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Інформаційно-бібліографічний відділ пропонує бібліографічний 

покажчик «Прееклампсія». До покажчика увійшли автореферати дисертацій, 

статті з періодичних видань наявні в фондах бібліотеки ІФНМУ. Видання є 

рекомендаційним. Покажчик може бути використаний у навчальній та 

практичній діяльності. Рекомендовано науковцям, викладачам, аспірантам, 

пошукачам, студентам та всім, хто прагне більш досконалого вивчення цього 

питання . Видання створено на базі електронного каталогу бібліотеки 

ІФНМУ 
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Передмова 

Що таке прееклампсія? 

Прееклампсія є станом, який зазвичай розвивається після 20 тижнів 

вагітності. Це поєднання: 

 підвищеного кров’яного тиску (гіпертонія); 

 білка в сечі (протеїнурія). 

Точна причина прееклампсії не зрозуміла. 

Часто немає ніяких симптомів і вона може бути виявлена під час 

звичайного допологового консультування, коли вимірюють кров’яний тиск і 

перевіряють аналіз сечі. 

 

Чому потрібно знати вагітній, що у неї є прееклампсія? 

Прееклампсія є розповсюдженим захворюванням, яке вражає від двох до 

восьми зі 100 жінок під час вагітності. Це, як правило, м’яка форма, яка 

зазвичай дуже мало впливає на вагітність. Тим не менш, важливо знати, що у 

вас є такий стан, тому що, в невеликому числі випадків, це може перерости в 
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більш серйозну хворобу. Важка прееклампсія може бути небезпечною для 

життя для матері і дитини. 

Приблизно в однієї із 200 жінок (0,5%) розвивається важка прееклампсія 

під час вагітності. Симптоми, як правило, розвиваються під час вагітності 

більшого терміну, але можуть також з’явитися в перший раз тільки після 

народження дитини. Симптоми тяжкої прееклампсії включають в себе: 

 сильний головний біль, який не знімається простими 

болезаспокійливими; 

 проблеми із зором, такі як нечіткість зору або блимання перед очима; 

 сильний біль трохи нижче ребер; 

 швидко збільшується набряк обличчя, рук або ніг; 

 печія, яку не полегшують антациди; 

 погане самопочуття. 

Ці симптоми є серйозними, і необхідно негайно звернутися за медичною 

допомогою. 

При тяжкій прееклампсії, інші органи, такі як печінка або нирки, іноді 

можуть страждати і можуть виникнути проблеми зі згортанням крові. 

Важка прееклампсія може прогресувати до судом до, або відразу після, 

народження дитини. Ці напади називаються еклампсією і зустрічаються 

досить рідко, тільки в одній з 4000 вагітностей. 

 

Як може прееклампсія вплинути на дитину: 

Прееклампсія впливає на розвиток плаценти (посліду), що може 

перешкодити дитині адекватно зростати. Також це може зменшити кількість 

вод навколо дитини в матці. Якщо плацента сильно страждає, то дитині може 

стати дуже погано. У деяких випадках дитина може навіть померти 

внутрішньоутробно. Моніторинг спрямований не те, щоб урятувати тих дітей, 

які знаходяться у найбільшому ризику. 

 

Хто перебуває в групі ризику прееклампсії і як її можна попередити: 

Прееклампсія може статися в будь-якій вагітності, але Ви в групі ризику, 

якщо: 

 кров’яний тиск був високим, перш ніж завагітніти; 

 кров’яний тиск був високим при попередній вагітності; 

 є проблеми зі здоров’ям, такі як проблеми з нирками або діабет або стан, 

який впливає на імунну систему, такий як системна червона вовчанка. 

Якщо є хоча б щось з вище перерахованого, то вагітній має бути 

рекомендовано приймати низькі дози аспірину (75 мг) один раз в день з 12 

тижнів вагітності, щоб знизити ризик розвитку прееклампсії. 

Важливість інших факторів не чітко визначена, але ви більш схильні до 

розвитку прееклампсії, якщо у вас є більш ніж один з наступних факторів: 

 це перша вагітність; 
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 вік 40 років і старше; 

 остання вагітність була більш ніж 10 років тому; 

 є надмірна вага – тобто ІМТ (індекс маси тіла)=35 або більше; 

 мати або сестра мали прееклампсію під час вагітності; 

 вагітна виношуєте більше однієї дитини. 

 

Якщо легка прееклампсія, вагітній потрібно уважно слідкувати за собою, 

щоб переконатися, що можна спокійно виносити маля і це може бути зроблено 

в амбулаторних умовах. Можливі рекомендації народити дитину близько 37 

тижнів вагітності або раніше, якщо є побоювання щодо стану вагітної або 

стану дитини. Це може означати, що буде індукція пологів або, якщо 

запланований кесарів розтин, його можуть провести раніше, ніж планувалося. 

Якщо виникла тяжка прееклампсія, то про вагітну має піклуватися 

спеціалізована команда. Єдиний спосіб запобігти серйозним ускладненням у 

дитини - її народження. Кожна вагітність унікальна і точні терміни 

залежатимуть від конкретної ситуації. У деяких випадках  необхідно 

народжувати за допомогою кесаревого розтину. 

Прееклампсія зазвичай зупиняється після народження. При тяжкій 

прееклампсії, ускладнення у породіллі можуть бути протягом кількох днів, і 

тому вона повинна залишатися під пильним наглядом у лікарні. Якщо дитина 

народилася зарано або раніше, ніж очікувалося, вона повинна бути під 

ретельним наглядом, але нема причин, щоб не годувати груддю. При виписці 

додому лікар докладно пояснює, як часто контролювати кров’яний тиск і як 

довго приймати ліки. Лікар повинен простежити 6-8 тижнів після пологів за 

кров’яним тиском та аналізом сечі. Якщо через 6 тижнів після пологів 

артеріальний тиск не нормалізувався, або ще є білок в сечі на тестуванні, 

необхідно направити до фахівця. 

В цілому, одна з шести жінок, у яких була прееклампсія матимуть її знову 

в майбутній вагітності. 
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