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ВСТУП 

 

Провідним завданням сучасного акушерства та перинатології є своє-
часна діагностика, прогнозування та профілактика ускладнень геста-
ційного процесу, що обумовлюють перинатальні втрати та материнську 
захворюваність і смертність. Незважаючи на те, що в останні три роки 
прееклампсія як причина материнської смертності в Україні залишила 
трійку провідних, її внесок у розвиток тяжких ускладнень як кровотечі та 
гипертензивні розлади у вагітних та породіль і найтяжчі наслідки для 
здоров’я немовляти, залишає її вкрай актуальною. Комітет  конфіден-
ціального аудиту материнських та дитячих втрат надав дані про те, що 
прееклампсія і еклампсія посідають друге місце серед материнської 
смертності від прямих причин, складаючи 0,83 випадки на 100000 пологів. 
Світова статистика доводить, що смертність від прееклампсії може сягати 
0,4 ‰, в той час як від еклампсії вона варіює  від 6,1 ‰  у країнах, що 
розвиваються до 1,8 ‰  у Великій Британії. Тяжка  прееклампсія  також 
пов’язана з значним підвищенням материнської захворюваності, в тому 
числі внаслідок екламптичних судом, внутрішньомозкового крововиливу, 
набряку легень, серцевої недостатності, гострої ниркової недостатності, 
дисфункції печинки та порушення коагуляції. Передчасні пологи при 
прееклампсії мають місце в 20–30 % випадків, перинатальна 
захворюваність складає 560 ‰, а перинатальна смертність в 3–4 рази 
перевищує загальнопопуляційну, сягаючи 12 ‰. Тому ведення вагітності 
у випадках прееклампсії є серйозним іспитом для лікаря, що опікується 
вагітною, і лише менеджмент на підставі сучасних даних щодо етіології, 
патогенезу та можливостей профілактики, терапії та терміну і способу 
розродження, забезпечує сприятливий результат ускладненої вагітності 
для матері та плода.  
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Роздл І. ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ  
ПРЕЕКЛАМПСІЇ/ЕКЛАМПСІЇ 

 

Прееклампсія являє собою ускладнення процесу гестації, в основі 
якого визначається розлад загального кровообігу. Вона розвивається після 
20 тижня вагітності та характеризується поліорганною функціональною 
недостатністю. Прееклампсія не є самостійним захворюванням, а являє 
собою синдром, що обумовлений неможливістю адаптаційних систем 
організму матері адекватно забезпечити вимоги плода, що розвивається. 
Ця невідповідність реалізується через різний ступінь перфузійно-
дефузійної недостатності плаценти. Існує багато теорій розвитку цього 
тяжкого ускладнення вагітності, але на сьогодні вони всі сходяться у тому, 
що прееклампсія є мультифакторіальною патологією, пусковим механіз-
мом в розвитку якої є ендотеліальна дисфункція. Саме ендотеліальна 
дісфункція обумовлює патогенетичні механізми розвитку прееклампсії, 
перший з яких – генералізований спазм артеріол та підвищення пери-
феричного судинного опору, що призводить до порушення мікроцир-
куляції у вигляді стазу крові та підвищення судинної проникливості. 
Наприкінці це призводить до стійкої артеріальної гіпертензії на тлі 
порушеної перфузії життєво важливих органів. Інша патогенетична 
ланка – порушення в системі мікроциркуляції, що характеризує перехід 
стазу крові в сладж, що призводить до розвитку синдрому десимінованого 
внутрішньосудинного згортання (ДВЗ). Порушення перфузії нирок 
призводить до формування преренальної форми ниркової недостатності 
з зниженням діурезу, затримкою натрію та рідини, протеїнурією. Пору-
шення перфузії печінки сприяє зниженому утворюванню білка. Гіпопро-
теїнемія сприяє зниженню онкотичного тиску, це призводить до переходу 
рідини із судинного русла в інтерстіціальний простір. Клінічно це 
проявляється гіповолемією, вторинною ерітроемією та виникненням 
периферічних набряків. Внаслідок порушення дезінтоксікаційної функції 
печінки зростає ендогенна інтоксикація. Порушення перфузії серця 
обумовлює ішемічну міокардіопатію. При гіповолемії, внаслідок под-
разнення ангіорецепторів, спостерігається патологічна реакція ЦНС та 
опосередковано гіпофізу та наднирників, проявляються у зростанні 
антидіуретичного гормону, 17-β-оксикортікостероїдів та альдостерону, що 
сприяє затримці в організмі натрію та води. Спазм ниркових судин, 
гіпоксія нирок призводить до викидання реніну та ангіотензину, а також 
до посилення активності альдостерону. Усе це сприяє ще більшому 
ангіоспазму і підвищенню артеріального циклу. Спазм судин головного 
мозку, зниження мозкового кровообігу, його гіпоксія сприяє розвитку 
набряку мозку та його оболонок. Клінічно це проявляється мозковими 
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симптомами, а у тяжких випадках – появами судом (еклампсією). Спазм 
судин матки, в свою чергу, призводить до порушення матково-плацентар-
ного кровообігу, до глибоких змін у структурі спіральних артерій 
і плацентарної тканини, що призводить до передчасного відшарування 
плаценти, або до хронічного розладу плацентарного кровообігу з фор-
муванням синдрому затримки росту плода. Циркуляторні розлади та 
порушення перфузії органів призводять до формування суб- або 
декомпенсованого метаболічного ацидозу. 

Висновок. Патогенез прееклампсії пов’язаний з значним підви-
щенням артеріального тиску, що супроводжується спазмом мозкових 
судин і призводить до порушення кровообігу у головному мозку, його 
набряку, підвищенню внутрішньочерепного ті спинномозкового тиску, 
спазмом судин у системі мікроциркуляції, підвищенню їх проникливості, 
розвитку набряку, згущенню крові, порушенню стану нирок, печінки, 
ендокринної, нервової та плацентарно-плодової систем. 
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Розділ ІІ.  ПРЕЕКЛАМСІЯ 

Ведення вагітних з гіпертензивними розладами та прееклампсією 
в Україні регламентовано наказом МОЗ № 676 від 31.12.2004 року. Згідно 
з цим наказом стан артеріальної гіпертензії визначається як підвищення 
систолічного артеріального тиску до 140 мм рт. ст. чи вище та/або 
діастолічного артеріального тиску до 90 мм рт. ст. чи вище при двох 
вимірюваннях у стані спокою із інтервалом не менше 4 год або                
підвищення артеріального тиску 160/110 мм рт. ст. одноразово.  

2.1. Патологічні стани у вагітних, що характеризуються 
артеріальною гіпертензією 

Виділяють такі  патологічні стани у вагітних, що характеризуються 
артеріальною гіпертензією: 

Хронічна гіпертензія – гіпертензія, що спостерігалася до вагітності 
або виникла (вперше виявлена) до 20 тижнів вагітності. 

Гестаційна гіпертензія – гіпертензія, що виникла після 20 тижнів    
вагітності та не супроводжується протеїнурією аж до пологів. 

Прееклампсія – гіпертензія, що виникла після 20 тижнів вагітності, 
у поєднанні з протеїнурією. 

Протеїнурія – вміст білка 0,3 г/л у середній порції сечі, зібраній 
двічі з інтервалом 4 год чи більше, або екскреція білка 0,3 г за добу. 

Поєднана прееклампсія – поява протеїнурії після 20 тижнів 
вагітності на фоні хронічної гіпертензії. 

Транзиторна (минуща) гестаційна гіпертензія – нормалізація 
артеріального тиску у жінки, яка перенесла гестаційну гіпертензію, 
упродовж 12 тижнів після пологів (ретроспективний діагноз). 

Хронічна гестаційна гіпертензія – гіпертензія, що виникла після 
20 тижнів вагітності та зберігається через 12 тижнів після пологів. 

Еклампсія – судомний напад (напади) у жінки з прееклампсією. 
Гіпертензія неуточнена – гіпертензія, виявлена після 20 тижнів  

вагітності, за умови відсутності інформації щодо артеріального тиску (АТ) 
до 20  тижнів вагітності. 

 
2.2. Міжнародна класифікація десятого перегляду (МКХ-10) 

Гіпертонічним розладам присвоєні  шифри О10–О16.  
Шифри прееклампсії/еклампсії О13–О15: 

Легка прееклампсія або гестаційна гіпертензія  
без значної протеїнурії О13 
Прееклампсія середньої тяжкості О14.0 
Тяжка прееклампсія О14.1 
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Прееклампсія неуточнена О14.9 
Еклампсія О15 
Еклампсія під час вагітності О15.0 
Еклампсія під час пологів О15.1 
Еклампсія в післяпологовому періоді О15.2 
Еклампсія неуточнена за терміном О15.3 

До цієї класифікації не увійшли такі особливі форми пізнього 
гестозу, як HELLP-синдром і гострий жировий гепатоз, за умови розвитку 
яких ризик для плода та вагітної є вкрай високим, що потребує негайних 
адекватних дій. 

Гіпертензію, пов’язану з вагітністю, діагностують та оцінюють за 
ступенем тяжкості на підставі діастолічного тиску, який більше характе-
ризує периферичний судинний опір і залежно від емоційного стану жінки 
менше змінюється, ніж систолічний. Для визначення об’єму лікування та 
як мету антигіпертензивної терапії (цільовий рівень АТ) також використо-
вують діастолічний тиск. 

2.3. Вимоги до вимірювання АТ  

Пацієнтка має перебувати у стані спокою щонайменше 10 хв, рука 
вільно лежить на твердій поверхні, манжетка розташована на рівні серця і 
обгорнута навколо плеча не менше, ніж на три чверті. Якщо окружність 
верхньої частини плеча перевищує 32 см, використовують нестандартну 
манжетку більшого розміру (у разі окружності 33–41 см манжетка 15х33 
см, >41 см – спеціальна стегнова манжетка). Бажано застосовувати 
ртутний сфігмоманометр. Вимірювання АТ повторюють двічі, а у разі 
розбіжності результатів – тричі або більше. Для визначення діастолічного 
тиску використовують V тон за Коротковим (не IV, як раніше), беручи 
точку повного зникнення артеріальних шумів. 

2.4. Експрес-тест на наявність білка у сечі 

 Середню разову порцію сечі доводять до кипіння у скляній пробірці 
з  додаванням 2 % оцтової кислоти. Поява стійкого осаду свідчить про 
наявність білка у сечі, кількість осаду корелює із тяжкістю протеїнурії. 

Діагностику хронічної гіпертензії під час вагітності проводять на 
підставі анамнестичних даних щодо підвищення АТ ≥140/90 мм рт. ст. до 
вагітності та/або визначення АТ ≥140/90 мм рт. ст. у стані спокою двічі з 
інтервалом не менше 4 год чи  ≥160/110 мм рт. ст. одноразово у терміні до 
20 тижнів вагітності. 

Вагітні з хронічною гіпертензією складають групу ризику щодо  
розвитку прееклампсії, передчасного відшарування плаценти, затримки 
росту плода, а також інших материнських та перинатальних ускладнень. 
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Питання щодо можливості виношування вагітності вирішується спіль-
но акушером-гінекологом та терапевтом (кардіологом) з урахуванням  даних 
обстеження та інформації про попередній перебіг основного   захворювання. 

Головною метою медичної допомоги вагітним із хронічною  
гіперетензією є попередження виникнення поєднаної прееклампсії або 
якомога раннє встановлення цього діагнозу. 

Приєднання прееклампсії до хронічної артеріальної гіпертензії 
у вагітної значно погіршує прогноз закінчення вагітності, збільшує ризик 
материнських та перинатальних ускладнень.  

2.5. Профілактика розвитку прееклампсії  

За наказом МОЗ України № 417 від 15.07.2011 профілактика 
прееклампсії (А) здійснюється у жінок, які страждають на артеріальну 
гіпертензію з 16 тижнів вагітності шляхом застосування ацетилсалі-
цилової кислоти 60–100 мг/добу. 

Постійна антигіпертензивна терапія не попереджує розвиток 
поєднаної прееклампсії, але може зменшувати вираженість останньої, 
а також частоту материнських ускладнень (А).  

Основним шляхом раннього (своєчасного) виявлення приєднання                
прееклампсії є ретельне спостереження за вагітною. 

2.6.  Ознаки приєднання прееклампсії 

 Поява протеїнурії ≥0,3 г/добу у другій половині вагітності 
(вірогідна ознака); 

 прогресування гіпертензії та зниження ефективності поперед-
ньої антигіпертензивної терапії (ймовірна ознака); 
поява генералізованих набряків; 

 поява загрозливих симптомів (сильний стійкий біль голови, 
порушення зору, біль у правому підребер’ї або/та епігастраль-
ній ділянці живота, гіперрефлексія, олігурія). 

Необхідним є  моніторинг стану вагітної, який потребує: 
1) Огляд у жіночій консультації з вимірюванням АТ у першій половині  
вагітності 1 раз на 3 тижні, з 20 до 28 тижнів – 1 раз на 2 тижні, після 
28 тижнів – щотижня; 
2) визначення добової протеїнурії при першому відвідуванні жіночої  
консультації, з 20 до 28 тижнів – 1 раз на 2 тижні, після 28 тижнів – 
щотижня; 
3) щоденного самоконтролю АТ у домашніх умовах з письмовою  
фіксацією результатів; 
4) огляд окуліста з офтальмоскопією при першому відвідуванні жіночої 
консультації, у 28 та 36 тижнів вагітності. У разі необхідності огляд 
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очного дна може проводитися частіше та в інші терміни (визначається  
нашаруванням прееклампсії); 
5) ЕКГ при першому відвідуванні жіночої консультації, у 26–30 тижнів та 
після 36 тижнів вагітності; 
6) біохімічного дослідження крові (загальний білок, сечовина, креатинін, 
глюкоза, калій, натрій, фібриноген, фібрин, фібриноген В, протромбіно-
вий індекс) при першому відвідуванні жіночої консультації та після 
36 тижнів вагітності. При другому дослідженні додатково визначають 
концентрацію білірубіну та активність АлАТ і АсАТ. 
 Моніторинг стану плода потребує: 
1) ультразвукового дослідження плода (ембріона) і плаценти (хоріона) – 
9–11 тижнів, 18–22, 30–32 тижні; 

2) актографії (тест рухів плода) – щодня після 28 тижнів вагітності 
з відміткою у щоденнику; 
3) кардіотокографії (після 30 тижнів), допплерографії матково-плацен-
тарно-плодового кровотоку. 

 Показання до госпіталізації: 
 приєднання прееклампсії; 
 неконтрольована тяжка гіпертензія, гіпертензивний криз; 
 поява або прогресування змін на очному дні; 
 порушення мозкового кровообігу; 
 коронарна патологія; 
 серцева недостатність; 
  порушення функції нирок; 
 затримка росту плода; 
 загроза передчасних пологів. 

 
2.7. Показання та мета призначення постійної антигіпертен-

зивної  терапії 

Показанням до призначення постійної антигіпертензивної  
терапії під час вагітності хворій з хронічною АГ є діастолічний тиск   
≥100 мм рт. ст. Якщо хронічна АГ характеризується підвищенням 
переважно  систолічного АТ (ізольована систолічна; атеросклеротична; 
гемодинамічна, спричинена недостатністю аортального клапана або 
відкритою артеріальною протокою), показанням до антигіпертензивної 
терапії є його рівень ≥150 мм рт.ст. 

Мета антигіпертензивної терапії під час вагітності – стійке під-
тримання діастолічного АТ 80–90 мм рт. ст. У вагітних з гіпертензією, яка 
характеризується переважним підвищенням систолічного АТ метою ліку-
вання є стабілізація останнього на рівні 120–140 мм рт. ст. (не нижче 110!). 
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2.8. Характеристика гіпотензивних препаратів 

Препаратом вибору антигіпертензивної терапії під час вагіт-
ності є α-метилдофа через доведену безпечність для плода, у тому 
числі і у І триместрі.  

Лабеталол має істотні переваги перед іншими β-блокаторами 
завдяки наявності α-блокуючих властивостей (судинорозширювальний 
ефект), незначному проникненню крізь плаценту. У жодного новонарод-
женого від матерів, що почали лікування лабеталолом між 6 і 13 тижнем, 
не зафіксовано вроджених вад розвитку. Найчастіші побічні реакції – біль 
голови і тремор. 

Ніфедипін може негативно впливати на стан плода у разі 
внутрішньовенного чи сублінгвального застосування або при великих 
дозах. Раптова або надмірна гіпотензія може призводити до зниження 
матково-плацентарно-плодової перфузії, а отже до дистресу плода.  
Побічні дії (набряки гомілок, біль голови, відчуття припливу крові до 
голови, гіперемія шкіри, особливо обличчя, тахікардія, запаморочення) 
більш притаманні короткодіючим формам препарату і спостерігаються, 
зазвичай, на початку лікування. Слід пам’ятати, що одночасне застосу-
вання ніфедипіну і сульфату магнію може призвести до неконтрольованої 
гіпотензії, небезпечного  пригнічення нервово-м’язової функції. 

β-адреноблокатори негативно впливають на стан плода та 
новонародженого рідко. Проявами цього впливу є затримка внутрішньо-
утробного росту, брадикардія, гіпотензія, гіпоглікемія, пригнічення 
дихання. Жоден з β-адреноблокаторів не виявляє тератогенності. Частота 
затримки внутрішньоутробного росту і народження дітей з малою масою 
для гестаційного віку тим вища, чим у меншому терміні починається 
лікування. Перевагу віддають β1-селективним блокаторам (менше 
впливають на β2-рецептори міометрія) та гідрофільним препаратам 
(менше проникають крізь плаценту). Основні побічні ефекти з боку 
матері – брадикардія, бронхоспазм, диспептичні явища, шкірно-алергічні 
реакції, підвищення скоротливої активності матки та інші. Характерним є 
синдром відміни. 

Клонідин не можна вважати тератогенним, а його застосування 
у ІІІ триместрі не асоціюється з несприятливими фетальними або неонаталь-
ними наслідками. Проте, клонідин може спричиняти синдром відміни 
у новонародженого, що проявляється у підвищенні збудження, порушенням 
сну у перші 3–5 діб після народження. У разі застосування наприкінці 
вагітності у великих дозах можливе пригнічення ЦНС у новонародженого. 
Побічні ефекти з боку матері – сухість у роті, сонливість, пригніченість, 
депресія. Розвивається залежність, характерним є синдром відміни. 

Гідралазин (дигідралазин) раніше дуже широко застосовували під 
час вагітності, особливо у разі тяжкої прееклампсії. Останнім часом 
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з’являється все більше повідомлень про несприятливий вплив на ново-
народжених (тромбоцитопенія) та недостатню ефективність при хронічній 
гіпертензії, особливо у разі монотерапії. Не має тератогенної дії. Побічні 
ефекти – тахікардія, біль голови, набряк слизової оболонки носа, 
вовчакоподібний синдром. 

Нітропрусид натрію використовують лише для швидкого зниження 
АТ у загрозливих випадках і за умови неефективності інших засобів.  
Максимальна тривалість інфузії – 4 год, оскільки в організмі утворюються 
ціаніди, концентрація яких після 4 год може досягти токсичного для плода 
рівня. 

Діуретики перешкоджають фізіологічній затримці рідини – процесу, 
притаманному нормальній вагітності. Таким чином вони призводять до 
зменшення ОЦК нижче оптимального. Особливо небезпечним це стає 
у разі нашарування прееклампсії, одним з основних патогенетичних 
механізмів якої є гіповолемія. Отже, як засоби базисної антигіпертен-
зивної терапії діуретики під час вагітності не застосовують. Лише 
у хворих з АГ і серцевою недостатністю або нирковою патологією 
можливе призначення діуретиків (переважно тіазидних). Фуросемід 
у ранні терміни вагітності може діяти ембріотоксично. Калійзберігаючі 
діуретики вагітним зазвичай не призначають. 

Категорично протипоказані вагітним інгібітори ангіотензин- 
перетворювального ферменту. Встановлено, що вони здатні пригні-
чувати екскреторну функцію нирок плода, викликати маловоддя, а згодом 
безводдя. Якщо хвора постійно приймала інгібітори ангіотензин-
перетворювального ферменту і продовжила їх прийом на початку 
вагітності, це у жодному разі не є показанням до переривання  вагітності, 
оскільки вищеописані побічні ефекти притаманні за умови застосування 
препарату у ІІ та ІІІ триместрах вагітності. Проте хвору обов’язково  
переводять на інші антигіпертензивні засоби відразу ж після встановлення  
діагнозу вагітності (краще на етапі її планування).  Така сама тактика 
прийнята щодо блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ. 

Сульфат магнію не є антигіпертензивним засобом, але знижує АТ 
завдяки загальноседативній дії. Застосовують при нашаруванні тяжкої 
прееклампсії або розвитку еклампсії для попередження/лікування судомних 
нападів. 

Немедикаментозні засоби лікування вагітних з хронічною АГ 
включають: охоронний режим (виключення значних психологічних 
навантажень, підтримка родини, раціональний режим праці та відпочинку, 
двогодинний відпочинок вдень у положенні лежачи, бажано на лівому 
боці, після 30 тижнів); раціональне харчування (добовий калораж до 
20 тижнів 2500–2800, після 20 тижнів – 2900–3500 ккал, підвищений вміст 
білка та поліненасичених жирних кислот, обмеження тваринних жирів, 
холестерину, продуктів, що викликають спрагу); психотерапію та 
лікувальну фізкультуру (за показаннями). 



13 

Не рекомендується: обмеження споживання кухонної солі та рідини, 
зменшення зайвої маси тіла до завершення вагітності, фізичні наванта-
ження. Корисність ліжкового режиму не доведено, навіть у випадках  
приєднання прееклампсії. 

 

2.9. Діагностичні критерії тяжкості прееклампсії/еклампсії 

Класифікація ускладнень вагітностей гіпертонією має значення для 
організації кваліфікованої медичної допомоги саме за стадіями розвитку 
та ступеня тяжкості, а також для співставлення статистичних показників 
у світовому просторі з метою їх попередження.   

В практичній діяльності використовується класифікація Міжнародного 
товариства з вивчення артеріальної гіпертензії у вагітних (ISSHP), 
заснованої у 1976 р., діяльність якої спрямована на стимуляцію досліджень в 
області гіпертонії під час вагітності та поширення корисних результатів.  

Таблиця 1 
Діагностичні критерії тяжкості прееклампсії/еклампсії 

Діагноз Діаст. АТ, 
мм рт. ст. 

Протеїнурія
г/доб 

Інші ознаки 

Гестаційна 
гіпертензія  
або легка 
прееклампсія 

90 – 99 <0,3 – 

Прееклампсія 
середньої 
тяжкості 

100 – 109 0,3–5,0 Набряки на обличчі, руках 
Інколи головний біль 

Тяжка 
прееклампсія 

≥110 >5 Набряки генералізовані, значні
Головний біль 
Порушення зору 
Біль в епігастрії або/та правому 
підребер'ї 
Гіперрефлексія 
Олігурія (< 500 мл/доб) 
Тромбоцитопенія 

Еклампсія ≥90 ≥0,3 Судомний напад (один чи більше)
 

Примітка. Наявність у вагітної хоча б одного з критеріїв більш 
тяжкої прееклампсії є підставою для відповідного діагнозу. 

Таблиця 2 
Додаткові клініко-лабораторні критерії прееклампсії 
Ознаки Легка

прееклампсія 
Прееклампсія

середньої тяжкості 
Тяжка

прееклампсія 
Сечова кислота, ммоль/л < 0,35 0,35–0,45 > 0,45
Сечовина, ммоль/л < 4,5 4,5–8,0 > 8
Креатинін, мкмоль/л < 75 75–120 > 120 або олігурія
Тромбоцити, ·109/л > 150 80–150 < 80
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Розділ ІІІ. ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ 
 ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ПРЕЕКЛАМПСІЇ 

 

3.1. Ведення вагітних з легкою прееклампсією 
Надання допомоги залежить від стану вагітної, параметрів АТ та про-

теїнурії. У разі відповідності стану вагітної критеріям легкої прееклампсії 
при терміні вагітності до 37 тижнів можливий нагляд в умовах стаціонару 
денного перебування. Проводять навчання пацієнтки самостійному моні-
торингу основних показників розвитку прееклампсії: вимірювання АТ, 
контроль балансу рідини та набряків, реєстрація рухів плода. Проводять 
лабораторне обстеження: загальний аналіз сечі, добова протеїнурія, 
креатинін та сечовина плазми крові, гемоглобін, гематокрит, кількість 
тромбоцитів, коагулограма, АлАТ і АсАТ, визначення стану плода 
(нестресовий тест, допплерометрія). 
Медикаментозну терапію не призначають.  
Не обмежують вживання рідини та кухонної солі (A). 
Показання для госпіталізації за легкої прееклампсії: 
 термін вагітності більше 37 тижнів; 
  поява хоча б однієї ознаки прееклампсії середньої тяжкості; 
  порушення стану плода. 

 

3.2. Ведення вагітних з середньою прееклампсією 
 Госпіталізація вагітної обов’язкова! При терміні гестації 37 тиж-

нів і більше – планова госпіталізація вагітної до стаціонару ІІ рівня для 
розродження. При терміні вагітності менше 37 тижнів, прогресуванні 
прееклампсії або порушенні стану плода – госпіталізація вагітної до 
стаціонару ІІІ рівня.  

Стаціонарні заходи:  
1) Охоронний режим; 
2) при ДАД≥100 мм рт. ст. призначається гіпотензивна терапія per os 

(метилдофа по 0,25–0,5 г х 3–4 р/добу, максимальна доза – 3 г/ добу; 
ніфедипін по 10 мг 2–3 р/добу,   максимальна добова доза – 100 мг);  

3) проводиться моніторинг артеріального тиску (тричі на добу), моніто-
ринг клінічних та біохімічних показників у вагітної, КТГ, допплерометрія; 

4) при терміні ≤ 34 тижнів проводиться профілактика СДР плода 
(дексаметазон 8 мг в/м кожні 12 годин (24 мг на курс) або бетаметазон 12 мг 
в/м через 12 год. (24 мг на курс) під контролем рівня артеріального тиску; 

5)  при стабільному перебігу прееклампсії (контрольована АГ, про-
теїнурія <5г / добу, відсутній дистрес плода) – спостереження в умовах 
стаціонару; 

6) при прогресуванні тяжкості прееклампсії або діагностиці дистресу 
плода – розродження. Спосіб розродження визначається станом родових 
шляхів і плода. 
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3.3. Ведення вагітних з тяжкою пре еклампсією 
 
Хвору госпіталізують до відділення анестезіології та інтенсивної 

терапії (ВАІТ) стаціонару III рівня для оцінки ступеня ризику вагітності 
для  матері та плода і вибору методу розродження протягом 24 год. 

Інтенсивні заходи: 
1) антигіпертензивна терапія з метою досягнення безпечного рівню 

АТ 150/90 –  160/90 мм рт. ст.; 
2) обов'язкова магнезіальна терапія (профілактика еклампсії) – 

магнезії сульфат 1–2 г/год внутрішньовенно, краплинно; 
3) інфузійна терапія з метою корекції гіповолемії. Швидкість 

введення рідини повинні бути обмеженою – 85 мл/год або погодинний 
діурез +30 мл/год (С). Перевага надається препаратам ГЕК. Гідро-
ксіетілкрохмали (ГЕК) або декстрани слід вводити з кристалоїдами 
у співвідношенні 2:1; 

4) раціональним і економічним слід вважати включення в інфу-
зійно-трансфузійної програму донорської свіжозамороженої плазми для 
корекції білкового дисбалансу. При цьому не тільки ліквідується гіпо-
протеинемия (при показниках нижче 40–55 г/л), але і нормалізується 
співвідношення антикоагулянти/прокоагулянти, що необхідно розглядати 
як профілактику кровотечі в пологах і післяпологовому періоді (С); 

5) під час пологів і протягом мінімум 24 год після пологів – 
магнезіальна терапія (магнезії сульфат 1–2 г/год внутрішньовенно, 
краплинно). 

 
Показання для негайного розродження: 
1. Показники АТ: 
 діастолічний тиск понад 100 мл рт. ст. протягом доби; 
 збільшення діастолічного тиску понад 110 мм рт. ст. однократно. 

2. Лабораторні дані: 
 протеїнурія понад 3 г / 24 год; 
 збільшення сироваткового креатиніну; 
 порушення функції печінки; 
 тромбоцитопенія. 

3. Порушення стану плода: 
 дистрес плода – аномальний НСТ, БПП, декомпенсированний 

стан плодово-плацентарної гемодинаміки; 
 затримка розвитку плода і уповільнення темпів його зростання 

при щотижневій ультрасонографии. 
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Алгоритм надання невідкладної допомоги вагітним з пре-
еклампсією тяжкого ступеня на догоспітальному етапі – до приїзду 
швидкої допомоги та обов'язкове заповнення супровідного листка: 

Хвору належить терміново госпіталізувати в реанімаційне відділення 
пологового будинку.  

Вагітна належить до групи високого ризику появи судом та крово-
виливу у мозок, тому до початку транспортування необхідно провести: 

 оцінити загальний стан жінки (тиск, пульс, наявність клінічних 
симптомів прееклампсії); 

 встановити термін вагітності та оцінити внутрішньоутробний 
стан плода (аускультація); 

 катетиризація кубітальної вени зі струминним введенням 
кристалоїдів (натрія хлорид 0,9 % 500 мл);  

 Увага! Вагітні з тяжкою прееклампсією на введення 500–1000 мл 
кристалоїдів можуть дати набряк мозку чи набряк легень. З метою 
профілактики набряку легень необхідно обмежити інфузійну терапію до 
80 мл на годину (35 мл на кг протягом доби).  Введення кристалоїдів 
прикривається введенням колоїдів у співвідношенні (1:2). Колоїди можуть 
бути як природні (свіжезаморожена плазма), так і штучні (рефортан, 
стабізол, гелофузин). 

   Гіпотензивна терапія: оптимальним є комбінація ніфедіпіну по 
5 мг під язик кожні 20 хв протягом перших двох годин з 0,5 г метилдофи 
(допегіту). В стаціонарі метилдофу продовжують застосовувати по 0,5 г  
4–6 разів на добу під контролем АТ. 

 Гіпотензивні препарати є швидкої та відстроченої дії. Переваги 
препаратів швидкої дії діють швидко але нетривало. До них належать – 
фенігідин (ніфедіпін) 10 мг, або анаприлін по 0,001 г, або клофелін 
у таблетках по 0,000075 або 0,00015 сублінгвально. При монотерапії 
такими препаратами артеріальний тиск падає швидко, але так само 
швидко піднімається знову. Для плода таке коливання тиску може 
викликати внутрішньоутробну смерть. Тому дозу препаратів зменшують 
у 2 рази, з повторним введенням кожних 20–25 хв під контролем АТ до 
двох годин, коли почнуть діяти прерапати пролонгованої дії. Слід праг-
нути довести АТ до безпечного рівня 150–90 (не нижче), який забезпечує 
збереження адекватного мозкового та плацентарного кровообігу.  

Тривалої дії препарати (метилдофа 0,5 г) починають діяти через 2 год, 
але позитивом є прологування їх дії протягом 4–6 год. Тому оптимальним 
є комбінація препаратів двох типів – швидкої та пролонгованої дії.  

Увага! Гіпотензивна терапія призначається при АТ більше  
160/100 мл рт. ст. 
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При недоношеній вагітності добова доза допегіту може бути не більше 2 г.  
На фоні допегіту навіть звичайні дози тіопенталу натрію можуть 
призвести до колапсу. 
Слід пам’ятати, що на фоні введення сульфату магнію ніфедипін може 
призвести до швидкого розвитку гіпотензії.  

Магнезіальна терапія потенціює дію ніфедіпіну, тому доза 
ніфедіпіну не має перевищувати 2,5-5 мг сублінгвально.  

Профілактика судом починається при АТ більше 160/100 мл рт. ст. 
шляхом внутрішньовенного застосування сульфату магнію. Стартова доза 
(вводиться на догоспітальному етапі, до початку транспортування вагітної 
в стаціонар) сірчанокисла магнезія (MgSO4) 25 % – 16 мл розведеної 
ізотонічним розчином натрію хлориду 34 мл (взяти 3 шприци на 20 мл 
і набрати у кожний по 5 мл 25 % магнезії та 10 мл фізіологічного розчину. 
Вводити довенно повільно, протягом 15–20 хв, у разі еклампсії протягом 
5 хв). Підтримуюча терапія (починається на догоспітальному етапі 
з продовженням у стаціонарі протягом 4–6 год): 7,5 г сульфату магнію (30 
мл – 25 % розчину MgSO4) вводять у флакон, що містить 220 мл 0,9 % 
ізотонічного розчину натрію хлориду. Отриманий 3,33 % розчин сульфату 
магнію вводять внутрішньовенно крапельно повільно. Швидкість 
введення розчину підбирають у відповідності до стану вагітної, від 1 г/год 
(10–11 крапель за хв – 33,33 мл/год), до 2 г/год (22 кр./хв –  66,66 мл/год) 
або 3 г/год (33 кр./хв  – 100 мл/год). 

Рішення щодо зміни швидкості введення сульфату магнію (збіль-
шення або зменшення дози) чи припинення магнезіальної терапії 
приймають на підставі оцінки показників сироваткового магнію або у разі 
появи клінічних ознак токсичності сульфату магнію (зниження частоти 
дихання до 14 за 1 хв і менше або пригнічення колінних рефлексів чи 
появи олігурії менше 50 мл/год). При передозуванні магнезії антидотом 
є 10 % 10 мл глюконат кальцію: 

 седативна терапія: седуксен (реланіум) 0,5% – 2 мл 
внутрішньовенно або внутрішньо’язово (на догоспітальному етапі); 

 термінова госпіталізація в акушерський стаціонар або у відділення 
інтенсивної терапії; 

 транспортування хворої проводять у горизонтальному положенні 
з припіднятою верхньою частиною тулуба.  
Увага! Доставка хворих з вираженим гіпертензивним синдромом, 

симптомами набряку головного мозку, порушенням зору, дихальної 
недостатності, анурією проводиться реанімаційно-акушерською бригадою. 
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Розділ IV. ЕКЛАМПСІЯ 
 

Еклампсія – це генералізований судомний напад у вагітних, 
хворих на прееклампсію. 

Про високий ризик еклампсії свідчать сильний біль голови, висока                
гіпертензія (діастолічний АТ > 120 мм рт. ст.), нудота, блювання, 
порушення зору, біль у правому підребер’ї та/або епігастральній ділянці. 

 
4.1. Перша допомога при розвитку судом і коми 

Допомогу починають надавати на місці, де стались судоми: 
1) хвору вкладають на рівну поверхню і повертають голову в бік; 
2) звільняють дихальні шляхи, відкривають рот і витягують уперед 

язик і за можливості аспірують вміст порожнини рота; 
3) при збереженні та адекватному відновленні спонтанного дихання 

(як правило через 3–4 хв після  початку судом)  після нападу подається  
кисень, інгаляції фторотану для профілактики наступного нападу. При 
тривалому апное негайно починають допоміжну вентиляцію (інтубацію). 
Якщо припиниться серцева діяльність – непрямий масаж серця, штучна 
вентиляція легень, дихання «рот в рот», відсмоктування слизу; 

4) після відновлення самостійного дихання здійснюється катетери-
зація магістральної вени, в подальшому медикаментозна терапія прово-
диться внутрішньовенно: 

– для припинення судом призначається магнезіальна терапія 
(стартова доза (протягом 5 хв 16 мл 25 % магнезії на 34 мл фізрозчину 
протягом 5 хв)  і підтримуюча доза (30 мл 25 % магнезії на 220 мл 
фізрозчину довенно повільно протягом 4 годин); 

– гіпотензивна терапія – лабеталол 10 мл довенно або клофелін 1мл 
довенно, після відновлення свідомості появи змоги глотання – допегіт 
(1 г) одноразово та ніфедіпін 5 мг сублінгвально кожні 20 хв протягом 
2 год під контролем АТ; 

 – седативна терапія – седуксен 20 мг довенно, через 10 хв – 10 мг. 
Дроперідол чи тіопентал натрію – на стаціонарному етапі; 

5) при зупинці серцевої діяльності паралельно з ШВЛ проводять 
непрямий масаж серця і здійснюють прийоми серцево-судинної реанімації. 

Необхідно відмітити, що прееклампсія, як правило, розвивається 
у першородячих, протікає важче у юних першородячих або у вікових 
першородячих, у жінок на фоні соматичних захворювань: вад серця, 
гіпертонічної хвороби, захворювань нирок, цукрового діабету, ожиріння, 
перенесених під час вагітності інфекційних захворювань (грип, гострі 
респіраторні захворювання). 
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4.2. Цілі та задачі інтенсивної терапії еклампсії 

Головні цілі екстреної допомоги: 
 припинення судом; 
 відновлення прохідності дихальних шляхів. 

Задачі інтенсивної терапії після ліквідації судом: 
 попередження повторних судомних нападів; 
 усунення гіпоксії і ацидозу (дихального та метаболічного); 
 профілактика аспіраційного синдрому; 
 невідкладне розродження. 

Перша допомога при розвитку приступу еклампсії: 
1) лікування у разі нападу судом починається на місці; 
2) розгортають палату інтенсивної терапії чи  госпіталізують вагітну 

до відділення анестезіології та інтенсивної терапії; 
3) хвору укладають на рівну поверхню у положенні на лівому боці, 

швидко звільняють дихальні шляхи, відкриваючи рот і висуваючи вперед  
нижню щелепу, паралельно евакуюють вміст ротової порожнини. За 
можливості, якщо збережено спонтанне дихання, вводять повітровід та  
проводять інгаляцію кисню; 

4) за умови розвитку тривалого апное негайно починають примусову 
вентиляцію носо-лицевою маскою з подачею 100 % кисню у режимі  
позитивного тиску наприкінці видиху. Якщо судоми повторюються або 
хвора залишається у стані коми, вводять м’язові релаксанти (суксамето-
нію бромід 2 мг/кг) та переводять пацієнтку на штучну вентиляцію легень 
(ШВЛ) у режимі помірної гіпервентиляції; 

5) паралельно з проведеними заходами щодо відновлення адекватного 
газообміну здійснюють катетеризацію периферичної вени та починають 
введення протисудомних препаратів (сульфат магнію – болюс 4 г протягом 
5 хв внутрішньовенно, потім підтримуюча терапія 1–2 г/год) під ретельним 
контролем АТ і ЧСС. Якщо напади тривають, внутрішньовенно вводять ще 
2 г сульфату магнію (8 мл 25 % розчину) протягом 3–5 хв. Замість 
додаткового болюсу сульфату магнію можна використовувати діазепам 
внутрішньовенно (10 мг) чи тіопентал-натрій (450–500 мг) упродовж 3 хв. 
Якщо напад судом триває понад 30 хв, цей стан розглядають як 
екламптичний статус;  

6) якщо діастолічний АТ залишається на високому рівні  
(> 110 мм рт. ст.),  проводять антигіпертензивну терапію; 

7) катетеризують сечовий міхур. 
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4.3. Спостереження за жінкою, що перенесла прееклампсію/ 
еклампсію, після виписки з пологового стаціонару 

1. В умовах жіночої консультації за участю терапевта проводять                
диспансерний нагляд за жінкою, яка перенесла прееклампсію середнього 
тяжкості або тяжку прееклампсію чи еклампсію: патронаж на дому, 
консультація профільних спеціалістів (за необхідності), комплексне 
обстеження через 6 тижнів після пологів.  

2. Жінки, які потребують лікування гіпотензивними препаратами, 
після виписки з пологового стаціонару проходять огляд щотижня 
з обов’язковим лабораторним контролем рівня протеїнурії та концентрації 
креатиніну у плазмі крові.  

3. У разі збереження гіпертензії протягом 3 тижнів після пологів 
жінку госпіталізують до терапевтичного стаціонару. 

4. Тривалість диспансерного нагляду після перенесеної прееклампсії 
середнього тяжкості або тяжкої прееклампсії чи еклампсії – 1 рік. 

5. Об’єм і терміни обстеження: 
– загальний аналіз сечі – через 1, 3, 6, 9 і 12 місяців після пологів; 
– загальний аналіз крові – через 1 і 3 місяці; 
– офтальмоскопія – через 1, 3 і 12 місяців; 
– ЕКГ – через 1 місяць, далі – за призначенням терапевта; 
– вимірювання АТ – при кожному відвідуванні лікаря будь-якого 

профілю. 
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ДОДАТКИ 
 
ТЕСТОВІ ЗАДАЧІ 

1.) Жінка 33 років, вагітність 34 тижні. Знаходиться на 
стаціонарному лікуванні. Протягом останніх 2-х діб висловлює скарги на 
головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в області потилиці, 
зорові розлади. Мають місце набряки. АТ – 160/120 мм рт. ст., ЧСС – 
88 уд./хв. У загальному аналізі сечі протягом доби зростаюча проте-
їнурія – до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш ймовірна патологія, 
котра обумовила ці скарги? 

1) Тяжка прееклампсія; 
2) еклампсія; 
3) гіпертонічна криза; 
4) гостре порушення мозкового кровообігу; 
5) прееклампсія середньої тяжкості. 

 
2.) Вагітна 17 років у терміні 34–35 тижнів, доставлена машиною 

швидкої допомоги в пологовий будинок зі скаргами на головний біль, 
погіршення зору, посмикування м'язів, судоми. АТ 190/100 мм рт. ст. на 
обох руках, набряки на ногах та животі. Стан плоду не порушений, 
виділень з статевих органів немає. Встановіть діагноз. 

1) Менінгоенцефаліт; 
2) прееклампсія тяжка; 
3) еклампсія; 
4) епілепсія; 
5) гіпертонічна енцефалопатія. 

 
3.) У пологовий будинок доставлена непритомна вагітна після 

трьох нападів еклампсії у терміні вагітності 32 тижні. Об’єктивно: стан 
дуже важкий, АТ – 180/120 мм рт. ст., анурія. Серцебиття плода глухе, 
142 уд./хв. Шийка матки сформована, канал шийки матки закритий. 
Тактика ведення вагітної? 

1) Передопераційна підготовка з ШВЛ протягом декількох годин, 
потім оперативне розродження; 

2) створення глюкозо-вітаміно-гормонально-кальцієвого фону 
у сукупності з комплексною інтенсивною терапією; 

3) інтенсивна терапія протягом декількох годин, потім кесарів 
розтин; 

4) комплексна терапія  протягом доби, потім розродження; 
5) розродження шляхом кесаревого розтину в екстреному порядку. 
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4.) Роділлю в другому періоді пологів зсудомило. АТ 160/90 мм рт. 
ст. У результаті піхвового дослідження, здійсненого під загальним 
знеболюванням, встановлено повне розкриття маткового вічка, голівка 
плода на тазовому дні, стрілоподібний шов у прямому розмірі площини 
виходу з малого таза, мале тім’ячко звернено наперед. Які заходи 
необхідно здійснити в ситуації, що склалася? 

1) Операція кесаревого розтину; 
2) операція вакуум-екстракції плода; 
3) ембріотомія; 
4) операція накладення вихідних акушерських щипців; 
5) операція накладення порожнистих акушерських щипців. 
 
5.) До пологового відділення доставлено жінку 36 років з вагіт-

ністю ІІ, 37–38 тижнів, у якої вдома трапився напад судом з самовільним 
сечовиділенням. АТ 120/80 мм. рт. ст., в аналізі сечі білка немає. 
У дитинстві таке траплялося двічі. Яку тактику треба обрати для цієї 
вагітної? 

1) Кесарів розтин; 
2) пологостимуляція простагландинами; 
3) пологи з епідуральною анестезією; 
4) самостійні пологи; 
5) пологостимуляція окситоцином. 
 
6.) У вагітної 20 років, встановлений діагноз: вагітність І, 35 тиж-

нів. Прееклампсія тяжкого ступеня. Який із перерахованих препаратів 
необхідно призначити для профілактики виникнення нападу еклампсії? 

1) Ніфедипін; 
2) седуксен; 
3) клофелін; 
4) бензогексоній; 
5) сульфат магнію. 

 
7.) До лікаря жіночої консультації звернулась вагітна 20 років, зі 

скаргами на головні болі, мерехтіння мушок перед очима. Об’єктивно: 
АТ – 190/110 мм рт ст., протеїнурія  – 5,0 г/л, генералізовані набряки. 
Термін вагітності 32 тижні. Який найбільш вірогідний діагноз? 

1) Гіпертонічна хвороба; 
2) легка прееклампсія; 
3) тяжка прееклампсія; 
4) еклампсія. 
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8.) До лікаря жіночої консультації звернулась вагітна М., 20 років, 
зі скаргами на головні болі, мерехтіння мушок перед очима. Об’єктивно: 
АТ – 190/110 мм рт cт., протеїнурія –5,0 г/л, генералізовані набряки. 
Термін вагітності 32 тижні. Встановлено діагноз: Прееклампсія важкого 
ступеню. Для лікування гіпертензії при прееклампсії призначаються усі 
перераховані препарати,окрім… 

1) Ніфедипіну; 
2) сульфату магнію; 
3) фуросеміду; 
4) гідралазину; 
5) клофеліну. 

 
9.) У пологове відділення поступила роділля зі скаргами на різкі 

головні болі, нудоту. АТ на момент звернення 180/110 мм рт. ст. По 
катетеру виділилось 20 мл концентрованої сечі, білок сечі 2,9 г/л. Яке 
першочергове призначення лікаря? 

1) Допегіт під язик; 
2) клофелін внутрішньом' язово; 
3) болюсне внутрішньовенне введення 25 % розчину магнезії; 
4) ніфедіпін під язик; 
5) 25 % розчину магнезії 10 мл внутрішньом'язово.  

 
10.) У приймальне відділення доставлено вагітну з судомним напа-

дом при вагітності 40 тижнів. У чому полягає перша лікарська допомога 
при еклампсії поза судомним нападом? 

1) Внутрішньом'язове ведення седативних, наркотичних і гіпер-
тензивних засобів; 

2) внутрішньовенне введення 4 г 25 % Mg SO4; 
3) негайне родорозродження через природні пологові шляхи; 
4) негайне транспортування у пологовий зал; 
5) негайне розродження шляхом кесарського розтину. 

 
 
Еталони відповідей на тестові задачі 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 5 5 1 5 3 3 3 2 
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 
 

1. Прееклампсія частiше ускладнює перебіг вагітності при захворю-
ваннях 

а) печiнки, нирок, гiпертонiчної хвороби; 
б) бронхiальнiй астмi; 
в) пневмонiї; 
г) вадах серця. 

2. Основнi симптоми тяжкої прееклампсії 
а) бiлок у сечi, набряки; 
б) мерехтiння мушок перед очима, головний бiль, болi в епiгастраль-
нiй областi; 

в) набряки, пiдвищений артерiальний тиск; 
г) олiгурiя. 

3.  Найефективнiший з перерахованих препаратiв при еклампсiї 
а) седуксен; 
б) дроперидол; 
в) сульфат магнiю; 
г) дiуретики; 
е) ефiр. 

4.  Розвиток тяжкої  прееклампсії можна зупинити 
а) гемосорбцiєю; 
б) гiпотензивними препаратами; 
в) сильними седативними засобами; 
г) перериванням вагiтностi. 

5.  До ознак еклампсiї належать: 
а) головний бiль; 
б) судомні посмикування м'язiв обличчя; 
в) олiгурiя; 
г) порушення зору. 

6.  Тиск крові пiд час вагiтностi 
а) пiдвищується в I триместрi; 
б) пiдвищується в II триместрi; 
в) пiдвищується в пiсляпологовому перiодi; 
г) знижується в I триместрi; 
е) знижується в II триместрi. 

7.  Для патогенезу прееклампсії характерно 
а) гiпоксiя; 
б) гiперволемiя; 
в) гiповолемiя; 
г) гiперкоагуляцiя. 

8. У завдання iнфузiйної терапiї при тяжкій прееклампсії входить 
а) усунення спазму периферiйних судин; 
б) збiльшення периферiйного опору; 
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в) пiдвищення ОЦК; 
г) попередження коагулопатiчних розладiв. 

9. Тривалiсть лiкування при  тякій прееклампсії 
а) 10 діб; 
б) 5–7 діб; 
в) 1–2 доби; 
г) 24 год. 

10. Тривалiсть лiкування при еклампсiї 
а) 1–2 год; 
б) 24–36 год; 
в) негайне розродження; 
г) 4–6 год. 

11. Абсолютні покази до абдомiнального розродження при прееклампсіії 
а) анурiя, що продовжується бiльше доби при iнтенсивнiй терапiї; 
б) систолiчний тиск понад 200 мм рт. ст.; 
в) олiгурiя; 
г) гiпотрофiя плода. 

12. Сiрчанокислий магнiй дiє на органiзм вагiтної, як 
а) протисудомний; 
б) збiльшує внутрiшньочерепний тиск; 
в) гiпертермiчний; 
г) збiльшує скоротнiсть мiокарду. 

13. Ступiнь тяжкості прееклампсії при вагiтностi 37–38 тижнiв при 
АТ 180/110 мм рт. ст., ЦВД – 30мм вод. ст., дiурез – 600 мл, загальний 
бiлок крові 58 г/л, протеїнурія 6 г/доб. 

а) легка прееклампсiя; 
б) середня прееклампсiя;  
в) тяжка прееклампсiя; 
г) еклампсiя. 
14. Ступiнь тяжкості  прееклампсії  при вагiтностi 35 тижнiв, 

діастолічний АТ 95 мм рт. ст. протягом тижня, протеїнурiя 0, 99 г/доб., 
дiурез – 800 мл, набряки обличчя, рук 

а) легка прееклампсiя; 
б)  прееклампсiя середньої важкостi; 
в)  тяжка прееклампсiя; 
г)  еклампсiя. 
15. Ступiнь тяжкості  прееклампсії  при вагiтностi 38 тижнiв, 

діастолічне АТ 120 мм рт. ст., загальний бiлок – 52 г/л, Ht – 0, 45, тромбо-
цити – 100 Х 109/л, діурез – 400 мл/доб., сонливiсть, запаморочення 

а) легка прееклампсія;    
б) прееклампсiя середньої тяжкості; 
в)  тяжка прееклампсiя;   
г) HELLP-синдром. 
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16. Особливостi перебiгу поєднаної прееклампсії 
а) прояв симптомiв прееклампсії наприкiнцi вагiтностi; 
б) прояв симптомiв прееклампсії в другому триместрi вагiтностi; 
в) сприятливi наслiдки для плода; 
г) поява прееклампсії на тлі хронічної артеріальної гіпертензії 
з несприятливим перебігом гіпертензійного синдрому; 

д) зустрiчаються рiдко. 
17. Обов'язковi компоненти iнтенсивної терапiї прееклампсіії 

а) бiлковi препарати, колоїднi плазмозамiщувачi, ГЕК; 
б) ізотонічні сольовi розчини; 
в) салуретики, кристалоїди; 
г) непрямi антикоагулянти. 

18. Гiпоальбумiнемiя, гiпопротеiнемiя, гiпербiлiрубiнемiя, гiперазоте-
мiя при прееклампсії 

а) не має значення; 
б) свiдчить про гепатит; 
в) ознака гострої нирково-печiнкової недостатностi;  
г) ознака полiпшення; 
д) ознака калькульозного холециститу. 

19. До методів профілактики прееклампсії  відносять 
а) призначення ацетилсаліцилової кислоти, починаючи з 20 тижнів 
вагітності; 

б) призначення препаратів кальцію, починаючи з 16 тижнів вагітності; 
в) обмеження вживання кухонної солі та рідини; 
г) застосування діуретиків з 20 тижнів вагітності. 
20. При магнезіальній терапії тяжкої прееклампсії стартова доза 

складає: 
а) 16 мл. 25 %-го розчину сульфату магнію; 
б) 4 мл. 25 %-го розчину сульфату магнію; 
в) 1 г сухої речовини сульфату магнію на годину; 
г) 3 г сухої речовини сульфату магнію на годину. 

 

Еталони відповідей на тестові питання 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б в г а, в, г е а, в, г а, в, г г в 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

всі а в б в г а в а в 
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