قبل از شروع تب تا     

ها مرحله گلگونه    

ها ، شکم و سرانجام  ها هنگام شب در پشت گوش ظاهر شده سپس در صورت ، پیشانی ، گردن ، شانه ، دست گلگونه

تر است ها معموال روی تنه زیادتر بوده و در دست و پا کم شود. گلگونه در پاها منتشر می   

  دوران پوست ریزی 

ریزند خیلی ریز بوده )آردی  هائی که می پوستهشود.  ریزی شروع می ها پوست پنج تا شش روز پس از برآمدگی گلگونه
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توان تا حدی آنها را تشخیص داد شکل( و ظاهرا پیدا نیستند ولی اگر دقت شود در صورت و تنه می  

 ب ( آنچه عموم مردم باید در مورد بیماری بیماری سرخک انجام دهند

 

سیون علیه بیماری سرخک بصورت واکسن ام بهتر راه برای پیشگیری از سرخک واکسیناسیون است در ایران واکسینا

بطور رایگان در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی شهری تزریق می شود این واکسن هم اکنون در  MMRام آر

یکسالگی و هجده ماهگی تزریق می شود و نوبت یادآور هم نداردي سفید روي مخاط دهان تظاهر مي کند توسط 

کند می ترشحات تنفسی گسترش پیدا  

 سرخک در گذشته بسیار شایع بود ولی اکنون به دلیل واکسیناسیون، شیوع آن کاهش یافته است.

خطر مرگ ناشی از سرخک به علت شرایط نامساعد مانند سوء تغذیه و یا عوارض سرخک مانند برنکوپنومونی است   

بیماری دوران کودکی است. زنان باردار نباید ازواکسن سرخک استفاده کنند، و گفت: سرخک عمدتاً یک  

کودکان کمتر از شش ماه اگر آنتی بادی مادری داشته باشند از آلودگی مصون هستند   

دهد در کودکان  و بروز بیماری در هر دو جنس را یکسان دانست و افزود: یک بار ابتال به سرخک ایمنی دائمی می 

کند دچار سوء تغذیه سرخک به اشکال بسیار شدید بروز می  

هاست. راه ورود ویروس دستگاه تنفس و از طریق تماس مستقیم با ترشحات  اه انتقال سرخک عمدتاً توسط ریز قطرهر 

 بینی و گلوی فرد بیمار است
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روز است و دوره آشکار بیماری به دو صورت پیش از بروز بثورا ت پوستی و مرحله  46دامنه دوره پنهانی هشت تا  

برد توان نام بروز بثورات را می  

عالیم سرخک معمواًل به صورت تب شدید، خستگی، کاهش اشتها، عطسه و آبریزش بینی، سرفه خشک و خشن،  

قرمزی چشم و حساسیت به نور، نقاط ریز سفید در دهان و حلق و ضایعات پوستی قرمز رنگ بر روی پیشانی و اطراف 

یابند گوش است که به تنه گسترش می  

ینه پهلو پنومونی )ذات الریه(، آنسفالیت یا مننژیت، گلودرد استرپتوکوکی و مرگ از های گوش و س اسهال، عفونت 

 عوارض احتمالی این بیماری است

افراد با اختالالت سیستم ایمنی )مانند مبتالیان به سرطان خون(، زنان باردار و مصرف کنندگان از داروهای ضعیف   

 کننده ایمنی نباید از واکسن استفاده کنند
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complication listeria in pregnancy 
عوارض لیستریا در بارداری  

 

تاس دربارداری حاد عوارض با  اختالالت از لیستریا  

 

فونت لیستریا یا لیستریوزیس یک بیماری است که معموال دراثرخوردن غذاهای آلوده شده با باکتری ای که " لیستریا ع

ددمنوسیتوژنز" نامیده میشود، ایجاد میگر  

افراد سالم ممکن است هیچگاه عوارض عفونت لیستریایی را تجربه نکنند اما برای خانمهای باردار این عفونت خطرات 

 جدی به همراه دارد.بزرگترین خطراتی که متوجه جنین است

یک قابل افزایش احتمال سقط، مرده زایی یا زایمان زودرس میباشد. یک عفونت لیستریایی براحتی با مصرف آنتی بیوت 

 درمان است ،اما پیشگیری بهتر است.

  

بعضی از غذاها بیشتر از غذاهای دیگر در معرض آلوده شدن با باکتری لیستریا هستند. اگر شما باردار هستید، این 

 غذاها را از رژیم غذایتان حذف کنید:

  

 م شده مصرف شوند، سالم هستنداین غذاها اگر به صورت پخته شده ویا گر -پنیر نرم ، بعنوان مثال پنیر پیتزا  

www.takbook.com



 Page 56 عوارض بیماریها در دوران بارداری
 

  

  غذاهای دریایی خام مانند صدف ، میگو یا غذاهای دریایی دودی شده مثل ماهی آزاد )انواع غذاهای کنسرو

(شده سالم هستند  

  

 غذاهایی که پاستوریزه نشده اند 

  

یی که بطور صحیح پخته میشوند، ارگانیسم ایجاد کننده عفونتهای لیستریایی در اثر حرارت ازبین میروند، بنابراین غذاها

 خطری ندارند.

  

 سالمونال )حصبه( و بارداری:

  

سالمونال یکی از عوامل مسمومیت غذایی است که موجب سقط جنین میگردد.بیشترین منابع سالمونال تخم مرغ خام و 

 گوشت و مرغ نپخته است.

  

 بهداشت غذایی مناسب :
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ونالیی و لیستریایی داشتن بهداشت غذایی مناسب است.بهترین راه کاهش خطرات عفونتهای سالم  

  

 پیشنهاد میشود:

  

 همیشه قبل و بعد از آماده سازی غذا دستهایتان را بشویید 

  

 سطوح آشپزخانه تان را تمیز نگه دارید 

  

 میوه، سبزیجات وساالد را قبل از خوردن خوب بشویید. 

 

 غذایتان را بطور کامل بپزید 

  

 دور از آشپزخانه نگه دارید حیوانات اهلی را  
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 هنگام حمل کیسه های زباله و باغبانی کردن دستکش پالستیکی بپوشید 

  

 غذا را در دمای مناسب نگهداری کنید 

باشند می زیر موارد شامل معمول های نشانه   

 

 تب -

 

 سردرد -

 

 خستگی -

 

 درد -
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(  خون مسمومیت« )  سپتیسمی»  و(  مغزی عفونت یک« )  مننژیت»  مثل تری خطرناک عالئم تواند می نیز گاهی

باشد داشته  

 مشکل این باردار بانوان در البته. شکمی های گرفتگی و تهوع حالت ، اسهال:  از عبارتند لیستریا دیگر های نشانه 

است مالیمی بیماری معموالً   

 زایمان ، جنین سقط به یا و گذارد اثر رشد حال در جنین به تواند می نیز بیماری این مالیم شکل حتی ، حال این با

شود منجر بیمار بسیار ای بچه تولد یا زودرس  
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complication of toxoplasmagondy in 
pregnancy 

عوارض توکسوپالسما گوندی در بارداری  
 

است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت از گوندی توکسوپالسما   

 

سوپالسما گوندی دریافت کنید. عفونتی است که ممکن است شما از یک انگل میکروسکوپی به نام توک توکسوپالسموز

شود، اما  های بسیار خفیف می به طور کلی در افراد با سیستم ایمنی سالم باعث بروز بیماری با نشانه عفونت اگر چه

تان را آلوده کند. تواند جفت و جنین آمیز است، زیرا انگل می مخاطره دوران بارداری در  

تا  122گیرد، بین  ون تولد که ساالنه در ایاالت متحده آمریکا صورت میمیلی 1زنند که در بیش از  محققان تخمین می

آیند. شود( به دنیا می نوزاد مبتال به توکسوپالسموز )که به عنوان توکسوپالسموز مادرزادی شناخته می 1222  

دت و دیگر اثرات تواند خفیف یا شدید بوده و باعث تولد نوزاد مرده، آسیب ساختاری و عصبی طوالنی م این عفونت می 

شود. نوزاد مخرب برای  

توانید برای جلوگیری از ابتال به عفونت کارهای زیادی انجام دهید. خبر خوب این است که می   
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های توکسوپالسموز با خوردن گوشت خام یا گوشتی که به خوبی  زنند که حدود نیمی از عفونت شناسان تخمین می کار

مچنین ممکن است با خوردن غذاهای شسته نشده آلوده، نوشیدن آب آلوده یا دست زدن شوند؛ اما ه پخته نشده ایجاد می

به خاک آلوده، خاک مدفوع گربه یا دست زدن به گوشت خام و سپس دست زدن به دهان بینی یا چشم، انگل را دریافت 

 کنید.

نین در طول بارداری یا از طریق انتقال تواند از فرد به فرد منتقل شود، به جز انتقال از مادر به ج توکسوپالسموز نمی

 خون آلوده یا پیوند عضو.

نوزاد دچار این بیماري مي شود و این بیماري در نوزاد طیف وسیعي از عالئم ) از خیلي خفیف تا  4222در هر  0-4

 خیلي شدید ( را ایجاد مي نماید. ولي تریاد كالسیك بیماري عبارت است از :

كوریورتینیت - 4  

سیفیكاسیون داخل مغزيكل - 0  

هیدروسفالي - 9  

درصورت شك بالیني به توكسوپالسموز، ابتدا باید نوزاد را از این نظر بررسي کرده و سپس اقدامات درماني را جهت 

  وي آغاز نمود. تشخیص بیماري توكسپالسموز در نوزاد با بررسي

IgM 

 اختصاصي توكسوپاسموز مي باشد. چرا
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IgG كه  IgM ي كند و درصورت ابتال قبليِ مادر، در نوزاد نیز مثبت مي شود. حساسیت تستاز جفت عبور م   82  %

 است ولي از لحاظ اختصاصي بودن مطمئن است.

انجام روش هاي تشخیصي زیر توصیه مي شود : گرفتن شرح حال از مادر، بررسي سونوگرافي جنین، معاینة فیزیكي 

 CBC تنوزاد، معاینة چشم نوزاد، انجام آزمایشا

تست هاي كبدي، آزمایش ادرار و كراتینین، بررس   

 CSF نوزاد،   

 CT انجام 

اسكن مغز و بررسي اودیومتري نوزاد.   
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complication asthma in pregnancy 
عوارض آسم در بارداری  

 

تاس دربارداری حاد عوارض با  اختالالت از آسم  

 

 ۵۲درصد موارد وضعیت او در طی حاملگی بهتر می شود ، در  ۵۲مانیکه یک خانم مبتال به آسم باردار شود در ز

یت بدتر می شود . درصد موارد نیز وضع ۵۲درصد موارد بدون تغییر می ماند و در   

در طی حاملگی دچار تشدید عالئم می گردند در   طبق بررسیهای انجام گرفته :خانمهایی که دچار آسم شدید هستند معموالً 

 حالیکه آسم خفیف معمواًل با بهتر شدن عالئم همراه است .

صد یا کمتر از زنان حامله طی در ۲۲حاملگی رو به بدتر شدن می گذارد در حالیکه  ۵۳تا  ۰۱آسم معمواًل طی هفته 

 زایمان دچار مشکل می شوند

ماه بعد از زایمان بحالت عادی بازمی گردند . ۵تغییرات آسم در طی حاملگی معمواًل   

آسم البته بصورتهای مختلفی در طی حاملگی تحت تأثیر قرار می گیرد . تغییرات هورمونی در طی حاملگی معمواًل بینی  

تحت تأثیر قرار می دهد .سینوسها و ریه را    

افزایش هورمونهای زنانگی ) بخصوص استروژن ( در طی حاملگی ) بخصوص در سه ماهه سوم ( باعث احتقان بینی  

 و در نتیجه گرفتگی بینی می شود .
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د افزایش هورمون پروژسترون گاهی منجر به کوتاهی و تنگی نفس می گردد . این عالئم گاهی ممکن است با تأثیر موا 

دحساسیت زا و تحریک کننده های آسم اشتباه شو  

که البته یک پزشک متبحر با کمک روشهای تشخیصی مختلفی که در اختیار دارد ) مانند اسپیرومتری ( می تواند این 

  عالئم را تفکیک نماید

ر صورت کاهش حاملگی در صورت وجود شبهه ای در مورد زمان حاملگی و بعد از آن د ۲۰سونوگرافی قبل از هفته 

 رشد جنین باید انجام شود .

البته ارزیابی ضربان قلب جنین به روشهای مرسوم در پزشکی نیز می تواند عامل مهمی برای ارزیابی سالمتی جنین  

 باشد .

 در سه ماهه سوم حاملگی در خانمهای باردار با عالئم شدید ، دفعات ارزیابی جنین باید افزایش یابد . ضمناً بیماران 

 آسمی باید توجه بیشتری در مورد تعداد حرکات جنین خود داشته باشند .

در طی یک حمله شدید آسم که عالئم رو به بهبودی نیستند خطر پائین آمدن اکسیژن در خون مادر وجود دارد که در این  

ل ارزیابی وضعیت حالت ارزیابی وضعیت جنین بخصوص از نظر میزان ضربان قلب جنین حائز اهمیت است در همان حا

 ریه مادر نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

در عین حال باید مجددًا متذکر شد که اکثریت افراد مبتال به آسم در طی حاملگی و زایمان دچار مشکل حادی نمی شوند    

هده می شودبارداری مشا 96تا 03در میان خانم هایی که آسم شان بدتر می شود، اغلب تشدید عالئم بین هفته های   

 عموماً شدت آسم در ماه آخر حاملگی کمتر است ·
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 معمواًل درد زایمان و فرآیند زایمان آسم را بدتر نمی کنند ·

 در میان خانم هایی که آسم شان بهتر می شود، این بهبودی طی حاملگی ادامه مي یابد ·

دی می باشداغلب شدت عالئم آسم در طول اولین بارداری مشابه بارداری های بع ·  

 

 خطراتی که متوجه جنین تان است شامل موارد زیر است

 قبل یا بعد از تولد مرگ ناگهانی *

 رشد کم و غیرعادی جنین *

هفتگی 92پیش از  تولد *  

 هنگام تولد وزن کم *

 هر چه کنترل بیشتری بر بیماری آسم خود داشته باشید، خطر کمتر می شود 
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complication malnutrition in pregnancy 
عوارض سوء تغذیه در بارداری  

 

است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت ازتغذیه ء سو  

 

ظیفه تبادیل اکسیژن و انتقال مواد غذایی را از مادر به جنین به عهده دارد در هفته های اول بارداری تشکیل جفت که و

 و به تدریج رشد می کند.

باالخره به یک شبکه پیچیده بافت و عروق مبدل می شود و از آنجایی که رشد طبیعی جفت به تغذیه صحیح و کافی  

ذایی کافی از مادر به جفت نرسد، رشد طبیعی آن مختل شده و تبادل مواد غذایی و مادر بستگی دارد، هر آینه مواد غ

 اکسیژن از مادر به جنین دستخوش اختالل می شود.

در نتیجه روی رشد وزن جنین اثر نامطلوب می گذارد و در موارد شدیدتر ممکن   

است به سقط یا زایمان زودرس نیز منتهی می گردد.   

 شکل منظور به ای یاخته رشد فرآیند که است زمانی بارداری دوران ساز سرنوشت و حساس بحرانی مراحل از یکی

.شود می آغاز جنین بدن اعضای گیری  

 ای دوره باالخره و یابد می ادامه تکوین با رسیدگی مرحله تا و آغاز ابتدایی، بافت اندازه و تعداد افزایش زمان این در 

شود می متوقف بافت رشد سپس و گردد می کامل وعض تکوین آن طی در که رسد می فرا  
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 از یک هر و است متفاوت بدن مختلف های قسمت در ای تکثیریاخته و تقسیم دوره حداکثر و فرآیند هر زمان طول

 در باید ها یاخته تعداد افزایش حداکثر و کند می طی را محدودی بحرانی زمان یک خود تکامل و رشد برای جنین اعضای

.شود انجام محدود انزم این  

گیرد می صورت تولد از پس ماه ۳ تا ۳ هر و جنینی دوران در مغز تکامل بیشتر مثال   

  

 می جنین عضو در دایم اختالل سبب شود، رشد مراحل اختالل یا و توقف باعث زمانی محدوده این در محیطی عامل هر

.شود  

 رو روبه بزرگی مشکل با جنین مغز تکامل است ممکن باشد، هتغذی سوء گرفتار نیز مادر حساس مراحل این در چنانچه 

 زمانی تنها رشد وقفه اصالح با جبران بنابراین نباشد پذیر اصالح هم بعدی صحیح تغذیه با حتی که طوری به شود،

 یا و لهمداخ نوع هر ولی باشد آمده پیش( هیپرتروفیک) ای یاخته اندازه افزایش مرحله در اختالل که است پذیر امکان

بود نخواهد پذیر جبران آید، پدید( هیپرپالزیا) ها یاخته تعداد افزایش دوران در اشکالی  

 ارتباط بارداری دوران در ویژه به زندگی، طول در مادر غذایی رژیم با سالم نوزاد و جنین نمو و رشد ترتیب این به

.کند می پیدا مستقیم  

 این موید معتبر منابع سایر و تغذیه علوم محققان و متخصصان آزمایشگاهی و بالینی تحقیقات و ها یافته رابطه این در 

 و نامناسب تغذیه و بارداری دوران در مادر یک غذایی رژیم در الزم مغذی مواد کمبود و تغذیه سوء که است حقیقت

 دیابت عروق، و قلب های بیماری عصبی، بینایی، مغزی، اختالل ذهنی، و جسمی رشد وقفه سبب کودکان بعدی ناکافی
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 و شود می کودکان آینده سنین در ها معلولیت از برخی و واگیردار های بیماری سایر و ها سرطان از برخی دوم، نوع

سازد می مستعد مکرر عفونی های بیماری برابر در را آنها  

 

 و اندام تناسب حفظ و روانی جسمی سالمت از مادر نگرانی رفع و تندرست و سالم کودک داشتن برای منابع همین

 حاوی و مناسب غذایی رژیم یک از استفاده شیردهی، و بارداری آمیز موفقیت و مطلوب دوران یک با توام زیبایی

ویتامین مانند ها ویتامین انواع کربوهیدرات، پروتیئن،  C ، D 

 ، B گروه 

 B۲۰ کمپلکس

همچون معدنی مواد انواع و   

 غذای کمک یا و( ۵امگا) چندگانه پیوند یا غیراشباع چرب اسیدهای و سلنیوم ن،آه مس، روی، منیزیم، فسفر، کلسیم، 

نمایندد می توصیه را باشد شده سفارش و معین مقادیر با هم آن الزم مغذی مواد کلیه حاوی که ای ویژه  
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complication urine stone in 
pregnancy 

  
در بارداریعوارض سنگ ادراری   

 
است دربارداری حاد عوارض با  اختالالتادراری از سنگ   

 
 

شیوع دارد. البته احتمال تشکیل سنگ کلیه از جنس فسفات  4122در  4طور متوسط این عارضه در زنان باردار  به 

برابر بیشتر است.  0کلسیم در زنان باردار در مقایسه با زنان غیرباردار همسن آنها   

هاي همچنین در زمان بارداري سنگ   

شوند. از آنجا که در دوران بارداري، دفع ادراري کلسیم و  هاي اگزاالت دیده مي نگبرابر بیش از س 0-9فسفات کلسیم 

 pH همچنین

هاي فسفات کلسیم در  شود، در نتیجه احتمال ایجاد سنگ یابد، ادرار قلیایي مي ماهه دوم و سوم افزایش مي 9ادرار طي  

رود. زنان باردار باال مي  

هاي  هاي باردار كه نیاز به بستري در بیمارستان دارد، سنگ مایي در خانمترین علت درد شکم غیرما درواقع شایع 

 دستگاه ادراري است که بین عموم بیشتر با نام سنگ کلیه معروف است
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هاي وجود سنگ ادراري، درد پهلو و انتشار درد به طرف پایین و کشاله ران و دستگاه تناسلي،  ترین نشانه شایع

ادرار خوني است که زنان باردار باید آن را جدي بگیرند و سریع به پزشك مراجعه  احساس تهوع، سوزش ادرار و

توان به درد قسمت تحتاني شکم، تب و لرز و استفراغ اشاره کرد از دیگر عالیمي که کمتر شایع است، مي .كنند  

 

ر را در مواجهه با اشعه توان یك خانم باردا هاي ادراري مشکل است زیرا نمي معموال در زمان بارداري تشخیص سنگ

ماه اول و دوم بارداري نباید از اشعه یونیزان براي تشخیص استفاده كرد. 9خصوص در  ایكس قرار داد. به  

اندامي نیاز است درحالي که  شكني برون و درون ها، به سنگ عالوه بر این در بیشتر موارد براي از بین بردن این سنگ 

و در تمام مدت بارداري ممنوع است و عوارضي براي جنین داردهاي باردار  این کار براي خانم  

ها  توان خانم باردار را بیهوش یا جراحي كرد. گاهي هم ممكن است عالیم شبیه به سنگ در سایر بیماري عالوه، نمي به

شود دیده شود كه باعث گمراهي در تشخیص مي  

در مورد نحوه درمان بیماري تصمیم گرفت؛ مثال گذاشتن توان  معموال با توجه به محل سنگ، اندازه و عوارض آن مي

کارانه مانند  هاي محافظه کاتتر یا سوند در حالب. اگر بروز سنگ باعث انسداد و ایجاد عوارض نشده باشد، با درمان

لب انسداد توان منتظر شد تا سنگ دفع شود تا اینکه بارداري به پایان برسد اما اگر سنگ در حا تجویز مایعات و دارو مي

 کامل ایجاد كرده و باعث ایجاد عفونت شده باشد، جان مادر در خطر است و باید انسداد را برطرف کرد.

شود. در مواردي هم که سنگ در حالب باعث ایجاد درد شدید و انسداد  هاي پزشکي محسوب مي این مورد از اورژانس 

ان بهره گرفت.تو شده باشد، از روش گذاشتن کاتتر یا سوند در حالب مي  
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توان سوند حالب را تا پایان بارداري نگه داشت و  صورت، مي شود در غیر این گاهي با همین اقدام، سنگ حالب دفع مي 

گونه كاتتر را از درون  پس از زایمان، براي خارج کردن سنگ اقدام کرد. درمواردي كه وجود سنگ اجازه عبور هیچ

طور موقت ایجاد کرد لیه از راه پوست به سمت كلیه بهحالب ندهد، اجبارا باید یك مسیر تخ  

وصیه به خانمهائیکه قصد حامله شدن دارندت  

اگر دارای هر نوع سنگی در دستگاه ادراری می باشید قبل از اقدام به حاملگی تکلیف آنرا باید روشن کنید. با وجود     •

 سنگ در سیستم ادراری حاملگی توصیه نمی شود

افراد مبتال به سنگهای ادراری، سنگ ساز فعال می باشند، یعنی در شش ماه گذشته حداقل دو بار دچار  عده ای از    •

سنگ ادراری شده اند. اینها قبل از اقدام به حاملگی باید شرایط خود را درمان کنند تا در حین حاملگی دچار سنگ 

 ادراری نشوند

دچار   ای سیستینی، این افراد بسرعت سنگ می سازند و معموالبعضی سنگهای ادراری ارثی می باشند مثل سنگه    •

 آسیب کلیه می شوند، قبل از اقدام به حاملگی با متخصص ژنتیک مشورت کنید
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complication folic acid deficiency in 

pregnancy 

عوارض کمبود اسید فولیک دربارداری   

است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت ازاسید فولیک کمبود   

 

 122همیشه به مادرانی که تمایل به بارداری دارند، توصیه می شود که از قرص اسید فولیک روزانه به میزان 

وع کنند تا بهترین اثر را داشته باشد و این مکمل را تا سه میکروگرم استفاده کنند و این کار را باید قبل از بارداری شر

 ماهگی ادامه دهند

نامیده می شود، یکی از انواع ویتامین های گروه ب است و در بدن نقش های مختلفی ایفا می « فوالت»این ویتامین که 

 کند، از جمله عملکرد سیستم عصبی و خون به این ماده معدنی مربوط است

ده می تواند به مشکالت قلبی، پوکی استخوان و نقایص مادرزادی منجر شودکمبود این ما  

به همین دلیل به کسانی که تمایل به بارداری دارند، توصیه می شود حداقل یک ماه و حتی در مواردی سه ماه قبل از 

ترتیب از به وجود  قطع روش جلوگیری خود و اقدام برای بارداری، شروع به مصرف روزانه این مکمل کنند و به این

درصد جلوگیری کنند 81آمدن نوزادی با نقص هایی در ستون فقرات و نخاع و مغز تا   
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این مساله در مورد کسانی که فرزندی با مشکالت اینچنینی دارند و در مورد مادرانی که مبتالبه بیماری صرع یا تشنج 

میلی گرم اسید فولیک تجویز می شود تا از  1اد روزانه هستند، از اهمیت باالتری برخوردار است، طوری که به این افر

 به وجود آمدن چنین مشکالتی در جنین پیشگیری شود

بر خالف تصور عمومی، مصرف اسید فولیک قبل از بارداری و در ماه های اول بارداری برای خونسازی نیست، هر 

م خونی نقش دارد. اسید فولیک در برخی مواد چند اسید فولیک در ساخت گلبول های قرمز و درمان برخی از انواع ک

غذایی مثل جگر، عدس، سبوس برنج، آرد سویا، لوبیا قرمز، بادام زمینی، اسفناج، شلغم، گندم و کدوحلوایی وجود دارد 

 و مصرف این مواد غذایی به همه توصیه می شود

یش هایی برای بررسی برخی عفونت ها و کم از توصیه های دیگر برای کسانی که تمایل به بارداری دارند، انجام آزما

خونی و همین طور انجام پاپ اسمیر است تا بتوان قبل از بارداری به درمان بیماری های احتمالی در مادر پرداخت. یکی 

 دیگر از توصیه ها، درمان مشکالت دندانی است تا حین بارداری به زایمان زودرس و خطرات دیگری منجر نشود

مین در بدن از اهمیت خاصي برخوردار است. دریافت كافي این ویتامین مقاومت كودكان را نسبت به وجود این ویتا

دهد و از نوعي كم خوني، بنام كم خوني مگالو بالستیك )گلبولهاي قرمز بزرگتر از اندازه طبیعي  بیماري ها افزایش مي

كند شوند( در افراد جلوگیري مي مي  

شود و از برخی سرطان ها )بخصوص سرطان ریه(  استرس و نگراني در اشخاص مي اسید فولیک همچنین باعث كاهش

باشد كند. همچنین وجود این ویتامین در ساخت لوله عصبي در جنین بسیار مهم و ضروري مي پیشگیري مي  
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یك هاي زودرس و نارس و عارضه هائی مانند فقدان  دهد و از زایمان خطر نقص لوله عصبي در جنین را كاهش مي

هاي اولیه بارداري نسبت به این  كند. بخاطر همین مسئله نیاز مادران باردار، در ماه عضو در بدو تولد پیشگیري مي

یابد و مقدار دریافت آن باید بیشتر از اشخاص معمولي باشد ویتامین افزایش مي  

ط جنین و یا بدنیا آوردن بچه ناقص تواند بطور مطلوب رشد كند و در نتیجه احتمال سق بدون حضور اسیدفولیك جنین نمي

هاي اولیه بارداري  هاي اسیدفولیك در ماه الخلقه افزایش میابد، پس دریافت كافي منابع غذایي اسیدفولیك و مكمل

ضروري است. مادران باردار بهتر است كه سبزیجات غني از این ویتامین مانند كلم بروكلي و یا اسفناج را بصورت خام 

یا همراه ساالد مصرف كنند تا درصد كمتري اسیدفولیك از بین رود و بیشتر از مزایاي این ویتامین بهره میل نمایند و 

 جویند

كند دریافت این  هاي مغزي و قلبي پیشگیري مي شود و از گرفتگي رگ همچنین اسیدفولیك باعث افزایش اشتها مي

ز تغذیه وریدي استفاده كرده اند و بسیار ضعیف و ویتامین براي بیماراني كه به مدت چندین روز در بیمارستان ا

ها و خطر گرفتگي عروق در آنان وجود دارد ضروري  اند و یا سالمنداني كه احتمال تجمع چربي در رگ اشتها شده بي

 است حتي این اشخاص باید مكمل فوالت )اسید فولیک( دریافت نمایند

اشتهائي(، مصرف كم  هاي نادرست كاهش وزن، بي لوب )مانند رژیمكمبود اسیدفولیك در اثر مصرف یك رژیم غذائي نامط

هاي سنتي )پخت طوالني مدت( و استفاده از  هاي تازه بصورت خام، تهیه غذا به روش جات و سبزي یا عدم مصرف میوه

در جذب این ها )این داروها باعث اختالل  بیوتیك اسیدها و برخي از آنتي هاي ضد بارداري، آنتي داروهائي نظیر قرص

آید شوند( بوجود مي ویتامین و موجب بروز كم خوني و اسهال مي  
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باشد پس تا حد امكان از پخت طوالني مدت غذا خودداري كنید،  فوالت )اسید فولیک( نسبت به نور و حرارت حساس مي

ر خورشید قرار ندهید، از غذاهاي آماده و فراوری شده كمتر استفاده كنید و مواد غذائي را در معرض هوا و تابش نو

رود چرا كه درصد زیادي از این ویتامین در این غذاها از بین مي  

میكروگرم است 622میکروگرم، و در زنان باردار  122میزان مصرف روزانه اسید فولیک در زنان و مردان   

ن شامل: جگر )به ویژه جگر از منابع غذایي غني از فوالت )اسید فولیک( استفاده نمایید كه منابع آ  بدین جهت همیشه

مرغ(، نان تهیه شده از آرد كامل، تخم مرغ، گوشت، آب مركبات تازه )مانند آب پرتقال(، جوانه گندم و سبوس آن، 

باشد زمیني، لوبیا چشم بلبلي و سبزیجات برگي سبز تیره )مانند اسفناج، كلم بروكلي، كلم سبز( مي سیب  

 

 

 

www.takbook.com



 Page 85 عوارض بیماریها در دوران بارداری
 

 

 

 

 

 

5. .  

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/alzheimers-disease/expert-answers/folic-acid-supplements/faq-20058055


 Page 86 عوارض بیماریها در دوران بارداری
 

complication smoking in 
pregnancy 

عوارض سیگار کشیدن در بارداری  
 

است دربارداری حاد عوارض با  اختالالت ازکشیدن سیگار   

 

هیچ مقداري از مصرف تنباکو در طي حاملگي یا در هر زمان دیگر براي زنان بي خطر نیست . هر گونه مصرف سیگار 

رتند از :رادر معرض خطراتي قرار میدهد که عبا جنین  در زمان بارداری  

کاهش وزن هنگام تولد   

مشکالت تنفسي،   

ناتواني ها ی مغزی از جمه فلج مغري ،   

عقب ماندگي ذهني    

 و مشکالت یادگیري 

 ، بعضي نقایص زمان تولد ، تولد زود هنگام نوزاد و حتي مرگ نوزاد

ي قلبي و عروقي و ها ها، بیماري نان سیگاري نیز مانند مردان در معرض افزایش خطر ابتال به انواع سرطانز

ها براي زنان بیشتر است هاي ریوي هستند اما ریسک ابتال به این بیماري بیماري . 
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جنین مادران سیگاري در معرض خطر تاخیر در بارداري، سقط جنین در بارداري اول و دوم، خطر بارداري خارج از  - 

خودي هستند رحم و سقط خودبه  

ر، خطر زایمان پیش از موعد، جداشدن ناگهاني جفت )جدایي جفت از رحم( و جفت استعمال دخانیات در زنان باردا - 

ریزي شدید هنگام زایمان شود تواند باعث خون طوري كه مي دهد به سرراهي )غیرطبیعي بودن محل جفت( را افزایش مي  

 

ها  طر ابتال به بسیاري از بیماريوزني نوزادان خ وزن در میان مادران سیگاري بیشتر است. كم احتمال تولد نوزادان كم - 

دهد. ومیر آنها را در دوره نوزادي تا یک ماه اول پس از تولد افزایش مي و مرگ  

اند ماندگي رشد درون رحمي مواجه این نوزادان با خطر عقب   

زایي متعلق به زنان سیگاري است بیشترین آمار مرده -  .  

ادن به نوزادشان دارندكمتري براي شیرد  مادران سیگاري، توانایي -  . 

درصد این  91درصد و  19سوم به ترتیب  تاثیرسیگار در سه ماهه اول بارداری چندان باال نبود ، اما در سه ماهه دوم و

 خطر افزایش پیدا میکند

همچنین در گزارشی که در نشریه آمریکایی همه گیرشناسی به چاپ رسیده است محققان متوجه شدند زنانی که در 

درصد بیشتر ممکن است دارای فرزندی با چشمان چپ  98سیگار در روز میکشند با احتمال  3تا  1دوران بارداری بین 

 شوند

درصد افزایش دهد 32ا کشیدن بیش از ده سیگار در روز میتواند این خطر را ت  
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تواند نشانه دیگری از وجود این مشکل در میان این  میزان باالی افسردگی در میان زنان باردار معتاد به نیکوتین می 

 زنان باشد

 

كشند،  هایي كه طي دوران بارداري سیگار مي همچنین مشكالت بهداشت رواني مانند اضطراب و افسردگي در میان خانم

كشند، همین مشكالت باشد شد و شاید یكي از دالیلي كه این افراد سیگار ميبا شایع مي  

 

 

 

 

www.takbook.com



 Page 89 عوارض بیماریها در دوران بارداری
 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/smoking-and-pregnancy/art-20047021


 Page 90 عوارض بیماریها در دوران بارداری
 

 

 

 

www.takbook.com


