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• Прееклампсія є спровокованою вагітністю
гіпертензією з одночасною протеінурією (> 0,3 г
за 24 години) ± набряк, причому в патологічний
процес може бути задіяним практично будь-
який орган. 

Magee LA, Ornstein MP, von Dadelszen P. BMJ 1999;318:133-26.

• Тяжка прееклампсія підтверджується, якщо
діастолічний АТ в двох випадках ≥ 110 мм рт. ст.
або якщо систолічний АТ в двох випадках
≥ 170 мм рт. ст. та разом із значною
протеінурією (по меншій мірі 1 г/л) 

Guideline 2009
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СТАНДАРТСТАНДАРТ ДІЙДІЙ
МЕДИЧНОГОМЕДИЧНОГО
ПЕРСОНАЛУПЕРСОНАЛУ

І. Дії середнього медичного персоналу.

ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення

ІІІ. Додаткові методи дослідження та
організація моніторингу
.

IV. Вирішення питання про розродження.



1.

2.

4.

3.
Викликати чергових лікарів при АТ ≥ 150/90 та/або
судомах («тривожна кнопка», телефон, персонал)

І. Дії середнього медичного персоналу (1–5)

Виміряти АТ, 
зафіксувати час звернення

Забезпечити положення жінки лежачи
при АТ ≥ 150/90

5.

Катетеризація периферичної вени катетером
16-18G, при АТ ≥ 180/100-110 мм Hg – катетеризація
2-х вен для введення МgSO4 та ебрантилу.

Забір крові з периферичної вени для біохімічного
аналізу, коагулограми, резус-фактору (за
відсутності), приліжкового тесту



ІІІІ. . ДІЇДІЇ ЛІКАРЯЛІКАРЯ::
ЛІКАРСЬКІЛІКАРСЬКІ
ПРИЗНАЧЕННЯПРИЗНАЧЕННЯ
(7(7––8) 8) 

Мета лікування ПЕ:

Попередження судом (прогресування
патології до еклампсії)

Стабілізація артеріального тиску

Корекція гіповолемії

Моніторинг стану вагітної та плода

Профілактика ускладнень.



МАГНЕЗІАЛЬНА ТЕРАПІЯ

БОЛЮСБОЛЮС::

ПІДТРИМУЮЧА ДОЗА:

ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення (7-8) 

7.

16 мл 25% р-ну Магнезії сульфату (4 г) + 34 мл NaCl 
► при АТ > 160/110 або клінічних ознаках тяжкої
прееклампсії – 4 г за 10-15 хв.
► при судомах – 4 г за 5 хв., якщо була попередня терапія
МgSO4 – болюсна доза складає 2 г за 5 хв.
► при повторі судом – + ½ дози (2 г) за 5 хв.

30 мл 25% р-ну Магнезії (7,5 г) + 220 мл NaCl: 
1 г / год. (= 10 крап./хв. = 0,5 мл/хв.)
► 24 години після розродження або останнього приступу
► Maкс. добова доза ‒ 32 г МgSO4
► Не припиняти введення МgSO4 під час розродження!!!



КОРЕКІЯ ДОЗИ

ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення (7–8)
(продовження)

МАГНЕЗІАЛЬНА ТЕРАПІЯ



 Уважно стежте за розвитком можливих
побічних ефектів (частота дихання, 
діурез, колінні рефлекси)

 Ознаки магнезіальної інтоксикації
можливі навіть на фоні терапевтичних
концентрацій магнію у плазмі крові !!!

 Ризик особливо високий у тих, у кого є
олігурія, або тих, хто отримує
блокатори кальцієвих канальців

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

АНТИДОТ
Припиніть введення сульфату магнію
Введіть глюконат Са в/в 10 мл 10 розчину за 10 хв. 

ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення (7–8)
(продовження)

МАГНЕЗІАЛЬНА ТЕРАПІЯ



Лікування тяжкої прееклампсії

ДІАЗЕПАМ (СІБАЗОН)

ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення (7–8)
(продовження)



ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення (7–8)
(продовження)

8. АНТИГІПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПІЯ

 Ніфедипін 1 табл. (10 мг) орально!!!;

можна повторити через 30 хв. (макс.: 100 мг/доб.)

 Фармадипін 3–5 крапель під язик на цукрі; можна

повторити через 5 хв., (макс.: 10–15 

крапель/доб.).

 Допегіт 250-500 мг 3-4 рази на добу.

 Інгібітори АПФ – після пологів

При АТ ≥ 150/90



ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення (7–8)
(продовження)

8. АНТИГІПЕРТЕНЗИВНА ТЕРАПІЯ

При АТ ≥ 180/100-110 

Уропедил (Ебрантіл)
Болюс: 2–5 мл (10–25 мг) в/в.        Не розводити !!! 
Можна повторити болюс ще двічі з інтервалом 2–5 хв. до
досягнення АТ 160–150/100–90 
Підтримуюча доза: 20 мл ебрантіла + 200 мл NaCl (1 : 10) або
для інфузомата – 4 мл ебрантіла + 40 мл NaCl 

9 мг / год. (= 7 крап./хв. = 0,33 мл/хв.)  
для утримання АТ 150/100-90



Ефекти Урапідилу (Ебрантіла)
 Принциповою особливістю урапідилу, що
обгрунтовує його активне застосування в лікуванні
пацієнток з ПЕ (гіпердинамічним типом кровообігу та
некоригованою гіпертензією) є його здатність
знижувати внутрішньочерепний тиск (ВЧГ) без
негативного впливу на перфузійний тиск головного
мозку (ПДМ).
 Ефект урапідилу пов’язаний не тільки з
периферичної блокадою α-рецепторів і благотворним
впливом на ЗПСО, але і з центральним впливом на
серотонінові рецептори стовбура головного мозку, що
обумовлює відсутність або зниження тахікардії, 
поліпшення ниркового кровотоку із стимуляцією
діурезу.

Wacker J, Werner P, Walter-Sack I, et al. Nephrol Dial Transplant.
1998;13(2):318-25.
Wacker JR, Wagner BK, Briese V, et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.

2006;127(2):160-5. 



Інфузійна терапія:
1. Рекомендується обмеження інфузії

з метою зниження ризику

перевантаження рідиною. 

2. У звичайних умовах загальне

споживання рідини має бути

обмежено до 60–80 мл/год.

3. Режим обмеження рідини

пов'язаний з хорошим материнським

результатом.
Tuffnell DJ et al. BJOG 2005;112:875–80.). 

4. У випадку, якщо одночасно має

місце кровотеча, рідинної баланс є

більш складним і обмеження рідини є

недоцільним.

ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення (7–8)
(продовження)



ІІ. Дії лікаря: лікарські призначення (7–8)
(продовження)

Інфузійна терапія:
1. Інфузійні препарати першої лінії – збаласовані
кристалоїдні розчини (Стерофундин, розчин
Хартмана)
2. Інфузійні преперати другої лінії – розчинини
багатоатомних спиртів (сорбілакт, реосорбілакт). 
3. ГЕК ??? 
-при дисфункції ендотелію в умовах важкої прееклампсії/еклампсії
– накопичуються в інтерстиції та викликають гіпергідратацію
інтерстиціального простору
-зменшують коагуляціний потенціал крові
-ураження нирок

ГЕК при важкій прееклампсії/еклампсії
НЕ РЕКОМЕНДОВАНІ !!!!



ІІІІІІ. . ДОДАТКОВІДОДАТКОВІ МЕТОДИМЕТОДИ

ДОСЛІДЖЕННЯДОСЛІДЖЕННЯ ТАТА

ОРГАНІЗАЦІЯОРГАНІЗАЦІЯ

МОНІТОРИНГУМОНІТОРИНГУ (9(9––11)11)



ІІІ. Додаткові методи дослідження та
організація моніторингу (9 – 11) 

9.
Викликати лаборанта
Обстеження CITO! 
ЗАК (Нв, тромбоцити). 
Катетеризація сечового
міхура – ЗАС (білок)

Викликати лікарів-
консультантів:
терапевт, 
невропатолог, 
окуліст. 

10.



ІІІ. Додаткові методи дослідження та
організація моніторингу (9 – 11) (продовження)

11а Моніторування стану жінки
(дані фіксуються в листі
спостереження) 

11б Моніторування ЧСС плоду
кожні 15 хв. (при важкій
прееклампсії або еклампсії)



Особлива увага!
 Головний біль – 83%

 Генералізовані набряки – 49%

 Порушення зору – 44%

 Епігастральний біль – 19%

 Нудота

Загрожуючі
симптоми
розвитку
еклампсії

Порушення обміну
рідини при
прееклампсії:

 Зменшення кількості сечі
 Затруднення при диханні

(набряк легень)
 Набряки обличчя, рук, 

генералізовані



ІІІ. Додаткові методи дослідження та організація
моніторингу (9 – 11) (продовження) 

Дихання Оцінка АТ і ЧСС Контроль рідини



ІІІ. Додаткові методи дослідження та
організація моніторингу (9 – 11) 

 Кожні 30 хвилин – колінні
рефлекси, ЧД

 Щогодини – АТ, ЧСС, 
діурез

 Температура, 
неврологічний статус, 
сатурації O2 (≥ 95%)

 Кожні 24 години – ЕКГ

Моніторинг при введенні МgSO4 
(всі данні мають бути відображенні
в історії пологів):



ЗНЕБОЛЕННЯ ПОЛОГІВ.
КЕСАРСЬКИЙ РОЗТИН

ІІVV. . РОЗРОДЖЕННЯРОЗРОДЖЕННЯ. . 

 Вирішити питання про розродження після стабілізації
стану вагітної.

 Число тромбоцитів нижче 100 Г/л слід розглядати, як
показник до розродження

 Визначення кількості тромбоцитів має бути
проведено всім пацієнткам з прееклампсією, якщо не
проведено раніше (С-3)

 Вибір методу анестезії повинен залежати від досвіду
та преференцій лікаря-анестезіолога-реаніматолога.

 Рекомендованим є раннє введення епідурального
катетера (A-1a) ¹

¹ Moore TR et. al. Am J Obstet Gynecol. 1985;152:404-12.



Знеболення пологів та кесарський розтин

 При анестезії під час КС спінальна анестезія є
більш бажаною, ніж загальна анестезія, оскільки
не викликає підвищення АТ при інтубаціі (крім
випадків термінового розродження, тому що
може потребувати більше часу), крім того при
прееклампсії частіше виникають проблеми при
інтубації (через набряк верхніх дихальних
шляхів) (С-3) 

Ramanathan J, et. al. Anesth Analg 1991;73:7729.

Brimacombe J. Anaesth Intensive Care 1992;20:97-8

 Спінальна та епідуральна, а також комбінована
спінально-епідуральна анестезія ефективні та
однаково безпечні у пацієнток з тяжкою ПЕ / 
еклампсією. Вибір методу згідно з місцевим
протоколу

Visalyaputra S, et. al. Anesth Analg 2005;101:862–8.



 Регіональна анестезія – при рівні тромбоцитів > 
75 Г/л за відсутності коагулопатії, швидкого
зниження кількості тромбоцитів (С-3)

Vigil-De Gracia P, et. al. Int J Gynaecol Obstet. 2001;74:23-7.
Lucas MJ, et. al. Am. J. Obstet. Gynecol. 2001;4:970-5.
Ramanathan J et. al. Anesthesiology Clin. N. Am. 2003; 145-63.

 Ризик значної гіпотонії, яка визначається як
систолічний АТ < 100 мм рт. ст. або зниження на
30% середнього АТ, при проведенні Спінальної
анестезії було майже в 6 разів рідше у хворих з
тяжкою прееклампсією (OR 0,17; p = 0,006). 

Ауа АG еt al. Anesth Analg. 2003;97:867-872.

Знеболення пологів та кесарський розтин



У випадках значної вихідної артеріальної
гіпертензії (АТ > 190/130 мм рт. ст.) у вагітних з
ПЕ/еклампсією допускається застосування
фентанілу 50–100 мкг до народження дитини.

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
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  м.Київ №  977 від 29.12.2011 
   

Про затвердження клінічного  
протоколу з акушерської 
допомоги “Кесарів розтин” 
 

Знеболення пологів та кесарський розтин

Загальна анестезія повинна проводитися при
протипоказаннях до регіонарної; необхідною є
готовність до труднощів забезпечення
прохідності дихальних шляхів.
Turner JA. International J. of Women’s Health. 2010:2;327-37.



Знеболення пологів та кесарський розтин

 Важливо не припиняти введення магнезії під час
розродження. Безпосередньо після операції
починається/продовжується введення магнію
сульфату дозою 1 г/год. для досягнення
протисудомного ефекту.

 Для профілактики післяпологової кровотечі у
жінок з тяжкою прееклампсією та еклампсією
може використовуватися тільки окситоцин, а
метилергометин є абсолютно протипоказаним
Ramanathan J et al. Anesthesiology Clin. N. Am. 2003:145-63.



ДякуюДякую заза
увагуувагу!!


