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Настанова Національного інституту здоров’я
і медичної допомоги Великобританії
«Гіпертензивні розлади під час вагітності:
діагностика та лікування»
Професійна
відповідальність
У настанові викладено рекомендації
експертів Національного інституту
здоров’я і медичної допомоги Великобританії (NICE) на основі ретельного вивчення наявних доказових
даних. При прийнятті рішень фахівці
системи охорони здоров’я та практикуючі клініцисти мають повною мірою
враховувати рекомендації цієї настанови, як й індивідуальні потреби, уподобання та цінності пацієнтів чи осіб,
які користуються їх послугами. Дотримання вимог настанови не знімає відповідальності за прийняття рішень в
умовах індивідуальних особливостей
консультування пацієнток, членів їхніх родин, доглядачів чи опікунів.
Можливість застосування рекомендацій цієї настанови забезпечують
уповноважені особи на місцях та надавачі медичних послуг. Вони мають
враховувати місцеві та національні
пріоритети в питаннях фінансування
та надання медичних послуг у межах
своєї відповідальності, належним
чином враховувати необхідність
усунення незаконної дискримінації,
сприяти рівності можливостей та
зменшенню нерівномірності надання послуг у сфері охорони здоров’я.
Жодна частина цієї настанови не має
тлумачитися як така, що унеможливлює виконання обов’язків.
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Уповноважені особи та надавачі
медичних послуг відповідальні за
підтримання екологічно стійкого
розвитку системи охорони здоров’я
та догляду за хворими. Враховуючи
рекомендації NICE, за можливості,
вони мають аналізувати та зменшувати негативний вплив на навколишнє
середовище.

Огляд
Ця настанова охоплює питання діагностики та лікування гіпертензії (високого артеріального тиску), включаючи прееклампсію, під час вагітності
та пологів, а також питання консультування жінок з гіпертензією, які планують вагітність, і жінок, у яких була
вагітність, ускладнена гіпертензивними розладами. Документ має на
меті поліпшення надання медичних
послуг під час вагітності і пологів
жінкам та їхнім діям.
Настанову створено для:
• медичних працівників;
• жінок, що мають гіпертензивні
розлади під час вагітності або,
які вже хворіють на гіпертензію і
планують вагітність, або жінок, у
яких була вагітність, ускладнена
гіпертензією, а також їхніх родичів і опікунів.

1. Рекомендації

Опубліковано:
25 червня 2019 р.
Настанова NG133
Ця настанова змінює CG107
і є основою для QS35
мим призначенням), професійні керівні принципи, стандарти та закони
(включаючи отримання інформованої згоди та доведення дієздатності)
і захист із забезпеченням гарантій.

1.1. Зниження ризику
гіпертензивних розладів
під час вагітності
Симптоми прееклампсії

Пацієнти мають право бути долученими до обговорення та приймати
обґрунтовані рішення щодо надання
їм допомоги (https://www.nice.org.uk/
about/nice-communities/nice-and-thepublic/making-decisions-about-yourcare), як це описано у договорі про
надання медичних послуг.
Рекомендації з прийняття рішень
на основі настанов NICE (https://
www.nice.org.uk/about/what-we-do/
our-programmes/nice-guidance/niceguidelines/making-decisions-using-niceguidelines) пояснюють, як використано терміни, що демонструють силу
(або визначеність) рекомендацій, і
містить інформацію про призначення лікарських засобів (в тому числі,
використання off label — за непря-
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1.1.1. Вагітним жінкам необхідно порадити негайно звернутися до лікаря у випадку, коли вони відчувають
симптоми прееклампсії. Ці симптоми
включають:
• сильний головний біль;
• проблеми із зором, такі як розмивання зображення або спалахи перед очима;
• сильний біль в епігастрії;
• блювання;
• раптовий набряк обличчя, рук або
ніг.
Див. Настанову NICE про допологовий догляд (https://www.nice.org.uk/guidance/
cg62/resources/antenatal-care-for-uncomplicated-pregnancies-pdf-975564597445), ,
[2010, зі змінами 2019]
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Антиагреганти
1.1.2. Вагітним з високим ризиком
прееклампсії слід порадити приймати
75–150 мг аспірину1 щодня від 12 тижня вагітності до народження дитини.
До групи високого ризику належать
жінки, що мають будь-яке з таких захворювань:
• гіпертензивні розлади під час попередньої вагітності;
• хронічну ниркову недостатність;
• аутоімунні захворювання, такі як
системний червоний вовчак або
антифосфоліпідний синдром;
• діабет 1 або 2 типу;
• хронічну гіпертензію. [2010, зі змінами 2019]
1.1.3. Вагітним з понад 1 фактором
помірного ризику прееклампсії слід
порадити приймати 75–150 мг аспірину1 щодня від 12 тижня вагітності
до народження дитини. Факторами,
що відповідають помірному ризику,
є:
• перша вагітність;
• вік 40 років і старше;
• інтервал між вагітностями більше
10 років;
• індекс маси тіла (ІМТ) на час першого візиту 35 кг/м2 або більше;
• сімейний анамнез прееклампсії;
• багатоплідна вагітність. [2010, зі змінами 2019]

Інші лікарські засоби
1.1.4. Не призначати такі лікарські засоби для запобігання розвитку гіпертензивних розладів під час вагітності:
• донатори оксиду азоту;
• препарати прогестерону;
• діуретики;
• низькомолекулярний гепарин. [2010]

Харчові добавки
1.1.5. Не рекомендується застосовувати виключно для запобігання гіпертонічним розладам під час вагітності
такі харчові добавки:
• із вмістом магнію;
• фолієву кислоту;
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• антиоксиданти (вітаміни С і Е);
• риб’ячий жир або олію з водоростей;
• часник. [2010]

зультатів, одержаних при застосуванні
тестових стрічок для вимірювання рівня протеїнурії у вагітних жінок. [2019]

Дієта

1.2.3. Якщо результат діагностичного скринінгу є позитивним (1+ або
більше), для кількісного визначення
протеїнурії у вагітних використовуйте
співвідношення альбумін : креатинін
або білок : креатинін. [2019]

1.1.6. Не варто рекомендувати обмеження прийому кухонної солі під час
вагітності виключно для запобігання
розвитку гестаційної гіпертензії чи прееклампсії. [2010]

Спосіб життя
1.1.7. Жінкам із хронічною гіпертензією
або ризиком гіпертонічних розладів під
час вагітності, як і здоровим вагітним
жінкам, надають однакові рекомендації
щодо відпочинку, фізичної активності й
роботи.
Див. Рекомендації NICE стосовно допологового догляду (https://www.nice.org.
uk/guidance/cg62/resources/antenatalcare-for-uncomplicated-pregnanciespdf-975564597445). [2010, зі змінами
2019]

Діабет
1.1.8. Для жінок з існуючим до вагітності або гестаційним діабетом див. Рекомендації NICE щодо лікування діабету
під час вагітності (https://www.nice.org.
uk/guidance/ng3/resources/diabetesin-pregnanc y-management-frompreconception-to-the-postnatal-periodpdf-51038446021). [2019]

1.2. Оцінка протеїнурії при
гіпертензивних розладах
під час вагітності
1.2.1. Для діагностики прееклампсії
слід інтерпретувати показники протеїнурії у вагітних в контексті результатів повного клінічного оцінювання
симптомів, ознак та результатів інших
досліджень. [2019]
1.2.2. На рівні вторинної медичної допомоги краще використовувати автоматизований прилад для зчитування ре-

1.2.4. Не використовуйте першу ранкову порцію сечі для кількісного визначення рівня протеїнурії у вагітних.
[2019]
1.2.5. Не слід рутинно використовувати 24-годинне збирання сечі для кількісного визначення рівня протеїнурії
у вагітних. [2019]
1.2.6. При використанні співвідношення білок : креатинін для кількісної
оцінки рівня протеїнурії у вагітних:
• як порогове значення для діагностики значної протеїнурії використовують показник 30 мг/ммоль;
• якщо результат становить 30 мг/
ммоль або вище, і все ще існує невизначеність щодо діагнозу прееклампсії, слід провести повторне
тестування на новому зразку сечі,
разом з клінічним оглядом. [2019]
1.2.7. При використанні співвідношення альбумін : креатинін як альтернативу співвідношенню білок : креатинін
для діагностики прееклампсії у вагітних з гіпертензією:
• як діагностичний поріг використовуйте значення 8 мг/ммоль;
• якщо результат становить 8 мг/ммоль
або вище, і все ще існує невизначеність щодо діагностики прееклампсії, слід провести повторне
тестування на новому зразку сечі,
разом з клінічним оглядом. [2019]
Обґрунтування рішення Комітету
щодо рекомендацій 2019 року з оцінки рівня протеїнурії та про те, як
вони можуть вплинути на практичні аспекти лікування, див. у розділі
«Обґрунтування і вплив».

Хоча це застосування є поширеним у клінічній практиці Великобританії, на момент публікації настанови (червень, 2019) аспірин не був зареєстрований
у Великобританії для таких показань. В Англії аптеки на законних підставах не можуть продавати аспірин як фармацевтичний засіб для профілактики
прееклампсії під час вагітності. Втім, при таких показаннях аспірин призначати потрібно. Лікар повинен ознайомитися з короткою характеристикою лікарського засобу виробника щодо його використання під час вагітності. Лікар, який призначає лікування, має дотримуватися відповідного професійного
керівництва, взявши на себе повну відповідальність за прийняте рішення. Необхідно отримати та задокументувати інформовану згоду пацієнтки. Для
отримання додаткової інформації див. Рекомендації Генеральної медичної ради Великобританії з призначення лікування: призначення неліцензованих
лікарських засобів.
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