
 

 1392ا ثرات  ا فزايش  فشارخون  مادران  باردار بر روي  نوزادان  متولد شده در بيمارستان سبالن  اردبيل  

 3دكترافشين فتحي، 2مژده غفاري،  1گل افشان متولي باشي

 پرستاري دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل،كارشناس -1

 اسالمي اردبيل، دانشجوي پزشكي دانشگاه  آزاد-2

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل  استاديارگروه اطفال-3

 چكيده

 يكي از شايعترين و خطرنا كترين عوارض حا ملگي كه  در سه ماهه ي سوم بار داري شايع  مي با شد مقدمه:  

موارد بارداري اوليه ديده مي شود. هدف از اين پژوهش، برر سي تأ   %20شار خون بارداري است كه درا فزايش ف 

 مي باشد. 1392ثير افزايش فشارخون حاملگي برروي نوزادان متولد شده در بيمارستان سبالن اردبيل درسال 

ر بخش زنان بيمارستان سبالن مادر بستري د  120برروي 1392شاهدي، در سال   -اين مطالعه موردروش كار:  

مادر  با   80مادر داراي فشارخون  باال در دوران  باراري به عنوان گروه مورد و   40اردبيل انجام گرفته است،كه 

 فشارخون نرمال ،به عنوان گروه كنترل جهت مطالعه انتخاب گرديده اند..

سال مي باشدكه از 29مبتال به فشارخون حاملگي يافته ها : براساس نتايج مطالعه ي حاضر ،ميانگين سن مادران 

سال سن داشتند. در مورد بيماريهاي زمينه اي همراه  مادران درگروه مور  28مورد ) باالي  21(  % 53ميان آنها 

مورد)  12(   % 30سابقه كمبود آهن داشتند. از مجموع   % 32/  5مورد) و درگروه شاهد  14(   % 35د  

مورد ) مرگ  8(  %66/ 7مورد) مرگ و ميرداخل رحمي و 4( % 3 3/ 3ه درگروه مورد درمرگ و مير ثبت شد

 و ميرحوالي زايمان رخ داده بود.

در اين تحقبق وتحقيقات  مشابه ، اين موضوع نيز  قابل توجه است كه نوع زايمان ( سزارين نتيجه گيري : 

د از عوامل كمك كننده در مادران با فشارخون باال  يا طبيعي ) ورتبه ي زايماني و فاصله ي بين زايمان ها خو

در ايجاد عوارض نوزادي به صورت قابل توجهي دخيل هستند. لذا بايستي تيم پزشكي جهت كاهش و  

پيشگيري از عوارض نوزادي ، تمهيدات الز مه ي قبلي را جهت كنترل فشارخون اين مادران در دوران بار 

 داري فرا هم نمايند.
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