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Саламаттык сактоо уюмдарынын I – II - III деңгээлдердеги төрөткө көмөктөшүүчү
бөлүмдөрү/стационарлары үчүн Улуттук клиникалык протокол КР ССМ 21.11.2018ж. №785 Буйругу менен бекитилген.
КР ССМдин 03.12.2008-ж., №625 Буйругу менен бекитилген саламаттык сактоо
тармагынын баштапкы, экинчи жана үчүнчү деңгээлдери үчүн акушерлик-гинекология
боюнча клиникалык протоколдордун жыйнагынын ичиндеги «Оор преэклампсия»,
«Эклампсия» клиникалык протоколдору күчүн жоготту деп эсептелсин.
Клиникалык көйгөй
Оор даражадагы преэклампсия жана анын татаалдашуулары
Жардам көрсөтүү баскычтары
Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарынын II жана III деңгээлдери
Максаттуу топ
Акушер-гинекологдор, анестезиолог-реаниматологдор, саламаттык сактоо тармагынын
уюштуруучулары, жогорку медициналык окуу жайлардын студенттери.
Пайдалануучулардын максаттуу топтору
Оор даражадагы преэклампсия жана анын татаалдашуулары менен жапа чеккен 22-42
жумалык гестация мөөнөтүндөгү кош бойлуулар, төрөп жаткандар жана төрөгөн аялдар
Түзүлгөн датасы
2018-жыл
Жаңылоонун пландалган датасы
Кийинки кайра карап чыгууну 2022-жылдын январь айында же жаңы маанилүү далилдер
пайда болгондо жүргүзүү пландалууда. Клиникалык протоколдорго бардык түзөтүүлөр
мезгилдүү басылмага жарыяланат. Клиникалык протоколдун мазмуну боюнча кайсы гана
болбосун комментарийлер жана каалоолор колдоого алынат.
Протоколду иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ:
Стакеева Ч.А. – КМКДжАЖМИнин Сексуалдык жана репродуктивдик ден соолук
бөлүмүнүн башчысы, м.и.к., жумушчу топтун жетекчиси
Калканбаева Ч.К. – КММА №2 Акушерство жана гинекология кафедрасынын профессору
м.и.д.
Мамбеталиева Д.С. – Бишкек ш., ШПБ Анестезиология жана реанимация бөлүмүнүн
башчысы
Асакеева Р.С. – Бишкек ш., №2 КТҮ башкы дарыгеринин орун басары, акушер-гинеколог
Cманкулова Н.С. – ЮНФПА, репродуктивдик ден соолук боюнча программанын
жетекчиси
Барыктабасова Б.К. – Саламаттык сактоо министрлигинин Далилдөөчү медицина жана
клиникалык колдонмолорду жана протоколдорду иштеп чыгуу методологиясы
маселелери боюнча консультанты, м.и.к.
Тышкы эксперт
Стелиан Ходороджа – «Николае Тестемицану» медицина жана фармация мамлекеттик
университети, акушерство жана гинекология кафедрасынын башчысы, БДСУнун эл
аралык эксперти
РуфьЧу – акушер-гинеколог дарыгер, Илимий технологиялар жана тилдер институту, эл
аралык консультант
Ички эксперт
Кангельдиева А.А. – КММА №1 Акушерство жана гинекология кафедрасы, м.и.д.
Камбаралиева Б. – клиникалык фармаколог
Жумушчу топ менен кат алышуу үчүн дарек: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш.,
Тоголок Молдо көч. 1, 720040.Тел. 66-27-98, 62-18-29
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Кыргыз Республикасындагы БУУнун калкты жайгаштыруу тармагындагы Фондуна
(ЮНФПА) протоколду иштеп чыгуу жана жайылтууга көрсөткөн техникалык жана
усулдук көмөгү үчүн терең ыраазычылык билдирилет.
МАЗМУНУ
Кыскартуулардын тизмеси
Маанилүү сунуштар
Киришүү
Классификация
«Оор даражадагы преэклампсия» диагнозун коюунун критерийлери
Преэклампсиядагы дарылоо тактикасы
Жалпы принциптер
Базалык терапия
Төрөттөн кийинки мезгилди жүргүзүү
Эклампсия
HELLP – синдром
Преэклампсиянын алдын алуу жана өөрчүү тобокелчилигин болжолдоо
Адабияттардын тизмеси
Тиркемелер
№1 тиркеме. Артериялык кан басымды өлчөө эрежелери
№2 тиркеме. Олуттуу протеинуриянын диагностикалык критерийлери
№3 тиркеме. ОДПны жүргүзүү алгоритми
№4 тиркеме. 34 жума +6 күн аз гестация мөөнөтүндө ОДПны
жүргүзүү алгоритми
№5 тиркеме. Гипотензивдик терапия
№6 тиркеме. Артериялык оор гипертензиядагы нифедипин колдонуу
протоколу
№7 тиркеме. Артериялык гипертензиялуу бейтаптарды бөлүштүрүү
сорттоо алгоритми
№8 тиркеме. БМСЖ оор преэклампсия/эклампсияны дарылоо
№9 тиркеме. Төрөттөгү жүлүнгө анальгезия жасоо протоколу
№10 тиркеме. Стационарда ОДПны дарылоо
№11 тиркеме. Оор преэклампсияны жүргүзүү алгоритми
№12 тиркеме. Төрөттөн кийинки мезгилде ОДПдагы олигурияны
(зааранын азайышы) коррекциялоо
№13 тиркеме. Мониторинг/аудит индикаторлору
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КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ
Антибиотиктер
А/Б
Артериялык гипертензия
АГ
Артериялык кан басым
АБ
Амниотикалык суюктук
АС
Ангиотензинге айландыруучу фермент
ААФ
Аспартатаминотрансфераза
АСТ
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму
БДСУ
Ириңдүү-сепсистик татаалдашуулар
ИСТ
Диастоликалык артериялык басым
ДАБ
Тамыр ичинде таралган уюу
ТТУ
Ишеним интервалы
ИИ
Диагноз
ДЗ
Түйүлдүктүн жатын ичиндеги өөрчүшүнүн кечигүүсү
ТЖӨК
Дене салмагынын индекси
ДСИ
И.К.Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык
КММА
академиясы
Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо жана адистикти
КМКДжАЖМИ
жогорулатуу медициналык институту
Кыргыз улуттук адамды репродукциялоо борбору
КУАРБ
Энелер өлүмүн купуя талдоо
ЭӨКТ
Кыргыз-Россия Славян университети
КРСУ
Кыргыз Республикасы
КР
Компьютердик томография
КТ
Түйүлдүктүн кардиотокографиясы
ТКГ
Милли бирдик
Мби
Ооруларды эл аралык классификациялоо
ОЭК
Эл аралык нормалдаштырылган мамиле - ЭНМ аркылуу
ЭНМ
туюнтулган тромбдолгон убакыт
Магниттик-резонанстык томография
МРТ
Стрессттик эмес тест
СЭТ
Саламаттык сактоо уюму
ССУ
Өпкөнүн курч мертинүүсү
ӨКМ
Бөйрөктүн курч жетишсиздиги
БКЖ
Курч респиратордук дистрессиндром
КРДС
Реанимация жана интенсивдүү терапия бөлүмү
РИТБ
Мезгил
М/Л
Жеңил даражадагы преэклампсия
ЖДП
Түйүлдүк каканагынын мөөнөтүнөн мурда айрылышы
ТКМА
Преэклампсия
ПЭ
Оор даражадагы преэклампсия
ОДП
Респиратордук дистресс синдром
РДС
Систоликалык артериялык басым
САБ
Өпкө артериясынын тромбоэмболиясы
ӨАТЭ
Далилдүүлүк деңгээли
ДД
Ультраүндүү изилдөө
УҮИ
Дем алуу жыштыгы
ДЖ
Жүрөк жыйрылууларынын жыштыгы
ЖЖЖ
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Ж/М
AGREE
GRADE
SOGC

Жатын моюнчасы
Клиникалык колдонмолордун сапатын баалоо инструменти
Сунуштардын натыйжалуулугун баалоо, иштеп чыгуу жана
аныктоо классификациясы
Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada
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МААНИЛҮҮ СУНУШТАР
1. Прэклампсиянын өөрчүшүнүн жогорку тобокелчилигиндеги аялдарга кош
бойлуу мезгилде алдын алуу максатында ацетилсалицил кычкылынын аз
өлчөмдөрүн ичүү сунушталат.
2. Магний сульфаты оор даражадагы прэклампсия жана эклампсия менен
жапа чеккен аялдардагы калчылдоолорго бөгөт коюу үчүн сунушталат
жана башка калчылдоого каршы препараттардын ичинде биринчи
тандоодогу препарат катары артыкчылык берилиши керек.
3. Шашылыш антигипертензивдик терапияны АБ ≥ 150/100 мм сым.мам.,
деңгээлинде болгондо баштоо керек.
4. Төрөт – преэклампсия
натыйжалуу ыкмасы

жана

эклампсияны

дарылоонун

жалгыз

5. Эгерде түйүлдүктүн жашап кетүү мүмкүнчүлүгү көбөйсө,
бойлуулукту узартуу мүмкүнчүлүгүн дайыма кароо керек.

кош

6. Төрөтүүнүн алдында төрөттүн ыкмасына карабастан аялдын абалы
турукташтырылышы керек.
7. Шашылыш кесарево жолу менен төрөтүү оор преэклампсия/эклампсияда
артыкчылыктарды бербейт.
8. Төрөтүү ыкмасы жөнүндө чечим бейтаптын жекече көрсөткүчтөрүнө,
анын ичинде кош бойлуулуктун мөөнөтү, жатын моюнчасынын жетилүү
даражасы, ж/и түйүлдүктүн абалына, ошондой эле төрөтүүнүн
шашылыштыгына жараша кабыл алынат.
9. Антигипертензивдик
терапия
АБга
мониторинг
жыйынтыктарынын негизинде улантылышы керек.
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КИРИШҮҮ
Ар бир кош бойлуулуктун жагымдуу жыйынтыгын камсыздоо – заманбап төрөткө
көмөктөшүүнүн негизги милдети. Оор даражадагы преэклампсия жана анын
татаалдашуулары (эклампсия, HELLP-синдром, КРДС ж.б.) Кыргыз Республикасынын
энелер өлүмүнүн структурасында акушердик кансыроолордон кийин туруктуу түрдө
экинчи орунду ээлейт. ЭӨКТ боюнча II Улуттук отчеттун (2014-2015-ж.) маалыматтары
боюнча ОДП 100 миң тирүү төрөлгөн ымыркайга 7,1 учурду түздү, бул Улуу
Британиядагыга караганда (100 000 тирүү төрөлгөн балага 0,38) 18 эсе жана
Молдовадагыга (100 000 тирүү төрөлгөн балага 1,01) караганда 7 эсе көп. Ошол эле учурда
81,8% учурда жүргүзүлгөн дарылоо өлкөдө талап кылынган стандарттарга дал келген.
Кош бойлуу мезгилдеги гипертензиялык бузулуулардын каза болгон 22 аялдын ичинен
16сы церебралдык жабыркоодон, анын ичинде мээдеги кан айлануунун курч
бузулуусунан – 4, эклампсиянын жыйынтыгында баш мээнин шишип кетүүсүнөн – 12си
көз жумган. Өпкө себептеринен улам көз жумган аялдардын 3нүн ичинен бирөөсү
стационарга респиратордук дистресс синдром клиникасы менен келип түшкөн, 2дө –
өпкөнүн шишип кетүүсү стационарда өөрчүгөн. HELLP-синдром, өлүм себеби катары 3
бейтапта аныкталган.
Ошентип, биздин өлкөдөгү энелер өлүмүнүн көрсөткүчтөрүнүн башка мамлекеттерден
маанилүү айырмачылыктары преэклампсиянын татаалдашкан формаларын башкарууга
боло тургандыгына жана бул көйгөйгө системалуу мамиле жасоодо натыйжалуу таасир
этүү мүмкүнчүлүгүнө күбө болот.
Ушул протоколду иштеп чыгуунун максаты: медициналык жардамдын сапатын
жакшыртуу жана оор даражадагы преэклампсия жана анын татаалдашуулары менен жапа
чеккен аялдардагы жыйынтыкты жакшыртуу.
Ушул документтин сунуштарын жайылтуудан күтүлгөн жыйынтыктар:

Преклампсиянын оор формаларын аныктоонун критерийлерин тактоо.

Оор даражадагы преэлампсияда төрөтүү боюнча билимдерди жана тажрыйбаларды
жакшыртуу

Прэклампсияда төрөткө индукция жүргүзүүдөгү жагымсыз жыйынтыктардын
жыштыктарын азайтуу: кансыроо, кесарево аркылуу союу, гиперстимуляция жана
жатындын айрылышы, чаттын, жыныс кынынын айрылышы, ириңдүү-сепсистик
татаалдашуулар, Апгар шкаласы боюнча төмөнкү баалоодогу балдардын төрөлүшү,
неонаталдык ооруларды жана өлүм көрсөткүчтөрү.

Оор даражадагы преэклампсияда татаалдашууларга бөгөт коюу жана ССУнун
тиешелүү деңгээлине сапаттуу кайра жөнөтүү боюнча билимдерди жакшыртуу.
Пайдалануучулардын негизги топтору: акушер-гинекологдор, фельдшерлеракушерлер, жалпы тажрыйбалык дарыгерлер; саламаттык сактоо тармагынын
жетекчилери жана саламаттык сактоо жаатындагы стратегияларды иштеп чыгуучулар;
медициналык жогорку жана орто окуу мекемелеринин студенттери; ММКФ
кызматкерлери.
Колдонмо кимге арналган: кош бойлуу мезгилде, төрөт учурунда жана төрөттөн
кийинки мезгилде преэклампсиянын оор даражасы жана анын татаалдашуулары менен
жапа чеккен аялдарды кароо.
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Учурдагы клиникалык колдонмолорду жана башка далилдерди издөө жана баалоо
процессин сүрөттөө: клиникалык колдонмолорду, ошондой эле мета-анализдердин,
рандомизацияланган клиникалык изилдөөлөргө үзгүлтүксүз жасалган баяндамалардын
жыйынтыктарын издөө ж.б. Кохрейнов Китепканасында жана “Медлайн” (Medline)
медициналык маалыматтар базасында жана башка улуттук жана Интернет тармагындагы
далилдөөчү колдонмолордун ири эл аралык электрондук базаларында жүргүзүлдү.
Кызыкчылыктардын кагылышууларын декларациялоо: ушул клиникалык
колдонмону түзүү боюнча иш башталаардын алдында жумушчу топтун бардык мүчөлөрү
фармацевтикалык компаниялар менен финансылык өз ара мамилелердин бар экендиги
тууралуу жазуу жүзүндө кабарлоого макулдугун беришти. Автордук жамааттын
мүчөлөрүнүн ичинен эч кимиси фармацевтикалык компаниялар же созулган төрөттү
аныктоо, дарылоо жана алдын алуу үчүн продукция өндүргөн башка уюмдар менен
коммерциялык кызыкчылыкта же кызыкчылыктардын башка карама-каршылыгына ээ
болгон эмес.
GRADE системасы боюнча сунуштардын ынанымдуулугун баалоо системасы
(сунуштардын өтө зарылдыгы)
Сунуштардын өтө зарылдыгы (күчтүү Сунуштарды сактоодон күтүлгөн оң
сунуш)
натыйжалар мүмкүн болгон жагымсыз
кесепеттерден жогору
Сунуштардын анчалык зарыл эместиги Сунуштарды сактоодон күтүлгөн оң
(күчтүү эмес сунуш)
натыйжалар мүмкүн болгон жагымсыз
кесепеттерден жогору болушу мүмкүн,
бирок КР иштеп чыгуучулар тобу буга
ишенишпейт
Сунуштарды жайылтуу кош бойлуулукту жүргүзүүнүн учурдагы тажрыйбасын
өзгөртүүнү талап кылат, анткени преэклампсиянын айрым диагностикалык критерийлери
өзгөртүлгөн болчу. Жогоруда келтирилгендер ачык болушу үчүн №1 таблицада КР
ССМдин эки клинкалык протоколу салыштырылып берилген; мурдагысы, 2008-жылдын
3-декабрындагы (№625 Буйрук), «Акушерстводогу оор абалдардагы анестезиологиялык
жана реанимациялык жардам» (2014-ж., 4-июлундагы №379 буйругу) жана сунушталып
жатканы.
№1 таблица

ТЕРМИНОЛОГИЯ

2008-ж.

2018-ж.

Жеңил даражадагы
преэклампсия

Орто даражадагы
преэклампсия

ДИАГНОСТИКАЛЫК КРИТЕРИЙЛЕР

Артериялык гипертензия
Жеңил преэклампсиядагы
протеинурия
Оор преэклампсиядагы
протеинурия

ДАБ деңгээлин гана эске алат ДАБ жана САБ деңгээли
эске алынат
Бир аз протеинурия:
Белокту бир суткалык
зааранын бир жолку
жоготуу≥ 300
үлүшүндө 0,3 – 1 г/л
мг/суткасына
(0,3г/суткасына)
Көп протеинурия: зааранын
же
бир жолку үлүшүндө 1 г/л
зааранын
бир
жолку
көп
үлүшүндөгү
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Көп протеинуриянын
критерийлери

Оор гипертензия
критерийлери

Магнезиялык терапия

протеинуриянын
креатининге карата
катышы.
Ошол эле учурда көп
протеинурия деңгээли
преэклампсиянын
оордугуна таасирин
тийгизбейт.
Зааранын бир жолку
Зааранын бир жолку
үлүшүндөгү белоктун өлчөмү үлүшүндө катталган
бир литрге 0,3– 1г
кайсы гана болбосун
протеинурияны белокту
бир суткалык жоготуу
изилденгенге чейин,
патологиялык деп
эсептөө керек
4 саат аралык менен 2 жолу
1. АБ≥ 160/110 мм
өлчөөдө ДАБ деңгээлинин
сым.мам., катталганда
>110 мм сым.мам.,
АБ бир жолу өлчөө
жогорулашы
жетиштүү,
2. Систоликалык АБ
деңгээлин дагы эске алуу
маанилүү
2014-ж.
2018-ж.
«Акушерстводогу оор
абалдардагы
анестезиологиялык жана
реанимациялык жардам»

Курамы: Магнийдин  Курамы: Магнийдин
сульфаты 25% - 100мл +
сульфаты 25% - 100мл
Натрий хлоридинин
+ Натрий хлоридинин
изотониялык эритмеси 0,9% изотониялык
400мл;
эритмеси
0,9%
400мл;

Эгерде
колдоочу
өлчөм 1г/саат түзсө в/и куюу  Эгерде
колдоочу
ылдамдыгын 5 тамчы/мүн.,
өлчөм 1г/саат түзсө
орноткула, ошол эле учурда
в/и куюу ылдамдыгын
бир сааттын ичинде 16 мл (16
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тамчы/мүн.,
мл/саат) тамчылап бүтүшү
орноткула, ошол эле
керек;
учурда бир сааттын
Эгерде колдоочу өлчөм
ичинде 20 мл (20
2г/саатты түзсө, в/и куюуну
мл/саат)
тамчылап
10 тамчы/мүн., орноткула,
бүтүшү керек;
ошол эле учурда бир сааттын  Эгерде
колдоочу
ичинде 32 мл (32 мл/саат)
өлчөм
2г/саатты
тамчылап бүтүшү керек.
түзсө, в/и куюуну 14
тамчы/мүн.,
орноткула, ошол эле
учурда бир сааттын
ичинде
40 мл (40
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мл/саат)
тамчылап
бүтүшү керек.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Преэклампсия жана эклампсия, кайра каралып чыккан МКБ Х боюнча кош бойлуу
мезгилдеги, төрөт учурундагы жана төрөгөндөн кийинки убактагы гипертензиялык
бузулууларга кирет.
КӨП ПРОТЕИНУРИЯ (ПРЕЭКЛАМПСИЯ) МЕНЕН КОШ
БОЙЛУУЛУКТАН КЕЛИП ЧЫККАН ГИПЕРТЕНЗИЯ
Орточо оордуктагы преэклампсия (нефропатия)
Оор преэклампсия
Такталбаган преэклампсия

Эклампсия

О 14
О 14.0
О 14.1
О 14.9

О 15

Кош бойлуу учурдагы эклампсия
Төрөт учурундагы эклампсия
Төрөгөндөн кийинки мезгилдеги эклампсия
Мөөнөттөрү боюнча такталбаган эклампсия

О 15.0
О 15.1
О 15.2
О 15.9

Преэклампсия– бул кош бойлуулуктун 20-жумасынан кийин жана/же төрөгөндөн кийин
48 сааттын ичинде келип чыгуучу кош бойлуулук үчүн өзгөчөлөнгөн синдром,
артериялык гипертензиянын көп протеинуриянын же органдык дисфункциянын
(протеинурия жок болгондо) белгилери менен айкалышкан артериялык гипертензиянын
болушу менен аныкталат) (11).
«ООР ДРАЖАДАГЫ ПРЕЭКЛАМПСИЯ» ДИАГНОЗУН КОЮУ
КРИТЕРИЙЛЕРИ
КРИТЕРИЙЛЕР
МҮНӨЗДӨМӨ
20 жумадан өткөндө жана /же төрөгөндөн кийинки биринчи 48
Кош
саатта
бойлуулуктун
мөөнөтү
Артериялык
АГ
САБ
ДАБ
гипертензия
категориясы
140 – 159
жана/
90 – 109
Анчалык катуу
мм сым.мам.
же
мм сым.мам.
эмес АГ
Оор АГ

160 мм сым.мам.
жана андан көп

жана/
же

110 мм
сым.мам., жана
андан көп

 Кош бойлуу учурдагы артериялык гипертензиянын критерийлери:
өлчөгөндө жана 15 мүн., кийин БМСЖда сакталып турган, 4
сааттан кийин ССУда сакталган бир колго жүргүзүлгөн АБны аз
дегенде 2 өлчөө катары, орто маанинин негизинде аныкталган
систоликалык АБ ≥ 140 мм сым.мам., диастоликалык АБ ≥ 90 мм
сым.мам., (№1 тиркеме);
 Кош бойлуу учурда АГнын эки даражасын (жеңил, орто жана оор)
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Протеинурияны
н көп болушу





бөлүп кароо болжолдоо, дарылоо тактикасын, төрөтүү мөөнөтү
жана ыкмасын тандоону баалоо үчүн принципиалдуу мааниге ээ;
Шектүү кырдаалдарда АБга бир суткалык мониторинг жүргүзгөн
жакшы;
ДАБ 110 мм сым.мам., көп катталганда АБны бир жолу өлчөө
жетиштүү!!!
МААНИЛҮҮ!!! АБ деңгээли 160/110 мм сым.мам., жана андан
көп (оор АГ) болсо инсульттун өөрчүшүнүн жогорку
тобокелчилигин билдирет (9)
Протеинурияны аныктоонун алтын стандарты – белокту бир
суткалык жоготуу, көп протеинурия катары бир сутка ичинде
белокту≥ 300 мг/суткасына (0,3г/суткасына) жоготуу эсептелет.
же
Зааранын бир жолку үлүшүндөгү протеинуриянын креатининге
карата катышы (8):
Протеинурия (мг/л)
≥ 30 мг/ммоль
Креатинин (ммоль/л)
Протеинурия(мг/л)
≥ 0,3 мг/мг
Креатинин (мг/л)

Органдык
дисфункциянын
белгилери*

 Зааранын бир жолку үлүшүндөгү белоктун өлчөмү: 6 сааттык
аралык менен эки жолу алынган, бир литрге 300 мг.
 Күнүмдүк тажрыйбада зааранын бир жолку үлүшүндөгү белокту
аныктоо колдонула тургандыгын эске алганда, зааранын бир
суткалык көлөмүн изилдегенге чейин зааранын бир жолку
үлүшүндө катталган кайсы гана болбосун протеинурияны
патологиялык деп эсептөө керек болот.
a) Бөйрөктөр:
 Сары суу же плазманын креатинини> 90 мкмоль/л;
 Олигурия, эгерде заара:
 Акыркы 4 сааттын ичинде 80 мл аз болсо,
же
 0,25 мл/кг/саат аз болсо,
же
 Акыркы 24 саатта 400 мл аз болсо (10, 11)
 Анурия
b) Кан:
 Тромбоцитопения (<100 000/мл);
 Гемолиз (гемолитикалык анемия, билирубиндин деңгээлинин
көбөйүшү, кан пленкасындагы шистоциттер же эритроциттердин
бөлүкчөлөрү, лактатдегидрогеназдын жогорулашы > 600 мМЕ/л,
гаптоглобин төмөндөгөн);
 Гемостаз системасы бузулган (№2 таблица)
c) Боор:
 Кандын сары суусунда трансаминаздын деңгээлинин нормадан 2
эседен көп жогорулашы (АсАТ, АлАТ 70 МБ/л көп);
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Төрөгөндөн
кийинки
оорунун
узактыгы

 Эпигастралдык аймактагы жана/же курсактын жогорку оң
чарчысындагы катуу оорутуулар (боордун капсуласынын өтө
чоюлушу, кан айлануунун бузулушунун жыйынтыгында келип
чыккан интерстиналдык ишемия);
 Жүрөк айлануу жана кусуу
d) Борбордук нерв системасы:
 Гиперрефлексия, фибрилляциялар жана клонус:
 жогорку тонус жана булчуңдардын айрым топторунун
калтырап тартылышы
же
 булчуңдардын биринин артынан бири болгон 3төн көп, эркин
эмес жана көзөмөлдөнбөгөн кыскаруусу;
 Калчылдоо (Эклампсия);
 Биринчи жолу пайда болгон, анальгетиктерди ичүү менен басууга
мүмкүн болбогон катуу жана/же туруктуу баш оорулар;
 Көрүүнүн бузулушу (фотопсия, кортикалдык сокурдук, көрүүнүн
начарлашы же бүдөмүктөнүшү, көздүн алдында чаар
чымындардын учушу);
 Инсульт;
 Психикалык статустун өзгөрүшү (аң-сезимдин чаташуусу,
уйкусуроо, кыймыл-аракеттин акырындашы, суроолорго жооп
берүүдөн баш тартуу)
e) Өпкө:
 Өпкөнүн шишип кетиши,
 КРДС
f) Тон:
 Жатын ичиндеги өсүүнүн кечигиши;
 Түйүлдүктүн антенаталдык өлүмү
Көңүл бур!!! Тон жетишсиздигинин жогоруда көрсөтүлгөн
белгилеринин преэклампсиядан тышкары көптөгөн башка себептери
болушу мүмкүн, ошондуктан ОДП диагностикалык критерийи катары
алар башка органдардын органдык дисфункциясынын белгилери
менен айкалышуусу керек!
 Оор даражадагы преэклампсия симптомдору төрөгөндөн кийин 42
күндүн ичинде өтүп кетет;
 Эклампсия төрөгөндөн кийинки 42 күндүн ичинде болушу
мүмкүн;
 Артериялык гипертензия төрөгөндөн кийин 3 айдын ичинде
сакталышы мүмкүн

*МААНИЛҮҮ!!! Эгерде органдык дисфунциянын белгилеринин пайда болушу
артериялык гипертензия менен гана байланыштуу болсо жана башка себептер толугу
менен жокко чыгарылса!
БҮТҮМДӨР ЖАНА СУНУШТАР
1. ОРТОЧО ООРДУКТАГЫ ПРЕЭКЛАМПСИЯ – Бул анча катуу эмес артериялык
гипертензия (АБ 140/90 – 159/109 мм сым.мам.) «+» кыйла көп протеинурия, бирок
органдык дисфункция белгилеринин жоктугу.
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2. ООР ПРЕЭКЛАМПСИЯ – бул:
 оор гипертензия (АБ ≥ 160/110 мм сым.мам.) «+» кыйла көп протеинурия
ЖЕ
 кайсы гана болбосун гипертензия (протеинурия болушу же жоктугу
менен) «+» органдык дисфункциянын бир же бир канча белгилери
(тромбоцитопения, церебралдык, бөйрөк жана/же боордисфункциясы,
өпкөнүн шишип кетиши, тондун сыйрылышы). Ошентип протеинурия
мындан ары «ООР ДАРАЖАДАГЫ ПРЕЭКЛАМПСИЯ» клиникалык
диагнозу үчүн милдеттүү катары эсептелбеши керек!!!
3. МААНИЛҮҮ!!! Оор преэклампсиянын критерийи болуп саналган кыйла көп
протеинурия деңгээли жок, б.а. артериялык басымдын деңгээли оор болуп саналбайт
(160/110 мм сым.мам. аз) жана органдык дисфункция белгилери жок, кыйла көп
протеинурия деңгээлине карабастан, «Оор дражадагы преэклампсия» диагнозун коюу
керек.
ПРЕЭКЛАМПСИЯДАГЫ ДАРЫЛОО ТАКТИКАСЫ
1. Жалпы принциптер:
Саламаттык сактоо уюмунун деңгээли
1.1
Аялдын абалын турукташтыруу
1.2
Тынымсыз мониторинг
1.3
Абалды баалоо жана диагноз
1.4
2. ОДП базалык терапиясы:
Калтыроолордун алдын алуу жана дарылоо (калтыроого каршы терапия)
2.1
АБга көзөмөл жүргүзүү, антигипертензивдик терапия
2.2
Эне жана бала үчүн оптималдуу убакытта төрөтүү
2.3
1. ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕР
1.1. САЛАМАТТЫК САКТОО УЮМУНУН ДЕҢГЭЭЛИ

Оор преэклампсияда жана анын татаалдашкан формаларында Экинчи жана Үчүнчү
деңгээлдердеги ССУга ооруканага жаткыруу/которуу көрсөтүлгөн. Баштапкы/экинчи
деңгээлдердеги акушердик стационарларда оор кырдаал келип чыкканда бейтапты ташуу
боюнча мүмкүнчүлүк тууралуу маселе жекече чечилет. Кайсы гана интенсивдүүлүктөгү
болбосун кансыроо ташууга абсолюттук каршы көрсөтмө болуп саналат. Андан тышкары
бейтап аялдын абалы турукташмайынча, б.а. калтыроолордун алдын алуу жүргүзүлүп
жана артериялык кан басым жөнгө салынмайынча аны которууга болбойт (төмөн жакты
кар.).
МААНИЛҮҮ!!!
Бейтапты башка стационарга которуу жөнүндө чечим кабыл алууда ОДПнын бирден
бир өлүмгө алып келүүчү татаалдашууларынын бири катар тондун сыйрылышын
жокко чыгаруу керек
1.2. АЯЛДЫН АБАЛЫН ТУРУКТАШТЫРУУ
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Аялдын абалын турукташтыруу – бул:
 Канда магнийдин терапиялык концентрациясын камсыздоо үчүн магний
сульфатынын жүктөөчү өлчөмүн куюу жана куюуну баштоо (2,0–4,0 ммоль/л);
 АБны коопсуз сандарга чейин төмөндөтүү;
 Гипоксияны коррекциялоо.
Аялдын абалын турукташтыруу төмөндөгүлөрдү аткаруу аркылуу жетишилет:
 Калтыроолордун алдын алуу (калтыроого каршы терапия);
 Антигипертензиялык терапия;
 Кычкылтек берүү (зарылчылыкка жараша).
Аялдын абалын турукташтыруунун максаты:
 Калтыроо, инсульт жана органдардын башка ордуна келгис жабыркоолорунун
алдын алуу;
 Төрөтүүнүн мөөнөтүн эне үчүн дагы, түйүлдүк үчүн дагы оптималдуу убакытка
белгилөө;
 Коопсуз төрөтүүнү камсыздоо.
Төрөткө даярдоо үчүн ОДП менен жапа чеккен бейтап аял интенсивдүү терапия
бөлүмүндө болушу, акушер-гинеколог жана анестезиолог-реаниматолог менен чогуу
каралышы керек.
Преэклампсия жана анын татаалдашуулары менен жабыркаган бейтапты максималдуу
коопсуз төрөтүү үчүн, биринчи кезекте аялдын абалын турукташтыруу талап кылынат.

МААНИЛҮҮ!!!
Ташууга, башка дарылоо мекемесине которууга аялдын абалы турукташкандан
(адекваттуу дем алуу, АБ маанилеринин 160/110 мм сым.мам., азайтуу MgSO4 куюу)
кийин гана мүмкүн болот
1.3. ТЫНЫМСЫЗ МОНИТОРИНГ
1.3.1. АБга мониторинг жүргүзүү:
 Турукташууга жетишкенге чейин ар бир 15 мүн. – АБ сандарын коопсуздук
деңгээлге чейин, б.а. 150/100 мм сым.мам. азыраак деңгээлге жеткирүү;
 андан ары – ар бир 30 мүн., абалды баалоонун биринчи баскычында;
 эгерде консервативдик дарылоо курсу жүргүзщүлүп жатса жана аялдын абалы
туруктуу болсо, ар тараптуу баалоодон кийин ар бир 4 саатта;
 АБны өлчөөнүн автоматтык ыкмаларын кылдаттык менен пайдалануу керек,
анткени ПЭ менен болгон учурдагыдай эле алар төмөнкү маанини көрсөтүп,
башкысы систоликалык артериялык басымды төмөн көрсөтүү менен АБнын так
эмес көрсөткүчтөрүн бериши мүмкүн.
 МААНИЛҮҮ!!! Кош бойлуу мезгилдеги артериялык гипертензиянын кайсы гана
формалары болбосун (өнөкөт гипертензия менен аялдардын 20%ы жана 35% – 34
жумага чейинки гестациялык гипертензия менен) преэклампсия менен
татаалдашат жана дайыма көзөмөлдөп турууну талап кылат.
1.3.2. Суюктук тең салмактуулугун көзөмөлдөө
 Табарсыкка катетер коюу жана диурезди саат сайын көзөмөлдөө (өзгөчө
төрөгөндөн кийин ошол замат). ОДПда суюктук тең салмактуулугуна дыкат
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мониторинг жүргүзүү (киргизилген жана чыгарылган суюктуктун өлчөмү),
өпкөнүн шишип кетүүсүнүн туруктуу жогорку тобокелчилигинен улам абдан
маанилүү жана зарылчылык болгон учурда төрөттөн кийинки кансыроодо АККны
салмактоо менен калыбына келтирүү зарыл.
Магнезия терапиясын жүргүзүү суюктук тең салмактуулугуна (куюлган
суюктуктун жана бөлүнүп чыккан зааранын өлчөмү) көзөмөл кылууну талап кылат.
Магний бөйрөктөр менен чыгарылгандыктан, диурез төмөндөгөндө анын кандагы
концентрациясы өсөт жана ага ылайык Сульфат магнийинин ашыкча өлчөмүнүн
тобокелчилиги көбөйөт.
Эгерде диурез саатына 30 мл аз өлчөмдү түзсө, магний сульфатын куюуну токтотуу
жана куюу өлчөмү 2 эсе азайтуу (төмөндөгүнү кар.) жана в/и физиологиялык
эритме же Рингер лактат эритмесин 1 л өлчөмүндө сегиз сааттын ичинде куюу
керек(12).
Өпкөнүн шишигинин өөрчүшүнө туруктуу мониторинг жүргүзүү керек (дем алуу
жыштыгынын жана/же дем алуу функцияларынын, өпкөнүн аускультациясындагы
кыркыроолордун көбөйүшү ж.б.).
Сары суу креатининин өлчөмүнүн көбөйүшү бейтаптын абалынын
начарлагандыгына күбө болот жана жагымсыз болжолдоочу белги болуп саналат.
МААНИЛҮҮ!!!
Диуретиктер ОДПны дарылоонун негизги каражаты болуп саналбайт жана
олигурияны коррекциялоодо өзгөчө кылдаттык менен колдонулушу керек!!!
(12-тиркеме)
ИНФУЗИЯЛЫК ТЕРАПИЯ

Маанилүү! Инфузиялык терапия преэклампсия жана эклампсияда терапияда базалык
болуп саналбайт, бирок бир катар коркунучтарга жана өзүнүн өзгөчөлүктөрүнө ээ:
1. Төрөткө чейин:
 Кадимки шарттарда, ПЭ энелер өлүмүнүн маанилүү себеби болуп саналган
өпкөнүн шишип кетишине бөгөт коюу үчүн вена ичине куюучу суюктуктун
көлөмүн 40 – 45 мл/с (максималдуу 80 мл/с) чейин же 1 мл/кг/саат тең
салмакталган кристаллоиддер менен чектөө керек;
 Магнезия терапиясын жүргүзүүдө шприц дозаторунун жардамы менен куюуга
артыкчылык берүү керек;
 Синтетикалык (ГЭК жана модификацияланган желатин эритмелери) жана табигый
(альбумин) коллоиддер абсолюттук гана көрсөмөтөлөр боюнча колдонулушу
керек (гиповолемия, шок, кан жоготуу, көрүнүп турган гипопротеинемия);
 Олигурияны дарылоо үчүн (акыркы 4 сааттын ичинде заара 80 мл аз) эритмелер
адаттагыдай куюлушу керек эмес, б.а. суюктукту чектөө режимин кармоо керек,
бирок суюктукту ичүүнү чектөөгө болбойт per/os;
 Олигурияны дарылоо үчүн (акыркы 4 сааттын ичинде заара 80 мл аз) допамин
жана фуросемид колдонуу сунушталбайт;
 Инфузиялык терапия патологиялык жоготууларды (кансыроолорду) эске алуу
аркылуу жана препаратты алып жүрүүчүлөр катары жүргүзүлөт;
 Олигурияны дарылоо 12-тиркемеде жазылган.
2. Операция аркылуу төрөтүүдө регионалдык анестезия жүргүзүүнүн алдында
кристаллоиддердин инфузиясын көрсөтмөсүз жүргүзбөө керек, анткени гипотониянын
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алдын алуу үчүн онис натыйжасыз, бирок өмүр үчүн коркунучтуу болгон өпкөнүн
шишигин пайда кылышы мүмкүн (2). Гипотонияны вазопрессорлор менен инфузия же
анча чоң эмес болюстар түрүндө дарылоого болот.
3. Инфузиялык терапиянын чектелген режимин төрөткөндөн кийин колдонушат.
МААНИЛҮҮ!!!
Венадан кирүүчү жол – четки гана вена!!!
ОДП менен жапа чеккен бейтаптарга магистралдык веналарга (акырек) катетер коюу
өтө коркунучтуу, ошондуктан четки венага кирүү дээрлик мүмкүн болбой калганда
же олигурияны жана өпкө шишигин дарылоо үчүн ЦВД аныктоо зарыл болгон
учурда дагы колдонулууга тийиш!
1.3.3. Түйүлдүктүн абалын көзөмөлдөө
 ОДП менен жапа чеккен аялдар келип түшкөндө, шашылыш учурда түйүлдүктүн
абалынын баштапкы баалоону кардиотокографиянын жардамы менен жүргүзүү
керек, ошол эле учурда бул ыкма түйүлдүктүн ошол учурдагы саламаттыгы жөнүндө
маалымат бере тургандыгын, чектелген божомолдоо маалыматын берерин жана
тондун сыйрылуу коркунучуна карата эч кандай жардам бербестигин эстен чыгарбоо
керек.
 Төрөтүү учурунда дайыма кардиотокография жүргүзүү же ар бир 15 мүнөт сайын
тыңшап турган жакшы.
 Преэклампсияны пландалган консервативдүү дарылоодо төмөндөгү диагностикалык
иш-чараларды жүргүзүү зарыл:
 Түйүлдүктүн өнүгүүсү боюнча ультраүндүү изилдөө жүргүзүү жана
түйүлдүктүн айланасындагы суулардын көлөмүн текшерүү;
 Жатын-тон жана киндик кан айлануусуна доплерометрия жасоо.
 Эгерде түйүлдүккө жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктары оор преэклампсия
менен жапа чеккен аялдарда нормалдуу болуп саналса, кардиотокографиядан
жумасына бир жолудан көп өтүүнүн кереги жок. КТГ кош бойлуунун абалы
татаалдашканда кайталоо керек.
 Абалды кайталап баалоо төрөтүү учурун оптималдаштырууга мүмкүнчүлүк берет.
Преэклампсиядагы түйүлдүктүн жатын ичиндеги абалын баалоо/мониторинг
жүргүзүү
№2 таблица
Абалы
Текшерүү
Мөөнөттөрү
Преэклампсия
Фетометрия, түйүлдүктүн
Диагноз коюп жаткан учурда;
айланасындагы сууларды
Андан ары: 2 – 3 жумада 1 жолу
аныктоо жана
допплерометрия
Стресстик эмес тест
Жумасына 2 жолу;
Эгерде шашылыш көрсөткүчтөр
пайда болсо ошол замат
Диагноз коюп жаткан учурда;
КТГ
Кайталоо, эгерде/анда:
- Аял түйүлдүктүн
кыймылдарынын өзгөргөндүгүн
кабарласа,
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ТЖӨК менен
коштолгон
преэклампсия

- Жыныс кынынан кансыроо
башталса,
- Ич ооруса,
- Эненин абалы начарласа.
Стресстик эмес тест
Жумасына 2 жолу же тезтезден;
Эгерде шашылыш көрсөткүчтөр
пайда болсо ошол замат
түйүлдүктүн айланасындагы Ооруканага жаткыруу
сууларды аныктоо үчүн
учурунда;
УҮИ жана жатын-тон жана
Андан ары – жумасына 1 жолу;
киндик кан айланууларына
Тез-тезден: суу аз болгондо
допплерометрия жасоо*
жана түйүлдүктүн киндик
артериясында кан айлануу
бузулганда
Фетометрия
Ар бир 2 жума сайын

*Жатын артерияларына жасалган допплерометриянын ролу:
 преэклампсиянын оордугун аныктоодо эч кандай божомолдоо баалуулугуна ээ
эмес,
 жогорку тобокелчиликтеги кош бойлуунун түйүлдүгүнүн үчүнчү триместрдеги
абалын баалоодо азырынча аныктала элек.
Киндик артериясына допплерометрия жасоо кош бойлуулукту узартуу чечими кабыл
алынган учурларда гана пайдалуу болушу мүмкүн. Бирок ал гана эмес ушул кырдаалда
дагы натыйжалуулуктун далилдери перинаталдык өлүмдүн жогорку тобокелчилигине
дуушар болгон түйүлдүктүн жатын ичиндеги өсүүсүн кечигип жатканынан шектенген
учурда гана боло тургандыгын эстен чыгарбаган маанилүү.
Ошентип ж\и түйүлдүктүн абалына КТГ, амниотикалык суюктукту өлчөө (УҮИ) жана
киндик артериясына допплометрия жүргүзүү аркылуу дайыма мониторинг жасоону кош
бойлуулукту узартуу пландалып жаткан учурларда гана пайдалануу керек.
1.4. АБАЛДЫ БААЛОО ЖАНА ДИАГНОЗ
Бейтаптын абалын баалоонун максаты: «Оор даражадагы преэклампсия» диагнозун
тастыктоо же жокко чыгаруу.
Преэклампсиянын патологиялык процессине көп органдарды тартуу мүмкүнчүлүгү анын
клиникалык белгилеринин жана татаалдашууларынын ар түрдүүлүгүн түшүндүрөт.
Ошондуктан кош бойлуу аялда кайсы гана болбосун клиникалык симптомдорду биринчи
кезекте преэклампсиянын көз карашынан, андан кийин болсо мүмкүн болгон
экстрагениталдык патологиянын көз карашынан кароо керек!
Оор даражадагы преэклампсияны дифференциалдык аныктоо үчүн зарыл болгон
лабораториялык жана функционалдык изилдөөнүн көлөмү
ССУ
деңгээли

Изилдөөнүн баштапкы минималдуу көлөмү
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ССУнун
баштапкы
деңгээли
(эгерде
бейтап аял
ССУнун II-III
деңгээлдерин
е которулушу
мүмкүн
болсо)
ССУнун
экинчи жана
үчүнчү
деңгээлдери







протеинуриянын деңгээли
гемоглобиндин деңгээли, тромбоциттердин саны
креатинин, АлАТ, АсАТ активдүүлүгү
УҮИ (түйүлдүктүн оор абалын, плацентардык апоплексия –
ретроплацентардык гематоманы жокко чыгаруу)
Аялдагы инвазиялык эмес мониторинг (АБ, ЖЖЖ, ДКТ, диурез)

КОШУМЧА!!!




коагулограмма (тромбоциттердин саны, ЖАТУ, ЭНМ,
фибриноген),
эритроциттердин морфологиясы (шизоциттер),
түйүлдүктүн УҮИ – жатын-тон жана киндик кан айланууларына
доплерометрия жасоо, амниотикалык суюктуктун көлөмүн өлчөө

1. ОДП менен жапа чеккен аялдардын абалын баалоо жана дарылоо процессине акушергинекологдордун жана анестезиолог-реаниматологдордун бардык башкы
кызматкерлери, балким, неонатологдор, ошондой эле зарылчылыкка жараша
акушердик стационардын ОРИТ шарттарында башка аралаш адистер дагы тартылышы
керек.
2. Андан тышкары прэклампсиянын оордук даражасын аныктоодо оорунун клиникалык
белгилери лабораториялык маалыматтарга караганда тагыраак жана маанилүүрөөк
экендигин эстен чыгарбоо маанилүү (22, 23). Лабораториялык тесттер, биринчи кезекте
преэклампсия жана гипертензиянын (гестациялык жана өнөкөт), ортосундагы, ошондой
эле кош бойлуулуктун башка татаалдашууларын дифференциалдык аныктоо үчүн зарыл.
3. Эгерде оор преэклампсия диагнозу жокко чыгарылса, бейтапты интенсивдүү терапия
бөлүмүнөн кош бойлуулардын патологиясы бөлүмүнө которууга болот.
2. БАЗАЛЫК ТЕРАПИЯ
2.1. Калтыроолордун алдын алуу жана дарылоо (калтыроого каршы терапия);
2.2. Антигипертензивдик терапия жана АБны көзөмөлдөө;
2.3. Төрөтүү.
2.1. БАЗАЛЫК ТЕРАПИЯ: КАЛТЫРООЛОРДУН АЛДЫН АЛУУ ЖАНА
ДАРЫЛОО
2.1.1. КАЛТЫРООЛОРДУН АЛДЫН АЛУУ

Активдүүлүк
Магнийдин
сульфаты

Мазмуну
1. Бул калтыроолордун өөрчүшүн алдын алуу үчүн негизги
препарат: магнийдин сульфатын кабыл алуу көрүнүшүндө
эклампсиянын өөрчүү тобокелчилиги 58%га төмөндөйт (5);
2. БУЛ ПРЕПАРАТ БАСЫМДЫ АЗАЙТУУ ҮЧҮН ЭМЕС!!!
Магнийдин сульфаты антигипертензивдик терапия катары
колдонулбайт, анткени бул препарат АБны же төмөндөтпөйт
же АБнын кыска мөөнөткө төмөндөөсүн пайда кылат (22);
3. БУЛ КАЛТЫРООГО КАРШЫ ПРЕПАРАТ, ошондуктан аны
куюуну артериялык басымдын төмөндөөсүнүн негизинде гана
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МААНИЛҮҮ!!!

Жүктөө өлчөмү
Колдоочу өлчөм

Куюу алгоритми

токтотууга болбойт;
4. Бул шашылыш жардам көрсөтүү препараты, ошондуктан аны
пландуу колдонуу калтыроолордун өөрчүү тобокелчилигин
гана азайтат, бирок преэклампсиянын өзүнүн күчөшүн
токтотпойт!!!
Магнийдин сульфатын колдоноордун алдында тизе рефлексин*
жана диурезди текшергиле:
 тизе рефлекси жок болгон учурда препаратты куюуга
болбойт,
 анурияда – жүктөө өлчөмүн гана куюу керек
5 г кургак затты (20 мл 25% эритмени – 10 мл Магний сульфаты
жана эки щприц менен 10 мл изотониялык эритме) в/и, 15 – 20 мүн.,
бир венага
1. 1 г/саат, инфузомат менен куйган жакшы, ал жок болсо – в/и
тамчылатуу;
2. МАКСАТЫ: кош бойлуунун канында магнийдин иондорунун
топтолуусун калтыроолордун алдын алуу үчүн жеткиликтүү
деңгээлде кармоо;
3. Калтыроо даярдыгынын белгилери пайда болгондо колдоочу
өлчөмдү 2 г/саатка чейин көбөйтүү.
1. Шприц насосу:
 Шприц насосуна күкүрт кычкыл магнезиясынын 25% - 20 мл
сордургула;
 Төмөндөгү ылдамдыкта куйгула:
 эгерде колдоочу өлчөм 1г/саатты түзсө, куюу
ылдамдыгын 4мл/саат менен белгилегиле;
 эгерде колдоочу өлчөм 2г/саатты түзсө, куюу
ылдамдыгын 8мл/саат менен белгилегиле.
2. Инфузиялык насос:
 Эритмени даярдагыла:
 Күкүрт кычкыл магнезиясы 25% - 100мл + натрий
хлоридинин изотониялык эритмеси 0,9% - 400мл;
 Төмөндөгү ылдамдыкта куйгула:
 эгерде колдоочу өлчөм 1г/саатты түзсө, дисплейде куюу
ылдамдыгын 20 мл/саатка койгула;
 эгерде колдоочу өлчөм 2 г/саатты түзсө, дисплейде куюу
ылдамдыгын 40 мл/саатка койгула;
3. В/и тамчылатып куюу:
 Эритмени даярдагыла:
 Күкүрт кычкыл магнезиясы 25% - 100мл + натрий
хлоридинин изотониялык эритмеси 0,9% - 400мл;
 Төмөндөгү ылдамдыкта куйгула:
 эгерде колдоочу өлчөм 1г/саатты түзсө, куюу
ылдамдыгын 7 тамчы/мүн койгула, ошол эле учурда бир
сааттын ичинде 20 мл (20 мл/саат) тамчылап бүтүшү
керек;
 эгерде колдоочу өлчөм 2г/саатты түзсө, куюу
ылдамдыгын 14 тамчы/мүн койгула, ошол эле учурда бир
сааттын ичинде 40 мл (40 мл/саат) куюлушу керек;
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Мониторинг

Магнийдин
өлчөмү ашыкча
болгондогу
аракеттер

Антидот

1. Бир саат сайын:
 Диурез;
2. Ар
бир
15
мүнөттө
магнийдин
сульфатынын
инфузиясынын алгачкы 2 саатынын ичинде:
 Дем алуу жыштыгы;
 Тизе рефлекси.
3. Андан ары, ар бир 30 мүнөттө магний сульфатынын
инфузиясы бүткөнгө чейин:
 Дем алуу жыштыгы;
 Тизе рефлекси.
4. Пульсоксиметрия, мүмкүнчүлүк болгон жерлерде
1. Диурез:
1.1.Диурез <30 мл саатына, бирок магнийдин уулуу таасиринин
башка симптомдору жок:
 Препаратты куюунун ылдамдыгын 2 эсе азайткыла (0,5
грамм/саат чейин);
 МААНИЛҮҮ!!! Магний бөйрөк менен чыгарылат,
ошондуктан диурез азайганда анын кандагы
концентрациясы өсөт, бул өз кезегинде препараттын
ашыкча өлчөмдө болуу тобокелчилигин көбөйтөт;
 Магнийди жалпы дайындоого анализ жүргүзгүлө;
 Суюктуктун тең салмактуулугуна жана кан жоготуунун
деңгээлине көңүл бургула (эгерде аял төрөттөн кийин
болсо);
2. Тизе рефлексинин жоктугу:
 Магний сульфатынын инфузиясын ошол замат токтотуу;
 Рефлекстер пайда болгондо кайра жандандыруу;
3. Дем алуунун начарлашы – дем алуу жыштыгы мүнөтүнө 10
– 12:
 Магний сульфатынын инфузиясын ошол замат токтотуу;
 Кычкылтек беткабы аркылуу кычкылтек берүүнү баштоо,
эгерде керек болсо өпкөнү жасалма дем алдырууга даяр
болуу;
 Бейтап аялды аң-сезимдин мүмкүн болгон бузулуусуна
байланыштуу коопсуз абалга келтирүү;
 ДЖ мониторинг жүргүзүү;
 Дем алуунун бузулушу тереңдеген учурда гана (же апноэ),
антидот куюу
Кальцийдин глюканаты10% - 10 мл (1 г):
‒ В/и жай, 3 мүнөттүн ичинде куюу;
‒ Дем алуунун бузулушу тереңдеген учурда гана (ДЖ 10 –
12/мүн аз же апноэ)
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Магнезия
терапиясын
жүргүзүүдөгү
катачылыктар

1. Жетишсиз каныктыруучу өлчөм:
1.1. Симптомдорду – эклампсиянын кабарчыларын катуу
көзөмөлдөө:
 баш оору, баштын айланышы, жалпы чарчоо;
 көрүүнүн бузулушу («чаар чымындын учушу»,
«тунаруу жана туман», көрбөй калууга чейин);
 эпигастралдык аймактагы жана оң кабырганын
астындагы оорутуулар;
 гиперрефлексия жана клонус (3 жана андан көп
кыскаруулар);
2. Саат сайын зарыл болгон өлчөмдү сактабагандык же
препаратты куюп жаткан учурда токтотуу:
 Алдын алуу үчүн инфузомат колдонгон жакшы
3. Магнийдин сульфатынын ашыкча өлчөмү (көбүнчө олиго-,
анурияда)

МААНИЛҮҮ!!!
Магнезия
терапиясынын
узактыгы
Магнезия
терапиясын алып
салуунун
критерийлери

1. Сакталган диурезде магний сульфатынын өлчөмүнүн ашыкча
болушу күмөндүү!!!
2. Анурияда – жүктөөчү гана өлчөмдү куюу керек!!!
1. Төрөлгөндөн кийин аз деген 24 сааттын ичинде же акыркы
калтыроодон кийин, акыркысы эмне болгондугуна жараша.
2. Зарыл болгон учурда (эклампсия тобокелчилиги сакталат) –
магний сульфатын 24 сааттан ашык куюу
1. Препаратка карата жекече сезгичтик;
2. Препараттын ашыкча өлчөмүнүн белгилеринин пайда болушу
(жогору жакты кар.);
3. Кош бойлуулукту узартуу жөнүндө чечим (төмөн жакты кар.).

*Тизе рефлекси
Тизе (пателлярдык) рефлекстин пайда болушу төрт баштуу булчуңдун тарамышына
медициналык балка менен уруу учурунда кыркы кыскарып, ал эми бут түзөлө тургандыгы
менен байланыштуу. Тизе томугунун астына так уруу керек, анткени ийилген төрт баштуу
булчуңдун тарамышы чоң жото жиликтин башталышына бекитилген. Бейтап аялдын
шыйрагы мүмкүн болушунча бош абалда болушу керек. Отурган абалда эгерде бейтаптын
буту кыймылдап жана жерге тийбей турса шыйракты бош кармоого болот; жаткан абалда
акыркыга бейтаптын бутун тизенин астынан алакан менен кармоо аркылуу жетишүүгө
болот.
2.1.2. ЭКЛАМПСИЯДАГЫ МАГНЕЗИЯ ТЕРАПИЯСЫ
КӨҢҮЛ БУРГУЛА!!!
Көп сандаган калтыроолордун алдын алуу абдан маанилүү болуп саналат, анткени
андай учурда церебралдык инфаркттын далилденген белгилери байкалат.
Кайталанган приступтардын алдын алуу үчүн тандоо препараты магний сульфаты
болуп саналат (24, 25)
КАЛТЫРООЛОРДУН
УЧУРУ

Калтыроо учурунда
бейтап магнезия

ИШ-ЧАРА

Магнезия терапиясын баштоо:
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терапиясын али ала
элек болчу

Калтыроо учурунда
бейтап магнезиянын
жүктөөчү өлчөмүн
алган, бирок колдоочу
өлчөмдү куюу баштала
элек болчу
Калтыроо учурунда
бейтап магнезиянын
колдоочу терапиясын
алып жатат

1. Жүктөөчү өлчөм: 5 г кургак зат (20 мл 25% эритме –10
мл магнезия жана 10 мл изотониялык эритме эки
шприцте) в/и, 15-20 мүн., ичинде;
2. андан ары колдоочу өлчөм 1 – 2 г/с (инфузомат же в/и
тамчылатып куйган жакшы) дайыма мониторинг
жүргүзүү менен (тизе рефлекси, диурез, ДЖ)
1. в/и кошумча болюс менен дагы 2 г кургак зат куюу
(күкүрт кычкыл магнезиянын эритмеси 8 мл 25% «+»12
мл изотониялык эритме) 5 мүн., ичинде;
2. колдоочу магнезиялык терапияны баштоо

Колдоочу магнезиялык терапиянын көрүнүшүндө:
1. в/и болюс менен 2 г Күкүрт кычкыл магнезиясынын
кургак затын куюу (8 мл 25% эритме «+»12 мл
изотониялык эритме) 5 мүн., ичинде;
2. Андан ары, эгерде колдоочу өлчөм приступка чейин 1
г/с түзсө, аны 2 г/с чейин, препараттын ашыкча
өлчөмүнүн белгилерине дайыма мониторинг жүргүзүү
менен куюу (тизе рефлекси, диурез, ДЖ);
3. Эгерде эгерде колдоочу өлчөм приступка чейин 2 г/с
түзсө, бирок препаратты куюу в/и тамчылатуу менен
жасалса (инфузомат менен эмес):
4. Текшергиле, магнезиянын талап кылынган өлчөмү
сакталган эмес болушу керек!
Күкүрт кычкыл магнезиясы жок болуп калса же акыркы
ага жекече сезгич болсо, диазепам куйгула:
4.1. 10 мг в/и жай, 2 мүнөттөн көп убакыттын
ичинде;
4.2. Препаратты куюуну ар бир 10 мүнөт сайын
кайталоого болот;
4.3. Жол берилген максималдуу баштапкы өлчөм 30
мг
БИРОК ЭСИҢЕРДЕ БОЛСУН, АНТКЕНИ:
 Калтыроолордун алдын алуу үчүн диазепамдын
натыйжалуулугу магнезияга караганда төмөн;
 Диазепам куюу анестезиолог-реаниматологдун
катышуусун талап кылат;
 Диазепамдын
болюстуу
өлчөмдөрүн
куюу
түйүлдүккө терс таасирин тийгизет:
 артериялык гипотония;
 гипотермия жана терможөнгө салуунун
бузулушу;
 төрөлгөндөн кийинки апноэ.
5. Эгерде жасалып жаткан терапияга карабастан
приступтар басылбай жатса:
 Тиопенталнатрий 150 мг в/и;
 ӨЖД которуу
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БҮТҮМДӨР ЖАНА СУНУШТАР
1. Магнийдин сульфатын алган аялдар дайыма байкоо алдында болушу керек, ошол эле
учурда аялдын абалына (диурез, ДЖ, тизе рефлекси) мониторинг жүргүзүү үчүн
бардык зарыл болгон ресурстарды камсыздоо керек.
2. Эклампсиянын алдын алуу жана дарылоо үчүн магнийдин сульфатын вена ичине
куюуда препаратты куюунун ылдамдыгына катуу тартиптеги мониторинг жүргүзүү
зарыл.
3. Магнийдин сульфатын колдонгон медициналык мекемелерде инфузоматтар жана
магнийдин сульфатынын өлчөмү ашыкча болуп калган учурларга карата кальций
глюконатынын жетишерлик запасы болууга тийиш (16).
2.2.БАЗАЛЫК ТЕРАПИЯ: АНТИГИПЕРТЕНЗИВДИК ТЕРАПИЯ ЖАНА АБ
КӨЗӨМӨЛДӨӨ
КОШ БОЙЛУУ УЧУРДАГЫ ШАШЫЛЫШ АНТИГИПЕРТЕНЗИВДҮҮ ТЕРАПИЯ

Иш-чаралар
АБ
Шашылыш
антигипертензивдүү
терапиянын башталуу
критерийлери
Шашылыш
антигипертензивдик
терапиянын максаты
(биринчи 60 мүнөт)

Антигипертензивдик
препарат

Мүнөздөмө

МААНИЛҮҮ!

Натыйжа бере баштаган
убакыт

Анчалык катуу эмес
АГ
140/90 –159/109 мм
сым.мам.
Эгерде АБ ≥ 150/100
мм сым.мам.



САБ <150 мм
сым.мам.
ДАБ 80 – 100 мм
сым.мам.,
ортосунда

1. Токтоосуз
таасир
Нифедипин– 10мг*

Оор АГ
160/110 мм сым.мам.,
жана андан көп
Сөзсүз түрдө
гипотензивдик
терапияны баштагыла!!!
А/Б < 160/110 мм
сым.мам.

берүүчү

капсуладагы

же
2. Токтоосуз таасир берүүчү таблеткадагы 10 мг
Нифедипин
*Препарат өлкөдө катталган эмес
1. АБ деңгээлин тез азайтуу үчүн биринчи кезектеги
дарылоо катары колдонулат;
2. Шашылыш акушердик жардам көрсөтүүчү
препараттарга кирет
1. Нифедипинди peros (ооз) аркылуу гана
колдонуу!
2. Түйүлдүктүн гипотония жана дистресс
тобокелчилигинен улам сублингвалдуу (тилдин
астында) пайдалануу сунушталбайт!
20 мүнөттөн кийин
1. Ошондуктан препаратты ичүүдөн натыйжа берүү
башталган учурду күтүү керек;
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Максималдуу жалпы
баштапкы өлчөм – 50 мг

Кыйыр таасирлер
Магнезиялык терапия
Шашылыш
антигипертензивдүү
терапиянын негизги
принциптери

2. Эгерде АБ 20 мүнөттөн кийин төмөндөбөсө,
препаратты ичүүнү кайталоо керек (АБ деңгээлине
жараша 10-20 мг )
1. Эгерде препаратты ичкенден кийин 20 мүнөттөн
кийин АБ төмөндөбөсө, препаратты ичүүнү дагы
бир жолу кайталоо керек (10 мг);
2. Препараттын жалпы БАШТАПКЫ өлчөмүн ичүү
схемасы:
10 (мг) + 10 + 10 ар бир 20 мүнөттө;
Бирок
АБ
деңгээли
жана
организмдин
гипотензивдик терапияга карата “жообуна”
жараша
нифедипиндин
кыйла
жогорку
өлчөмдөрүнө жол берилет, мисалы,
10+(10-20)+(10-20)=30-50 мг
3. Ошол замат жана орто узактыктагы таасир этүүчү
нифедипин менен баштапкы дарылоонун жалпы
узактыгы 60 мүнөттү (1саат) түзөт;
4. Көңүл бургула!!! Жалпы баштапкы өлчөм 50
мг/саатына ашпашы керек
5. Эгерде нифедипиндин максималдуу жалпы
баштапкы өлчөмү – 50 мг ичкенден кийин АБ
деңгээли 1 саатта 60/110 мм сым.мам., төмөн
түшпөсө,
гипертензияны дарылоодо башка
препараттар каралышы керек (№5 тиркеме)
Энеде тахикардия жана баштын катуу оорусу пайда
болушу мүмкүн
Нифедипин жана магнийдин сульфатын чогуу
колдонууга болот
1. Артериялык басымдын кайсы гана болбосун
баштапкы деңгээлинде анын төмөндөшү жай, 30
мүн., ичинде 10-20 мм сым.мам., ичинде болууга
тийиш.
2. 1 сааттын ичинде 160/110 мм сым.мам.,
төмөндөткөн жакшы.
3. Антигипертензивдик терапия жатын ичиндеги
түйүлдүктүн абалына туруктуу көзөмөл астында
жүргүзүлөт.
4. Магнийдин
сульфаты
антигипертензивдик
препарат катары сунушталган эмес

МААНИЛҮҮ!!!

ШАШЫЛЫШ (АГРЕССИВДҮҮ) АНТИГИПЕРТЕНЗИВДҮҮ
ТЕРПИЯ ЖҮРГҮЗҮҮДӨ АБ ДЕҢГЭЭЛИНИН АШЫКЧА
ТӨМӨНДӨП КЕТИШИНЕН САКТАНУУ КЕРЕК, АЛ
ЭНЕНИН БАШ МЭЭСИНИН ПЕРФУЗИЯСЫНЫН, ТОНДУН
БУЗУЛУУСУНА ЖАНА ТҮЙҮЛДҮКТҮН АБАЛЫН
НАЧАРЛАТУУГА АЛЫП КЕЛҮҮГӨ ЖӨНДӨМДҮҮ!!!

Таасирдин узактыгы

Ошол замат жана убакыт аралык таасир этүүчү
Нифедипин
кыска
аралыкка
таасир
этүүчү
препараттарга кирет жана кош бойлуу мезгилдеги
пландуу терапияга арналган эмес!
АБ кайталап көтөрүлүп кетүүсүнүн алдын алуу
максатында узартылган препараттар менен пландуу

Шашылыш
антигипертензивдик
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терапия максатына жетти,
б.а. бейтаптын
АБ< 150/100 мм сым.мам.

антигипертензивдик терапияны баштоо (төмөндөгүнү
кар.)

Шашылыш
антигипертензивдик
терапия үчүн сунушталган
башка антигипертензивдик
препараттар

№3 таблицаны кар.

КОШ БОЙЛУУ МЕЗГИЛДЕГИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВДИК ТЕРАПИЯ
(А/Б ≥ 160/100 мм сым.мам., дарылоодо)
№3 таблица
Препарат
Өлчөм
Таасир
Таасир Таасирди Эскертүү
этүүнүн
этүүнү н
башталыш н туу
узактыгы
ы
чокусу
Лабеталол*
20 мг в/и;
5 мүн
30 мүн 4 саат
Неонатологдорг
30 мүн
о аял лабеталол
кийин 20-80
ичип
мг в/и
жаткандыгы
кайталагыла;
тууралуу
Максималду
маалымат берүү,
у жалпы
анткени
баштапкы
препарат
өлчөм 300 мг
түйүлдүктө
брадикардияны
пайда кылат
Нифедипин* 5 – 10 мг ооз 5 – 10 мүн
20 мүн ~ 6 саат
Нифедипиндин
*
аркылуу;
туура дары
20 мүн
формасын
кийин
камсыздагыла
кайталоо;
Максималду
жалпы
баштапкы
өлчөм – 30
мг
Гидралазин* 5 мг в/и,
5 мүн
30 мн
Энеде
жай куйгула;
гипотензия
Максатка
пайда болуу
жеткенче ар
тобокелчилиги
бир 5
бар
мүнөттө жай
кайталагыла
(А/Б <
160/110 мм
сым. мам.,
төмөндөшү);
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Максималду
у жалпы
баштапкы
өлчөм – 20
мг
*Препарат өлкөдө жеткиликтүү эмес
** Ошол замат таасир берүүчү нифедипин
ПЛАНДУУ АНТИГИПЕРТЕНЗИВДҮҮ ТЕРАПИЯ

АБны турукташтырууда
Пландуу
антигипертензивдик
терапияга өтүүгө мүмкүн
болгон АБ деңгээли
Пландуу
антигипертензивдик
терапия үчүн
антигипертензивдик
препараттар (АБ
турукташкандан кийин)
(№4 таблица)

Пландуу
антигипертензивдик
терапияда колдоо керек
болгон эне жана
түйүлдүк үчүн АБнын
коопсуз деңгээли
АБ мониторинг жүргүзүү
МААНИЛҮҮ!!!

АБ кайрадан жогорулап кетишинин алдын алуу үчүн
узакка таасир берүүчү препараттар мнен пландуу
антигипертензивдик терапия баштоо
АБ < 150/100 мм сым.мам.



α-адреномиметика – метилдоп;
β-блокаторлор – небиволол (көңүл бур: атенолол
жана празозин КОШ БОЙЛУУ МЕЗГИЛДЕ
СУНУШТАЛБАЙТ!);
 α жана β-блокаторлору – лабеталол (өлкөдө
катталгандан кийин);
 кальций каналдарынын блокаторлору – узакка таасир
берүүчү нифедипин;
 четки вазодилататорлор – гидралазин (өлкөдө
катталгандан кийин).
Гипотензивдик терапия гипертензиянын оордугуна
жараша жекече дайындалат!
Метилдоп 250 мг ооз аркылуу:
 Максималдуу бир жолку өлчөм – 500 мг;
 Максималдуу бир суткалык өлчөм – 2000 мг;
 Препарат өлкөдө бар



САБ 130–149 мм сым.мам., деңгээлинде
ДАБ 80 – 99 мм сым.мам., деңгээлинде

Аз дегенде күнүнө 4 жолу.
Эгерде жүргүзүлгөн антигипертензивдик терапиянын
жүрүшүндө артериялык басымдын жогорулашы кайрадан
белгиленсе,
антигипертензивдик
терапияны
күчөтүп/өзгөртпөстөн преэклампсиянын оордугун кайра
карап чыгуу жана төрөтүү жөнүндө маселени коюу керек!

ПЛАНДУУ АНТИГИПЕРТЕНЗИВДҮҮ ТЕРАПИЯ
(150/100 мм сым.мам., аз артериялык басымды дарылоо)
№4 таблица
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Препарат
Метилдоп
Лабеталол*
Нифедипин**

Өлчөм
250 – 500 мг, ооз
аркылуу;
Максимум 2 г/сут
100 – 400 мг ооз аркылуу;
Максимум 1200 мг/сут
20 – 60 мг ооз аркылуу;
Максимум 120 мг/сут

Эскертүү
Жок
Айрым эксперттер баштапкы 200 мг
өлчөмдү сунушташат
Узак убакытка таасир этүүчү
нифедипиндин туура дары формасын
камсыздагыла, ошол замат же убакыт
аралык таасир этүүчү нифедепинди
колдонууга болбойт.

* Препарат өлкөдө жеткиликтүү эмес
** Узакка таасир этүүчү нифедипин
ЭГЕРДЕ КОШ БОЙЛУУЛУКТУ УЗАРТУУ ЧЕЧИМИ КАБЫЛ АЛЫНСА

Пландуу
антигипертензивдик
терапия

АБга мониторинг
жүргүзүү
Протеинурияга изилдөө
Кандын анализи

МААНИЛҮҮ!!!

Метилдоп 250 мг ооз аркылуу;
Максималдуу бир жолку өлчөм – 500 мг;
Максималдуу бир суткалык өлчөм – 2000 мг;
Пландуу антигипертензивдик терапиянын биринчи
линиядагы препараты;
Кош бойлуу мезгилдеги көбүрөөк изилденген АГ
препараты
Аз дегенде күнүнө 4 жолу
Күнүнө 4 жолудан көп, клиникалык абалына жараша
Протеинурияга сапаттык анализди кайталабоо
Жумасына үч жолу төмөндөгү анализдерди пайдалануу
менен байкоо жүргүзүү:
 бөйрөктөрдүн функциясы (креатинин),
 электролиттер,
 кандын кеңири анализи,
 трансаминаздар,
 билирубин
Эгерде жүргүзүлгөн антигипертензивдүү терапиянын
көрүнүшүндө артериялык кан басымдын жогорулашы
кайрадан белгиленсе, антигипертензивдик терапияны
күчөтүп/өзгөртпөстөн преэклампсиянын оордугун кайра
карап чыгуу жана төрөтүү жөнүндө маселени коюу
керек!

2.3.БАЗАЛЫК ТЕРАПИЯ: ТӨРӨТҮҮ
Оор
преэклампсияны
жана
анын
татаалдашууларын
дарылоонун
башкы
этиопатогенетикалык ыкмасы өз учурунда төрөтүү болуп кала берет, ал ПЭ базалык
терапиясына кирет.
Төрөтүүнүн оптималдуу мөөнөттөрү тууралуу маселени аялдын абалы турукташкандан
кийин кароо керек болот.
Иш-чара

Мазмуну
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эң жагымдуу күнү,
эң жакшы жерде,
мыкты ыкма менен,
тиешелүү
башкы
акушердик
кызматкердин
катышуусунда
КӨҢҮЛ БУРГУЛА!!!
1. Төрөтүү мөөнөттөрүн аялдын абалы турукташкандан
кийин кароо керек.
2. Шашылыш төрөтүү керек болгон учурда дагы аялдын
абалы турукташтырылууга тийиш экендигин эстен
чыгарбоо маанилүү, анткени артериялык кан басымды
жетишерлик көзөмөлдөбөстөн жана калтыроолорду
талаптагыдай алдын албастан кесарево жолу менен
төрөтүү, эне жана түйүлдүк үчүн коркунучту кыйла
көбөйтүшү мүмкүн!

ПЭ натыйжалуу төрөтүү a)
b)
принциптери
c)
d)
Төрөтүү мөөнөттөрү

Төрөтүүнү кийинкиге
калтырууга болобу?

Төрөтүүнүн мөөнөттөрү

ССУнун башка
деңгээлине которуу

1. Белгилүү бир кырдаалдарда неонаталдык жыйынтыкты
жакшы уюштуруу же аялды башка ССУга которуу
үчүн,
түйүлдүктүн
кызыкчылыгында
балким,
төрөтүүнү
антенаталдык
кортикостероиддик
(түйүлдүктүн ДБС алдын алуу) кароо үчүн кийинкиге
калтыруу максатка ылайыктуу болот.
2. Андан тышкары, айрым өз алдынча учурларда
түйүлдүктүн жалпы жетилиши үчүн кош бойлуулукту
узартууга болот.
3. Кош бойлуулукту узартуу тууралуу маселени кароонун
алдында
турукташтыруунун
катуу
тартиптеги
критерийлерин сактоо зарыл.
Чечим ар бир конкреттүү учурда, башка бир катар
факторлор менен катар төмөндөгүлөр сыяктуу нерселер
эске алынганда жекече кабыл алынат:
 Аялдын жалпы абалы;
 Гестация мөөнөтү;
 Ж/и түйүлдүктүн абалы, бирок преэклампсиянын
өөрчүү тобокелчилигине каршы ымыркайдын
жашап кетүү мүмкүнчүлүгүн жана түйүлдүктүн
кызыкчылыгында кош бойлуулукту узартуунун
жыйынтыгында эненин абалынын начарлашын
салмактоо керек.
Аялдарды ССУнун Үчүнчү деңгээлине кайра жөнөтүүнү
карагыла:
 HELLP-синдром
(гемолиз,
боордун
ашыкча
ферменттери жана
тромбоциттердин төмөндүгү)
болгон учурда;
 Калтыроолордон кийин 24 сааттан ашык убакытка
созулган кома абалында;
 Эгерде оор преэклампсияда эне жана түйүлдүккө
талаптагыдай байкоо жүргүзүү уюштурула турган
болсо;
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Турукташтыруу
критерийлери

Төрөтүү ыкмасы

Жыныс кыны аркылуу
изилдеген учурдагы
анестезиологиялык
көрсөтмө

 Антигипертензивдик каражаттар менен дарылоого
карабастан көзөмөлдөнбөгөн гипертензия болгон
учурда;
 Төрөгөндөн кийин 48 сааттын ичинде сакталуучу
олигурия (12).
1. Сиз пландуу антигипертензивдик препарат жана анын
өлчөмүн тандадыңыз:
2. Сиз АБ каалаган диапазондо көзөмөлдөп жатасыз:
 САБ 130–149 мм сым.мам., чектеринде
 ДАБ 80 – 99 мм сым.мам., чектеринде
3. Сиз магнезиялык терапия жүргүзүп жатасыз,
ошондуктан кош бойлуунун канында магнийдин
жетишерлик концентрациясы бар жана БНС тарабынан
жабырлануу белгилери жок;
4. Сиз бейтап аялды текшердиңиз жана анын абалына
туруктуу мониторинг жүргүзүп жатасыз;
5. Сиз трансфузиялык чөйрөлөрдүн жетиштүү запасы бар
экендигин текшердиңиз;
6. Сиз тиешелүү медицина кызматкерин чакырдыңыз;
7. Сиз диагноз туура коюлгандыгын текшердиңиз;
8. ЭСИҢИЗДЕ БОЛСУН, ПЭде төрөт, төрөтүүнүн
ыкмасына карабастан (табигый төрөт жолдору аркылуу
же ыкчам), ПЭ менен жабыркаган кош бойлуу үчүн чоң
сыноо болуп саналат, анткени алар анын абалы
туруктуу болгондо гана жүргүзүлүүгө тийиш;
9. МААНИЛҮҮ!!! ОДП менен жабыркаган кош
бойлуунун туруктуу абалы – бул убактылуу көрүнүш,
кайсы гана учурда болбосун аялдын жалпы
абалынын кезектеги начарлоосу болушу мүмкүн!
Төмөндөгүлөр аныкталгандан кийин аныкталууга тийиш:
 Түйүлдүктүн жатышы жана анын абалы;
 Жатын моюнчасынын абалы жана 24-48 сааттын
ичинде төрөттү индукциялоонун
ийгиликтүү
болушунун мүмкүнчүлүгү
Маанилүү!!! ОДПнын бардык учурларында
табигый төрөт жолдору аркылуу төрөтүүгө
умтулуу керек, анткени кесарево аркылуу
операция
жасоо
бир
катар
олуттуу
татаалдашууларга ээ (6, 9, 10).
1. Жыныс кыны аркылуу изилдөөнү аялдын абалы
турукташкандан кийин гана жүргүзүү!
2. Жыныс кыны аркылуу изилдөөдө ооруну басуу үчүн
баңги анальгетиктерин (морфин, тримеперидин)
колдонуу сунушталбайт, анткени бул түйүлдүк үчүн
дагы, ошондой эле эне үчүн дагы абдан коркунучтуу,
себеби ОДП клиникасы “өчүп калат” жана аялдын
жалпы абалын жеткире баалабай калуу коркунучу
жогору.
3. Жыныс кыны аркылуу изилдөөдө ооруну басуу
жүргүзүү зарылчылыгы жокко чыккан учурда аялдын
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абалын (АБ коопсуз деңгээли, канда магнийдин зарыл
болгон өлчөмдө топтолушу) турукташтыруунун
бардык стандарттарын абдан дыкат сактоо маанилүү
болуп саналат!
2.3.1. ГЕСТАЦИЯ МӨӨНӨТҮНӨ ЖАРАША ОДПдагы АКУШЕРДИК ТАКТИКА
ГЕСТАЦИЯ МӨӨНӨТҮ 20 – 25 жума + 6 күн
1. ССУ деңгээли – Үчүнчү.
2. Эгерде түйүлдүк жашоого жөндөмсүз болсо жана/же бир же эки жуманын ичинде
жашоо жөндөмдүүлүгүнө жетиши күмөн болсо ОДП менен жапа чеккен аялдарга
төрөттү индукциялоону сунуштоо.
3. Кош бойлуулукту табигый төрөт жолдору аркылуу токтоткон жакшы:
3.1. Эгерде гестация мөөнөтү 24 жумадан аз болсо:
 Алгоритмге ылайык фармакологиялык бойдон алдыруу (12)
же
 Тездетилген төрөт үчүн жатын моюнчасын кеңейтүү жана эвакуацияны
сунуштоо;
3.2. Эгерде гестация мөөнөтү 24 – 26 жуманы түзсө:
 Ошол мөөнөттөрү төрөттү индукциялоо боюнча FIGO (2017г.) сунуштарына
ылайык (52).
4. Эгерде кесарево аркылуу операция жасабай коюу мүмкүн эмес болсо, жасоонун
алдында анын коопсуздугун камсыздаңыз:
 коагулопатияны жокко чыгарыңыз; эгерде жокко чыгарылбаса – ЖТП болушун
камсыздаңыз;
 коопсуз анестезия (жалпы же регионалдык) жасоо мүмкүнчүлүгү бар (16).

ГЕСТАЦИЯ МӨӨНӨТҮ 26– 34 жума + 6 күн
1. КОШ БОЙЛУУЛУКТУ 35 ЖУМАГА ЧЕЙИН УЗАРТУУ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮН
КАРОО
1.1. Адатта ОДП менен жапа чеккен кош бойлуу 24 – 48 сааттын ичинде төрөшү
керек. Бирок 26 – 34 жума + 6 күн мөөнөт, кош бойлуулукту 35 жумага чейин
узартуу шашылыш төрөтүүнүн алдында артыкчылыктарга ээ (27).
1.2. Кош бойлуулукту узартуу үчүн шарттар:
‒ Саламаттык сактоо уюмунда энедеги көзөмөлдөнбөгөн гипертензия, энедеги
органдык жетишсиздик же түйүлдүктүн дистресс-синдрому сыяктуу
абалдарга мониторинг жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар (компетенттүү
кызматкер, сутка бою нөөмөттүн болушу ж.б.);
‒ оор гипертензия коррекцияланат, б.а. АБ дары-дармектер менен коопсуз
сандарда кармап турууга болот (150/100 мм сым.мам., аз);
‒ тромбоцитопения өөрчүбөйт, АлАТ, АсАТ көбөйбөйт;
‒ жатын ичиндеги түйүлдүктүн абалы начарлабайт;
‒ органдык жетишсиздик симптомдору;
‒ HELLP-синдром жок (№3 тиркеме);
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1.3. Түйүлдүктүн РДСне глюкокортикоиддер менен алдын алуу жүргүзүү;
1.4. МААНИЛҮҮ!!! Эгерде 34 жума+6 күн гестация мөөнөтүндөгү ОДПда эненин
абалы турукташса жана кош бойлуулукту узартуу жөнүндө чечим кабыл
алынса (жогоруда белгиленген шарттарды сактаган учурда), анда магнезиялык
терапияны алып салуу керек!
1.6. Узартуунун максаты: ымыркайдын жашап кетүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү;
ТӨРӨТҮҮ:
 Төрөтүү 35 жумалык мөөнөткө жеткенде көрсөтүлгөн, кош бойлуулукту
андан ары узартуу максатка ылайык эмес;
 Жогоруда жазылгандарды эске алуу менен жатын моюнчасынын
жетилгендигине жараша төрөткө даярдоого киришкиле (20);
 МААНИЛҮҮ!!! Эгерде магнезия терапиясын ага чейин алып салган
болсоңуз, аны төрөттө баштаңыз.
2. КОШ БОЙЛУУЛУКТУ УЗАРТУУ КООПСУЗ ЭМЕС (№4 тиркеме)
2.4. Эгерде жүргүзүлүп жаткан дарылоого карабастан, клиникалык көрүнүш начарлап
жатса же туруктуу эмес болсо, ОДП менен жапа чеккен кош бойлуулар 24-48
сааттын ичинде төрөтүлөт;
2.2. Жогоруда белгиленген убакыт түйүлдүккө РДСтин алдын алуу жүргүзүү үчүн
зарыл. Бирок эгерде аялдын абалы тынымсыз начарлай берсе, түйүлдүктүн РДСин
алдын алуу фактысынын жоктугу төрөтүүнү кийинкиге калтырууга себеп боло
албайт!
2.3. Төрөтүү ыкмасы катары, биринчи кезекте табигый төрөт жолдору аркылуу
төрөө мүмкүнчүлүгүн кароо керек, БИРОК төмөндөгү шарттарда:
‒ шашылыш акушердик көрсөтмөлөрдүн жоктугу,
‒ эненин компенсацияланган абалы,
‒ шашылыш/тез арада төрөтүүгө көрсөтмөлөрдү аныктоо үчүн эне менен
түйүлдүктүн абалына толук баалуу байкоо жана дыкат мониторинг жүргүзүү
мүмкүнчүлүгү бар (мис., көзөмөлдөнбөгөн гипертензия, эне жана
түйүлдүктүн абалынын начарлашы, анын ичинде органдык
жетишсиздик же түйүлдүктүн дистресс-синдрому);
‒ адекваттуу анестезиологиялык көрсөтмө менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү
бар, консервативдүү төрөтүүдө эпидуралдык анестезия жакшы
(төмөндөгүнү кар.);
2.4. Индукциянын астындагы иш-чараларды баштагыла, андан кийин төрөттү
индукциялоо жүргүзүлөт (20);
2.5. Эгерде бейтаптын абалы жатын моюнчасын жетилтүү максатында төрөтүүнү
кийинкиге калтырууга мүмкүнчүлүк бербесе (клиникалык көрүнүш туруксуз,
лабораториялык маалыматтар – органдык дисфункциянын белгилеринин
көбөйүшү ж.б.) төрөттү мизопростол менен индукциялоого киришүү керек:
‒ мизопростолдун бир таблеткасын (200 мкг) 200 мл сууга эриткиле;
‒ кош бойлууга ар бир 2 саатта 20 мкг (20 мл раствора), биринчи эки жолку
кабыл алууда бере баштагыла;
‒ эгерде жатынды кыскартуу жетиштүү эмес болсо, мизопростолду 40 мкг (40
мл) ар бир 2 саатта, жалпы бир суткалык өлчөмдү ашырбастан – бир таблетка
(200 мкг) ичүүнү улантуу керек, б.а. таблетканы көп эритүүгө болбойт!!!
‒ эгерде мизопростол ичүүнүн көрүнүшүндө активдүү төрөт ишмердүүлүгү
өөрчүсө, препаратты ичүүнү токтотуу керек!!!(20)
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ГЕСТАЦИЯ МӨӨНӨТҮ 35 ЖУМА ЖАНА АНДАН КӨП
1. ССУ деңгээли – Үчүнчү жана Экинчи;
2. Мөөнөтүнөн мурда төрөтүү көрсөтүлгөн, чечим кабыл алынгандан тарта 24-48
сааттын ичинде жасаган жакшы (16);
3. Төрөтүү ыкмасын биротоло тандоо клиникалык кырдаалды, эне жана түйүлдүктүн
абалын, дарылоо мекемесинин мүмкүнчүлүктөрүн, дарыгерлер бригадасынын
тажрыйбасын жана бейтаптын маалыматтуу макулдугун изилдөөгө негизделиши
керек;
4. Төрөтүү ыкмасын кантип кароо керек, биринчи кезекте табигый төрөт жолдору
аркылуу төрөтүү ыкмасы;
5. Аялдын абалы турукташкандан кийин жана төрөт жолдору баалангандан кийин
жатын моюнчасынын жетилүү даражасына жараша төмөндөгүлөрдү жасоо керек:
5.1. Жатын моюнчасын (жатын моюнчасынын жетилиши) төрөткө даярдоого мүмкүн
болушунча эрте киришүү;
5.2.Эгерде бейтаптын абалы мүмкүнчүлүк берсе (клиникалык көрүнүш начарлабаса,
эклампсиядан кабар берүүчү белгилери жок болсо, оор преэклампсиянын
белгилери туруктуу эмес болсо), жатын моюнчасы жетилгенге чейин 2-3 күн
күндүн ичинде күтүү тактикасы болушу мүмкүн; ошол эле учурда магнезия
терапиясын 24 саат инфузиядан кийин токтотуу керек;
5.3.Жатын моюнчасы 6 жана андан көп баллга жеткенден кийин («Жетилген, бирок
жетиштүү эмес» жана «Жетилген») окситоцин менен төрөттү индукциялоого
киришүү (20);
5.4. Эгерде бейтаптын абалы жатын моюнчасын жетилтүү максатында төрөтүүнү
кийинкиге калтырууга мүмкүнчүлүк бербесе (клиникалык көрүнүш туруксуз,
лабораториялык маалыматтар – органдык дисфункциянын белгилеринин
көбөйүшү ж.б.) төрөттү мизопростол менен индукциялоого киришүү керек:
‒
мизопростолдун бир таблеткасын (200 мкг) 200 мл сууга эриткиле;
‒
кош бойлууга ар бир 2 саатта 20 мкг (20 мл раствора), биринчи эки жолку
кабыл алууда бере баштагыла;
‒
эгерде жатынды кыскартуу жетиштүү эмес болсо, мизопростолду 40 мкг (40
мл) ар бир 2 саатта, жалпы бир суткалык өлчөмдү ашырбастан – бир таблетка
(200 мкг) ичүүнү улантуу керек, б.а. таблетканы көп эритүүгө болбойт!!!
‒
эгерде мизопростол ичүүнүн көрүнүшүндө активдүү төрөт
ишмердүүлүгү өөрчүсө, препаратты ичүүнү токтотуу керек!!!
6. 38 жума + 6 күн гестация мөөнөтүндө пландалган кесарево аркылуу операция
жасоодо, түйүлдүккө ДБСтин алдын алуу жүргүзүү керек (20).

МААНИЛҮҮ!!!
Бүгүнкү күндө 37 жумалык гестация мөөнөтүнө жеткендеги төрөттү индукциялоо
үчүн көрсөтмө оор даражадагы преэклампсия эле эмес, ошондой эле кош
бойлуулукту узартуу коркунучтуу жана максатка ылайыксыз болгон жеңил
даражадагы преэклампсия дагы болуп саналат!
Бирок жеңил даражадагы преэклампсияда эгерде бул зарыл болсо, протоколго
ылайык 48 сааттан көп жана ал гана эмес бир канча күндөн көп убакытта жүргүзүлүшү
мүмкүн
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ИНТРАНАТАЛДЫК ЖАРДАМ (гестациянын мөөнөтүнө карабастан)
Төрөтүүнү уюштуруу

Ооруксуздандыруу
Магнезиялык жана
антигипертензивдик
терапиялар
Мониторинг

Төрөттүн II мезгилин
жүргүзүү

1. Мультидисциплинардык бригада менен төрөттү жүргүзүү:
акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог;
2. Ар бир адис квалификациясы боюнча жооптуу нөөмөтчү
дарыгердин деңгээлинде болууга тийиш;
3. Тишелүү бөлүмдөрдүн башчыларынын маалыматы болууга
тийиш;
4. Төрөтүүнү пландоо дыкат уюштурулушу керек
Эгерде мүмкүнчүлүк болсо адекваттуу ооруксуздандырууну
камсыздагыла. Эпидуралдык анестезияга артыкчылык берилет
(төмөндөгүнү кар.).
1. Эгерде мурда жүргүзүлгөн болсо улантуу.
2. Эгерде мурда жокко чыгарылган болсо магнезиялык
терапияны баштоо
3. Көрсөтмөлөр боюнча корректировкалар болушу мүмкүн.
Төрөт учурундагы артериялык кан басымды өлчөө зарыл:
 жеңил же орточо гипертензия менен жапа чеккен
аялдарда саатына 1 жолу,
 оор гипертензия менен жапа чеккен аялдарга тынымсыз
мониторинг жүргүзүү
 төрөт учурунда гипотензивдик терапия жүргүзүү;
1. Көрсөтмөлөр боюнча гематологиялык жана биохимиялык
мониторинг;
2. Төрөт учурундагы суюктук тең салмактуулугуна дыкат
көзөмөл (табарсыкка катетер коюу, эгерде суюктук тең
салмактуулугуна дыкат көзөмөл зарыл болсо, бирок эгерде
мүмкүн болсо, табарсыкка катетер койбоо керек);
3. Суюктук жоготуу учурларынан тышкары учурларда
(мисалы, кансыроо) в/и суюктук куюуну 80 мл/саатына
чейин чектөө, бирок суюктук ичүүнү чектебегиле;
4. Түйүлдүктүн абалын протокол боюнча баалоо:
 туруктуу КТГ
же
 түйүлдүктүн ж/к ар бир 15 мүн тыңшап туруу
6. ОДПдагы мүмкүн болгон татаалдашуулар жөнүндө эстен
чыгарбоо маанилүү (тондун сыйрылышы,
ретроплацентардык гематома, сырткы кансыроонун
жоктугу ж.б.).
1. Узактыгын чектебөө:
 туруктуу жеңил же орточо гипертензия менен жапа
чеккен аялдарда;
 эгерде артериялык кан басым оор гипертензия менен
жапа чеккен аялдарда жол берилген чектерде жөнгө
салынса.
2. Дарыланбаган (акушердик кычкачтар, вакуум-экстракция)
оор гипертензия менен жапа чеккен жана АБ деңгээли
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3.
Төрөттүн III мезгилин 1.
2.
жүргүзүү
3.

кооптуу деңгээлде турган аялдарды операция жолу менен
төрөтүү сунушталат.
Магнезия терапиясы төрөттүн бардык мезгилинде
жүргүзүлүшү керек.
Активдүү жүргүзүү көрсөтүлгөн;
Негизги утеротоник – окситоцин.
Метилэргометрин каршы көрсөтүлгөн!

БҮТҮМДӨР ЖАНА СУНУШТАР
1. ОДП мөөнөтүнөн эрте төрөтүү көрсөтүлгөн, эгерде:
 гестация мөөнөтү < 26 жума же > 34 жума + 6 күн;
 түйүлдүктүн жатын ичиндеги кечигүүсүнүн объективдүү белгилери бар (5
перцентилден төмөн), суунун көрүнүп турган аздыгы, нөлдүк же тескери
диастолдук кан айлануу;
 эклампсиянын кабарчылары бар (гиперрефлексия, баштын катуу оорушу),
ишемиялык же геморрагикалык инсульт, торчонун катмарлануусу, өпкөнүн
шишип кетиши, курч бөйрөк жетишсиздиги, боордун гематомасы же айрылып
кетиши, эпигастриядагы оору, жүрөк айлануу жана кусуу;
 антигипертензивдик терапияга жооп бербеген туруктуу оор артериялык
гипертензия бар ≥ 160/110 мм сым.мам.
2. ОДП менен жапа чеккен аялга жана 26 жана 34 (+6) гестация мөөнөтүндөгү жашоого
жөндөмдүү түйүлдүккө карата биринчи кезекте түйүлдүктүн РДСтин алдын алуу үчүн
(48 саат) кош бойлуулукту узартуу (күтүү тактикасы), эгерде мүмкүн болсо, анда ж/и
түйүлдүктүн өсүшү үчүн дагы сунушталат, бирок энеде көзөмөлдөнбөгөн гипертензия
жана органдык дисфункция, түйүлдүктүн дистрессия сыяктуу абалдар жок болушу
жана аларга жасалган мониторингдин болуусу шарт (16).
3. Табигый төрөт жолдору аркылуу төрөтүү мүмкүнчүлүгү преэклампсиянын бардык
учурларында, анын ичинде оор түрүндө, КТ (кесарево менен төрөтүү) абсолюттук
көрсөтмөлөр жок болгондо каралууга тийиш.
2.3.2. ЖЫНЫС КЫНЫ АРКЫЛУУ ТӨРӨТҮҮДӨГҮ ООРУКСУЗДАНДЫРУУ
1. Колдоочу кам көрүү
2. Ооруну фармакологиялык жеңилдетүү
3. Регионалдык анальгезия
1. Колдоочу кам көрүү
Төрөт учурунда ооруну кабыл алуу көп жагынан аялдын эмоционалдык абалынан көз
каранды. Төрөт учурундагы колдоочу кам көрүү ишенимдүүлүктү камсыздайт жана
ооруну кабыл алууну азайтат*. Көпчүлүк аялдар үчүн төрөт учурундагы ооруну жеңүү
үчүн ушул жетиштүү экендигин эстен чыгарбоо маанилүү.
*Колдоочу кам көрүү.
‒ Эгерде мүмкүн болсо, төрөй турган аялдын кыймылдоо каалоосун колдоңуз, ага
төрөт учурунда ыңгайлуу абалда жатышына жардам бериңиз.
‒ Төрөт учурунда аялдын аркасын укалап, психологиялык жана физикалык колдоо
көрсөтө ала турган өнөктөштүн катышуусу абдан маанилүү экендигин унутпаңыз.
‒ Дем алуу ыкмаларын колдонууну колдоңуз.
Төрөткө катышуу үчүн туугандарынын ичинен өнөктөш жок болгон учурда төрөй
турган аялга эгерде мүмкүн болсо, бардык төрөт мезгилинин ичинде медицина
кызматкерлеринин ичинен бирөөнүн коштоп жүрүшүн камсыздаңыз. Колдоочу пикир
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алышуу төрөттүн оң физиологиялык жыйынтыктарына түрткү берет. Төрөп жаткан
аялга сиз жасап жаткан бардык процедураларды түшүндүрүңүз жана аны менен
талкуулаңыз (Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: A guide for midwives
and doctors Integrated, World Health Organization 2017).
Ошентип колдоочу терапия өзүнө так маалыматты, канчалык мүмкүн болсо ошончолук
бейтаптын каалоолорун урматтоону, бейтаптын тандоосу боюнча колдоо көрсөтүүчү
адамдын дайыма катышуусун, эркин жүрүүнү, тынч кырдаалды жана кызматкерлер
тарабынан дайыма ынандырууну жана колдоону камтууга тийиш.
2.
Ооруну фармакологиялык жеңилдетүү
Ооруну фармокологиялык каражаттар менен жеңилдетүү зарыл болгон учурда аялга
сунуштагыла:
- морфин 0,1 мг/кг дене салмагына, в/и, ар бир 4 саатта, зарылчылыкка жараша;
- прометазин 25 мг, б/и же в/и.
Фармакологиялык ооруксуздандыруу ымыркай тараптан татаалдашуулардан качуу
үчүн төрөттүн болжолдуу убактысына чейин 4 сааттан кем эмес убакыт калганда
жасалышы керек.
Бейтапка маалыматтуу макулдук алуу үчүн баңги анальгетиктеринин артыкчылыктары
жана кемчиликтери жөнүндө маалыматты алдын ала берүү абдан маанилүү.
Артыкчылыктары: ооруну жеңилдетүү (ар кандай даражада).
Кемчиликтери: седация, жүрөк айлануу жана кусуу, аң-сезимдин чаташуусу.
Ымыркайга таасир тийгизиши – анын ичинде неонаталдык респиратордук дистресс –
синдром.
КОРКУНУЧТУУ!!! Эгерде баңги анальгетиги төрөй турган аялга төрөгөнгө чейин
жасалса, анда бала биринчи кезекте дем алуу функциясынын начарлашы менен
коштолгон баңги депрессиясынын белгилери менен төрөлүшү мүмкүн. Аялга “саатты
эсептөөгө” жана төрөттүн так убактысын алдын ала божомолдоого дайыма эле мүмкүн
боло бербестигин эскертүү керек, анткени төрөт ишмердүүлүгү дайыма эле
болжолдонгондой боло бербейт.
Баңги депрессиясында балага жардам көрсөтүү
‒ Бул кырдаалда ууга каршы зат Налоксон болуп саналат.
‒ Препратты энелери жакын арада эле баңги каражаттарын ашыкча колдонгон деп
шектелген ымыркайларга куюуга болбойт.
‒ Эгерде ымыркайларда дем алуунун начарлоо белгилери бар болсо ошол замат
жандандырууну баштоо керек.
‒ Дем алуу калыбына келтирилгенден кийин ымыркайга 0,1 мг/кг салмакка эсептелген
налоксон бергиле. Маанилүү – налоксон колдонуу ымыркайларды калыбына
келтирүү боюнча стандарттык кечиктирилгис жардам көрсөтүүдө эч убакта
кечигүүнү пайда кылбашы керек.
‒ Эгерде балада ийгиликтүү жандандыруудан кийин четки кан тамырларда адекваттуу
кан айлануу жүрсө, налоксон б/и дайындоого болот.
‒ Налоксондун кайталанган өлчөмдөрү эгерде бул кайталанган баңги депрессиясына
бөгөт коюу үчүн зарыл болсо 3 мүнөттүк интервалдан кийин талап кылынышы
мүмкүн.
‒ Эгерде баңги анальгетигин куюу жана төрөттүн ортосундагы аралык 4 сааттан аз
болсо, бирок ымыркайда дем алуунун начарлашынын белгилери жок болсо, дем
алуунун начарлоо белгилерин күтүү менен балага байкоо жүргүзгүлө жана жогоруда
көрсөтүлгөндөй эгерде алар болуп жатса дарылагыла.
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3. Регионалдык анальгезия
Ушул тапта төрөттү ооруксуздандыруу (анальгезия) үчүн төмөндөгү регионалдык
ыкмаларды пайдаланууга болот:
I.
Эпидуралдык анальгезия (ЭА);
II.
Паравертебралдык анестезия;
III.
Жүлүн мээ анальгезиясы
ЭПИДУРАЛДЫК АНАЛЬГЕЗИЯ

I.

Артыкчылыктуу ыкма болуп саналат, анткени:
1. Техникалык кийлигишүү (ЭДПга катетер коюу) бир жолу аткарылат;
2. Бейтап менен төрөттүн кайсы гана узактыгында болбосун иштөөгө мүмкүнчүлүк
берет;
3. Төрөттөн кийинки эрте мезгилде кийлигишүүнү (текшерүү, тарытып тигүү ж.б.)
ооруксуздандырууга мүмкүнчүлүк берет;
4. Ал гана эмес эң эле шашылыш көрсөткүчтөр (бейтапты кароодон тарта, аны
операция залына жеткирүү жана операция жасоочу кызматкерлерди даярдоого
чейин) пайда болгон учурда дагы анальгезиядан анестезияга тез өтүү
мүмкүнчүлүгүн берет;
5. Операция аркылуу төрөткөн учурда операциядан кийинки көбүрөөк адекваттуу
ооруксуздандырууну камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет;
6. Куюунун саны адатта 2-3 жолудан ашпайт, бирок ошол эле учурда анальгезиянын
жалпы узактыгы 3 – 3,5 саатты түзөт;
7. Жатын моюнчасынын ачылуу даражасы ЭА аткаруу учурунда төрөттүн
жыйынтыгы үчүн принципиалдуу мааниге ээ эмес.
II.

ПАРАВЕРТЕБРАЛДЫК АНАЛЬГЕЗИЯ

ЭА каршы көрсөтмө бар болгон учурда тандалуучу ыкма (№9 тиркеме).
Ыкманын кемчиликтери:
1. Узакка созулган төрөттө кайталап аткаруу зарыл;
2. Төрөттөн кийинки мезгилде ооруксуздандыруу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу (башка
ыкмаларды колдонуу зарыл);
3. Операция жолу аркылуу төрөтүүгө өтүү учурунда анестезиянын башка ыкмаларын
колдонуу зарыл.
III. ЖҮЛҮН МЭЭ АНАЛЬГЕЗИЯСЫ
Жыныс кыны аркылуу төрөтүүдө ооруксуздандыруучу катары атайы иштелбеген пункция
жана/же субарахноиддик мейкиндикти катетеризациялоодо колдонууга болот (№2
тиркеме).
Ыкманын жакшы жактары:
1. Бейтап менен узакка иштөө мүмкүнчүлүгү;
2. ЖМА астында операция аркылуу төрөтүүгө тез өтүү мүмкүнчүлүгү;
Ыкманын начар жактары:
1. пункция
алынгандан
кийинки
баш
оорунун
жана
неврологиялык
татаалдашуулардын өөрчүү мүмкүнчүлүгү жогору
2.2.3. КЕСАРЕВО ОПЕРАЦИЯСЫ АРКЫЛУУ ТӨРӨТҮҮ
МААНИЛҮҮ!!!
Преэклампсия/эклампсияда кесарево аркылуу төрөтүү энелердеги
татаалдашуулардын кыйла жогорку тобокелчилиги болушу мүмкүн экендигин
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дайыма эстен чыгарбоо керек, ошондуктан табигый төрөт жолдору аркылуу
төрөтүү дайыма артыкчылыктуу болуп кала берет!!!
Эгерде кесарево аркылуу операция жасабай коюу мүмкүн эмес болсо, аткаруунун алдында
анын коопсуздугун камсыздагыла:
 коагулопатияны жокко чыгаргыла; эгерде акыркы жокко чыгарылса – ЖТП
болушун камсыздагыла;
 коопсуз анестезия бергиле (жалпы же регионалдык).
Кесарево аркылуу жасалган операцияда преэклампсия менен жапа чеккен аялдарда тандоо
ыкмасы каршы көрсөтмөлөр жок болгон учурда регионардык (жүлүн мээ, эпидуралдык)
анестезия болуп саналат.
Преэклампсия жана анын татаалдашкан формалары акушерстводо өтө көп кан кетүүнүн
эң эле жогорку тобокелчилигине кире тургандыгын эске алуу зарыл. Ушул категориядагы
бейтаптарга шашылыш жардам көрсөтүүдө хирургиялык, жергиликтүү жана
консервативдик гемостаз, өтө көп кан жоготууга интенсивдүү терапияны (кандын
компоненттери: эритроцитардык масса, ЖТП, тромбоцитардык масса) камсыздоого даяр
болуу зарыл.
МААНИЛҮҮ!!!
1. Кесарево аркылуу операция жасоо учурунда же төрөт учурунда магнийдин
сульфатынын инфузиясын токтотпогула (магнийдин ашыкча өлчөмдө болгон
учурларынан тышкары)!!!
2. ОДП менен жапа чеккен кош бойлууларды/төрөп жаткан аялдарды операция
аркылуу төрөтүүдө жатын артерияларына алдын алуучу байлоону жүргүзбөө
керек!
3. Алдын алуу максатында жатынга баллон тампонадасын колдонбогула!

КЕСАРЕВО АРКЫЛУУ ОПЕРАЦИЯДАГЫ АНЕСТЕЗИЯ
Кесарево жол менен операция жасалган учурда анестезия үчүн тандоо ыкмасы
төмөндөгү ыкмалар болуп саналат:
1. Жүлүн мээ анестезиясы
2. Эпидуралдык анестезия
3. Жалпы анестезия
Кесарево жолу менен операция жасоодогу регионардык анестезия ал каршы
көрсөтүлбөгөн бардык учурларда көрсөтүлгөн болуп саналат!!!




Регионардык анестезияга каршы көрсөтмөлөр (17)
Абсолюттук
Салыштырмалуу
Бейтаптын баш тартышы
 Төрөп жаткан аялдын психологиялык
жана эмоционалдык лабилдүүлүгү
Төрөп жаткан аялдын абалына
(өзгөргүчтүгү)
анестезия учурунда толук баалуу
байкоо жүргүзүү жана потенциалдуу
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мүмкүн болгон татаалдашууларды
натыйжалуу дарылоо үчүн зарыл
болгон шарттардын жана
жабдуулардын жоктугу
 Коагулопатия
 Антикоагулянттык терапия
 Пункция алган аймактагы теринин
инфекциясы
 Баш сөөк ичиндеги гипертензия
 Көрүнүп турган гиповолемия жана
көп кан жоготуунун өөрчүшүнүн
реалдуу коркунучу (тондун
сыйрылышы, жатындын айрылышы,
гипотониялык кансыроолор ж.б.)
 Түйүлдүктүн дистресси
 Аорто-кавалдык компрессия
синдромунун көрүнүп турган
белгилери
 Сепсис
 Бактериемия
 Ваготониянын көрүнүп турган
белгилери, анамнездеги тез-тезден
болуучу синкопалдык абалдар, синус
түйүнүнүн начарлоо синдрому, AVблокадалары








Психикалык жана неврологиялык
оорулар, интеллект деңгээлинин
төмөндүгү (олигофрения ж.б.)
Жүрөктүн кагышынын өөрчүшү
менен оорушу (идиопатиялык
гипертрофиялык субаорталдык
стеноз, аорталдык стеноз, митралдык
стеноз жана у.с.)
Болжолдонуп жаткан операциялык
кийлигишүүнүн белгисиз узактыгы
жана операциянын көлөмүн кеңейтүү
мүмкүнчүлүгү (жатынды
экстирпациялоо, жыныс кынынын
үстүнөн ампутация жасоо ж.б.у.с.)
Омуртканын анатомиялык
аномалиялары
Болжолдонгон пункциянын
ордундагы четтерине жайгашкан
инфекциянын жергиликтүү
белгилери

Мониторинг ЖМА абдан маанилүү бөлүгү болуп санала тургандыгын эстен
чыгарбоо керек!!! ЖМА өткөрүү процедурасынын коопсуздугун камсыздоочу бардык
жазылган чараларды так сактоо маанилүү (17). Операция жасоонун алдында бардык
аялдар тромбоциттердин санына текшерилиши керек (№5 таблица).
Нейроаксалдык анальгезия/анестезия жүргүзүү үчүн шарттар
№5 таблица
Аспирин же
Тромбоциттердин саны
Тромбоциттерди ЭНМ жана
гепариндин аз
нормада
н саны аз,
ЖАТУнун
өлчөмдөрү менен
БИРОК ЭНМ
өзгөрүлгөн
дарыланып жатат
жана ЖАТУ
маанилери
маанилери
(тромбоциттерди
нормалдуу
н санына
карабастан)
Бейтап

 Эгерде
Х
аспириндин аз
тромбоциттерди
өлчөмдөрүн
н саны ≥ 75 × 10
9
алган жок же
/л;
буга чейин алган
Эгерде
тромбоциттерди
н саны 50 – 70 ×
10 9/л болсо
түшүнүксүз;
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Х Эгерде
тромбоциттерди
н саны < 50 × 10
9
/л болсо
Бейтап
фракцияланбаган
гепарин алып
жатат:
≤ 10 000
Ед/суткасына,
тери астына

> 10 000
Би/суткасына,
тери астына

Терапевтиялык
өлчөм
> 10 000
Би/суткасына, в/и

Бейтап
молекулалары аз
гепарин алып
жатат:
Алдын алуучу
өлчөм ≤ 10 000
Би/суткасына

Терапиялык
өлчөм:
>10 000
Би/суткасына

 Бирок
гепариндин
акыркы
өлчөмүнөн
кийин 0-4 сааттан кийин
гана!

Так сунуштар
жок, жекече
чечүү керек

Х

Так сунуштар
жок, жекече
чечүү керек

Х

 Бирок
гепариндин
акыркы
өлчөмүнөн
кийин 4 сааттан кийин
жана
ЖАТУнун
нормалуу маанилеринде
гана
 Бирок
гепариндин
акыркы
өлчөмүнөн
кийин
4
сааттан
кийин жана
ЖАТУнун
нормалуу
маанилеринд
е гана

 Бирок акыркы
өлчөмдөн кийин 10-12
сааттан кийин гана
 Бирок
акыркы
өлчөмдөн кийин 24
сааттан кийин гана
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Бейтап
Түшүнүксүз, бирок
Так сунуштар
аспириндин аз
аспиринди төрөттүн
жок, жекече
өлчөмдөрүн жана божомолдонгон күнүнө 7
чечүү керек
гепариндин
күн калганда алып салуу
алдын алуучу
керектигин эстен
(≤ 10 000
чыгарбоо керек
Би/суткасына)
өлчөмдөрүн
(фракцияланбага
н же
молекулалары аз)
 Нейроаксалдык анальгезия/анестезия жүргүзүүгө болот
Х Нейроаксалдык анальгезия/анестезия жүргүзүүгө болбойт

Х

Кесарево аркылуу операция жасаган учурда регионалдык анестезия жалпы анестезиядан
артыкчылыктуу, анткени бул категориядагы бейтаптарда көп учурда кекиртектин шишиги
сыяктуу дем алуу жолдору менен болгон көйгөйлөр көп кездешет (5, 8)
Бирок жакшы жүргүзүлгөн жалпы анестезия, өзгөчө ж/и түйүлдүктөгү оор гипоксия,
өпкөнүн шишип кетиши, эненин гемодинамикалуу туруксуздугу, гематомалардын пайда
болуусунун жогорку коркунучу (мисалы, тондун мөөнөтүнөн мурда сыйрылышынан
келип чыккан коагулопатия, оор тромбоцитопения) же өзгөчө өзгөрүлгөн аң-сезим же
неврологиялык татаалдашуулар орун алган эклампсияда дагы коопсуз болушу мүмкүн.
МААНИЛҮҮ!!! Жалпы анестезияда интубациянын прессордук натыйжасынын жогорку
коркунучу жана ага бөгөт коюунун мүмкүн болгон ыкмалары жөнүндө дайыма эстен
чыгарбоо керек.
Кекиртекке ларингоскопия жана интубация жасоо өзгөчө артериялык кан басым
жетишерлик көзөмөлдөнбөгөн учурда ОДП жана анын татаалдашуулары менен жапа
чеккен аял үчүн өзгөчө коркунучтуу учурду билдирет. Интубацияны адатта коштогон
убактылуу, бирок оор гипертензия, энелер өлүмүнүн маанилүү себеби болуп саналган
миокарддын ишемиясына, мээге кан куюлууга же өпкөнүн шишип кетишине алып келиши
мүмкүн. Систоликалык артериялык басымды <180 мм сым.мам., колдоого багытталган
прессордук жооптордун алсырашы ремифентанил* 1 мкг/кг; же альфентанил менен
айкалышкан 7,5 мкг/кг магнийдин сульфаты 30 мг/кг сыяктуу препараттарды колдонууда
жакшы жетишилет (10, 11). Бирок фентанил 2,5 мкг/кг, альфентанил 10 мкг/кг же
магнийдин сульфаты 40 мг/кг натыйжасы азыраак болуп саналат.
*Препарат өлкөдө катталган эмес.
2.3.4. ТӨРӨТТӨН КИЙИНКИ МЕЗГИЛДИ ЖҮРГҮЗҮҮ
СТАЦИОНАРДАГЫ ТӨРӨТТӨН КИЙИНКИ МЕЗГИЛДИ ЖҮРГҮЗҮҮ
ОДП менен жапа чеккен аялдарды төрөткөндөн кийин начарлашы мүмкүн. Өтө
жогорку тобокелчилик учуру төрөттөн кийинки 24 саатты түзөт, ал эми 2 жумадан
кийин тобокелчилик абдан төмөндөп калат. Кызматкерлер преэклампсиянын төрөттөн
кийинки татаалдашууларын аныктоого жана дарылоого даяр болушу зарыл.
ЭСИҢЕРДЕ БОЛСУН!!! Эклампсиянын учурларынын 44%ы төрөттөн кийин
болот, өзгөчө өз мөөнөтүндө өткөн төрөттө, демек преэклампсияга барабар болгон
белгилери же симптомдору бар аялдар дыкат байкоого алынышы керек.
Андан тышкары, эклампсиянын пристубунун болуу мүмкүнчүлүгү төрөттөн кийинки
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төртүнчү күндөн кийин азая тургандыгына карабастан эклампсиянын учурлары
тууралуу билдирүүлөр төрөттөн кийин 4 жумага чейин болгон.
ОДП же эклампсия аялда төрөттөн кийин ошол замат гипертензия же
преэклампсиянын белгилери (баш оору, көрүүнүн бузулушу, жүрөк айлануу же
эпигастралдык оору) пайда болгон төрөттөн кийинки мезгилде биринчи жолу орун
алышы мүмкүн.
Төрөттөн кийин артериялык кан басымдын көрсөткүчтөрүнө ылайык
антигипертензивдик дарылоо уланышы керек. Көпчүлүк аялдар бул мезгилге чейин
дарыланууну токтотуп коюшса дагы, дарылоону 3 айга чейин улантуу зарыл болушу
ыктымал.
Магнийдин сульфаты Төрөткөндөн кийин төрөттөн кийинки эрте эклампсиянын
алдын алуу үчүн 24 сааттын ичинде инфузия жүргүзүү керек.
Тромбдун алдын алуу Бүгүнкү күндө бул максатта ацетилсалицил кычкылынын
натыйжалуулугу жөнүндө маалыматтар жок.
Антигипертензивдик 1. Төрөткө чейин/төрөт учурунда, төрөттөн кийинки
мезгилде антигипертензивдик дарылоо (метилдоп, тез
препараттар
таасир берүүчү нифедипин ж.б.) алган ОДП менен жапа
чеккен аялга:
 аял стационарда жатканда күнүнө аз дегенде 4 жолу
АБ көзөмөл жүргүзүү;
 АБ ар бир өлчөөдө катуу баш оору, эпигастриядагы
оору
жана
көрүүнүн
бузулушу
жөнүндө
арызданууларды тактап суроо;
 гипотензивдик дарылоону улантуу керек:
 АБ төрөттөн кийин төмөндөшү мүмкүн
экендигин эстен чыгарбоо керек, бирок адатта ал
төрөгөндөн кийин болжол менен 24 сааттан
кийин кайрадан жогорулайт;
 эгерде аял төрөгөнгө чейин метилдоп алган
болсо, башка антигипертензивдик препаратка
алмаштырбастан төрөттөн кийинки мезгилде
аны ичүүнү улантышы керек, анткени
метилдоптун лактацияга тийгизген терс таасири
далилденген эмес!
 Токтоосуз таасир берүүчү нифедипинди узакка
таасир берүүчү
нифедипинге же пландуу
антигипертензивдик
терапия
тобундагы
препаратка алмаштыруу керек (№4 таблицаны
кар.);
 эгерде АБ 140/90 мм сым.мам., төмөн болсо
антигипертензивдик
дарылоону
кыскартуу
жөнүндө маселени кароо;
 эгерде АБ 130/80 мм сым.мам., болсо
антигипертензивдик дарылоону кыскартуу
 дарылоонун максаты АБ 130/80 мм сым.мам.,
төмөндөтүү болуп саналат
 Антигипертензивдик дарылоо албаган ОДП менен
жапа чеккен аялга төрөттөн кийинки мезгилде зарыл:
 аял стационарда жатканда күнүнө аз дегенде 4 жолу
АБ көзөмөл жүргүзүү;
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Төрөттөн кийинки

кароо өзүнө төмөндөгү
сактык чараларын
камтыйт: дыкат

мониторинг/айыгуунун
белгилери пайда

болгуча интенсивдүү
кароо






 АБ ар бир өлчөөдө катуу баш оору, эпигастриядагы
оору
жана
көрүүнүн
бузулушу
жөнүндө
арызданууларды тактап суроо;
 эгерде артериялык басым 150/100 мм сым.мам же
андан жогору болсо антигипертензивдик дарылоону
баштоо зарыл;
 эгерде антигипертензивдик терапия зарылчылыгы
төрөттөн кийин гана пайда болсо, анда ошол замат
узартылган таасир берүүчү нифедипин дайындоо
керек.
тромбоциттердин санын, трансаминаз жана кандын сары
суусунун креатининин өлчөмүн төрөгөндөн кийин 48 –
72 сааттын ичинде өлчөө;
нормалдуу
жыйынтыктарда
кайталап
изилдөө
көрсөтүлгөн эмес;
эгерде биохимиялык жана гематологиялык көрсөткүчтөр
жакшырса, бирок дагы эле норманын чегинен тышкары
боюнча кала берсе, анда төрөттөн кийинки текшерүү
учурундагы
клиникалык
көрсөткүчтөр
боюнча
тромбоциттердин санын, трансаминаз жана кандын сары
суусунун креатининин өлчөөнү кайталоо зарыл
(төрөгөндөн кийин 6-8 жумадан кийин);
эгерде биохимиялык жана гематологиялык көрсөткүчтөр
кош бойлуулуктун нормаларына карата жакшырбаса,
анда клиникалык көрсөткүчтөр боюнча тромбоциттердин
санын, трансаминаз жана кандын сары суусунун
креатининин өлчөөнү кайталоо зарыл;
төрөгөндөн кийинки мезгилде креатинин төрөгөндөн
кийинки 48-72 сааттын ичинде норманын чегинде болсо,
суюктук балансын өлчөөнү улантуу зарылчылыгы жок;
Төрөттөн кийинки мезгилде (төрөгөндөн кийинки 6-8
жума) протеинурия сакталып турган ОДП менен жапа
чеккен аялдарга бөйрөктүн иштешин кошумча
текшерүүнү дайындоо жана нефрологго төрөгөндөн
кийин 3 айдан кийин жөнөтүү зарыл.

ООРУКАНАДАН ЧЫГАРУУ КРИТЕРИЙЛЕРИ

 преэклампсиянын эч кандай симптомдору жок;
 АБ деңгээли дарылоо же дарылоосуз 149/99 мм сым.мам., же андан төмөн;
 кандын анализинин жакшыртылган же туруктуу жыйынтыктары

СТАЦИОНАРДАН ЧЫГАРЫЛГАНДАН КИЙИНКИ КАРОО
Стационардан чыгарылгандан
кийинки байкоо жүргүзүү, анын
ичинде медициналык бүтүм

1.
Эгерде стационардан чыгарылгандан
кийин бейтап аял гипотензивдик препараттарды
ичпесе, анын АБ ал нормалдуу деңгээлге
жеткенге чейин же төрөттөн кийинки мезгилден
6 жума өткөнгө чейин жума сайын көзөмөлдөп
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Артериялык басымга
мониторинг жүргүзүү
Антигипертензивдик
препараттарды ичүүнү
кыскартуу же токтотуу үчүн АБ
өлчөмү
Кошумча текшерүү үчүн
көрсөтмөлөр

туруу керек (үй-бүлөлүк дарыгерге барып
туруу).
2. Эгерде стационардан чыгарылгандан кийин
бейтап аял гипотензивдик препараттарды
ичип жатса, анын АБ ооруканадан чыккандан
кийин 2 күндүн ичинде өлчөө керек (үйбүлөлүк дарыгер). Андан ары эгерде
бейтаптын абалы туруктуу боюнча калса,
анын АБ төрөттөн кийинки мезгилде 6 жума
өткөнгө чейин көзөмөлдөө керек (үй-бүлөлүк
дарыгерге баруу).
3.
Протеинурия
деңгээлин
төрөттөн
кийинки 6-8 жумадан эрте өлчөөгө болбойт.
4.
Преэклампсия
жана
анын
татаалдашуулары (HELLP-синдром, мээнин
ичине кандын куюлушу, эклампсия) төрөттөн
кийинки 42 күндүн ичинде өөрчүшү мүмкүн
экендигин эстен чыгарбоо керек (ошол эле
учурда өтө жогорку тобокелчилик мезгили
төрөттөн кийинки 24 саатты түзүп, ал эми 2
жумадан кийин ал абдан төмөн болуп калса
дагы).
АБ деңгээли 149/99 мм сым.мам., жана андан аз
АБ ≤ 130/80 мм сым.мам.

1. Эгерде протеинурия 8 жумадан көп сакталса,
бөйрөктүн иштешине кошумча текшерүүнү
дайындоо жана нефрологго төрөгөндөн
кийин 3 айдан кийин жөнөтүү зарыл.
2.
Эгерде АБ төрөттөн кийинки мезгилдеги
6 жума өткөндөн кийин дагы мурдагыдай
жогору боюнча кала берсе кошумча текшерүү
жүргүзүү керек.
МААНИЛҮҮ!!! Преэклампсия менен жапа
чеккен аялдардын болжол менен 13%ынын
оорусунун негизинде, аял кош бойлуулуктан
тышкары убакта бар экендигинен шектенбеген
өнөкөт же идиопатиялык гипертензия жатат!
(35)
Аялды ооруканадан чыгаруунун алдында
Симптомдорго өз алдынча
медицина кызматкери кооптуу белгилер
мониторинг жүргүзүү
(баштын катуу оорушу, көрүүнүн бузулушу,
эпигастралдык аймактагы оору, калтыроолор)
боюнча сапаттуу кеңеш берүү жүргүзүүгө
тийиш.
Кеңеш берүүлөр жана андан кийинки кароо
1.
Аялдар преэклампсиядан кийин жүрөк-кан тамыр ооруларынын узак мөөнөттүү
коркунучуна дуушар болот, б.а. кош бойлуулуктун бул татаалдашуусу аялдын андан
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аркы жашоосунда артериялык гипертензиянын өөрчүшүнүн жогорку тобокелчилиги
жана анын кесепеттери менен байланышкан.
2.
Кош бойлуулугу преэклампсия же эклампсия менен татаалдашкан аялдарга
кош бойлуу учурда орун алган окуяларды талкуулоо үчүн дарыгерге төрөгөндөн
кийин формалдуу баруу сунушталууга тийиш.
3.
Аялга кийинки кош бойлуулукта преэклампсиянын кайталануусунун жогорку
тобокелчилиги жана кош бойлуулуктун эрте мөөнөттөрүнөн баштап преэклампсияны
мүмкүн болгон алдын алуунун зарылчылыгы жөнүндө эскертүү маанилүү (35).
Тромбофилия жана преэклампсия тобокелчилиги
Преэклампсия болгон аялдарга тромбофилияны аныктоо үчүн скринингди адаттагыдай
(рутиндүү) жасоонун кереги жок (35)

ЭКЛАМПСИЯ
Эклампсия – бул калтыроо пристубу же башка себептер жок болгон учурда
преэклампсиянын көрүнүшүндөгү калтыроо приступтарынын сериясы.

МААНИЛҮҮ!!!
Эклампсия кайсы гана болбосун оордуктагы ПЭ көрүнүшүндө өөрчүйт.
Андан тышкары учурлардын 30%да эклампсия мурдагы ПЭсиз капыстан өөрчүйт
(10, 12)

ЭКЛАМПСИЯ

Клиникалык
формалар

Симптомдор –
эклампсиянын
кабарчылары

Калтыроолор
башталган убакыт

 Өзүнчө эстен тануулар;
 Калтырап эстен тануулардын сериясы (эклампсиялык
статус);
 Кома
 Баш оорунун көбөйүшү;
 Көрүүнүн бузулушу;
 Гиперрефлексия жана клонус (булчуңдардын айрым
топторунун диртилдеп тартылышы, 2 жолудан көп
кыскаруулар), анча көп эмес диртилдөө, айрыкча бет
жактагы булчуңдарда;
 Дем кыстыгуу;
 Дүүлүккөн абал же тескерисинче уйкусуроо
Маанилүү!!! Көп учурда калтыроо приступтары
кандайдыр бир кабарчы-симптомдор жокто келип чыгат
1. Эклампсиянын бардык учурларынын жарымынан көбү
кош бойлуу мезгилде өөрчүйт, ошол эле учурда
учурлардын 50%да – айына жетпеген кош бойлуулукта,
учурлардын 10%да – айына жеткен кош бойлуулукта,
20%да – төрөт учурунда жана 20%да – төрөттөн кийин.
2. Төрөттөн кийинки мезгилде 48 сааттан баштап 4 жумага
чейинки аралыкта – учурлардын 16%да, өзгөчө айына
жеткен кош бойлуулукта.
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Кош бойлуу
учурдагы
калтыроонун башка
(эклампсиядан
тышкары)
себептери (17)

Вена тромбозу;
Эпилепсия;
Инсульт;
Дары-дармекке уулануу;
Төрөттү ооруксуздандыруу же кесарево аркылуу операция
жасоо учурунда анестезия үчүн колдонулган дары
заттарынын уулуу таасирлери;
 Гипогликемия;
 Баш мээнин шишип кетиши;
 Баш мээ мертинүүсү
Кош бойлуу учурда, төрөт мезгилинде жана төрөттөн кийинки мезгилде
эклампсиядан тышкары калтыроолорду пайда кылууга жөндөмдүү келген көптөгөн
себептерди эске алганда бейтаптын неврологиялык статусун (биринчи кезекте аңсезимдин деңгээлин жана очоктук симптоматиканын болушун) мүмкүн болушунча
эрте, өзгөчө төрөгөндөн кийинки биринчи сааттарда баалоо зарыл

КӨҢҮЛ БУРГУЛА!!!
Эгерде калтыроолордун себеби аныкталбаса, аял эклампсиядагыдай каралат жана
калтыроолордун чыныгы себебин аныктоо улантылат
ЭКЛАМПСИЯДАГЫ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ АЛГОРИТМИ

Этаптар
Калтыроо
пристубу
өөрчүгөн учурда







Жардамдын көлөмү
Аялды жалгыз калтырбоо;
Жардам чакыруу;
Аялды ашказандын ичиндегилерге, кусунду массасына жана
канга аспирация (тумчугуу) коркунучун азайтуу үчүн сол
капталынан жаткан абалда тегиз бетке жаткыруу;
Тили кирип кетишине бөгөт коюу үчүн төмөнкү жаакты
бекитип карматуу;
Бейтапты зыян алуудан коргоо, бирок аны күч менен кармап
турбоо.
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Калтыроо
аяктагандан
кийин

 Дем алуу жолдорунун өткөргүчтүгүн камсыздоо (ооздун
ичин эгерде бар болсо кусунду массаларынан, шилекейден
тазалоо; керек болсо насос колдонуу).
Адекваттуу газ алмашууну кайра жандандыруу боюнча ишчаралар:
 сакталып турган капыстан болгон дем алууда мүнөтүнө
4-6 л ылдамдыктагы кычкылтек берүү;
 зарылчылык болгондо аба киргизгичти орнотуу жана
аялга кычкылтек берүүнү камсыздоо (кычкылтек
баштыкчасы же Амбу кабы аркылуу жасоого болот);
 дем алуу апноэси өөрчүгөндө дем чыгаргандан кийинки
оң басымдын режиминде 100% кычкылтек берүү менен
мурун-бет беткабы менен мажбурлап дем алдырууну
баштоо керек, беткап жана Амбу кабын колдонгула.
 Кетамин колдонбогула!
 Магнезия терапиясын ошол замат баштоо (жогору жакты
кар.);
 Эгерде магнезиянын жүктөө өлчөмүн куйгандан кийин АБ
150/100 мм сым.мам., жогору болсо АБ көзөмөлдөө астында
антигипертензивдик терапия баштоо (АБны 140/90 мм
сым.мам., азайтпоо) – №5 тиркемени кар.;
 Уланып жаткан калтыроого каршы терапиянын жана
турукташуунун көрүнүшүндө калтыроолордун пристубу
аяктагандан кийин бейтапты интенсивдүү терапия
палатасына/бөлүмүнө которуу керек.

КӨҢҮЛ БУРГУЛА!!!
Көптөгөн калтыроолордун алдын алуу абдан маанилүү болуп саналат, анткени
ошол эле учурда церебралдык инфаркттын далилденген белгилери байкалат
АКУШЕРДИК ТАКТИКА

Эклампсия төрөтүүгө карата абсолюттук көрсөтмө болуп саналат, бирок бүгүнкү күндө
кесарево жолу менен операция жасоо, анын белгилүү болгон татаалдашуулары менен
милдеттүү болуп саналбайт жана жыныс кыны аркылуу төрөтүүнүн алдында
артыкчылыктарга ээ эмес, ошондуктан табигый төрөт жолдору аркылуу төрөтүүгө
умтулуу керек.
Бирок эгерде сиз табигый төрөт жолдору аркылуу төрөтүү 12 сааттан ашык уланат деп
болжолдоп жатсаңыз, кесарево жолу менен операция жасоо керек, бирок алгач бейтаптын
абалын турукташтыруу керек.
Анестезиологго аялда эклампсиядан кийин болгон интубациянын прессордук
натыйжасынын алдын алуу үчүн, жалпы анестезия алдында тез арада кесарево аркылуу
операция жасоо үчүн шашылыш себептер болгон учурда дагы мүмкүн болушунча
көбүрөөк убакыт берилиши керек (10).
HELLP – СИНДРОМ
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HELLP-синдром боордун жабыркоосунун жана курч боор жетишсиздигинин эң эле оор
варианттарынын бирине кирет: перинаталдык өлүм 34%га, ал эми аялдардын өлүмү
25%га чейин жетет.
«HELLP-синдром» диагнозу төмөндөгү белгилердин негизинде коюлат:
1. Hemolysis – эритроциттердин кыйроосунун негизинде кандын сары суусундагы жана
заарадагы эркин гемоглобин; гемолизди аныктоо үчүн кандын сары суусуна
визуалдык картинадан тышкары эритроциттердин сыныктарынын – кандын
сүртүндүсүндө шизоциттердин болушу зарыл;
2. ElevatedLiverenzymes – АсАТ, АлАТ деңгээлинин жогорулашы;
3. LowPlatelets – тромбоцитопения.
Белгилердин топтомуна жараша толук HELLP-синдром жана анын парциалдык
формаларын бөлүп карашат:
 ELLP-синдром –гемолитикалык анемия жок болгон учурда;
 HEL-синдром –тромбоцитопениянын жоктугунда же бир аз билинип турган учурда.
HELLP-СИНДРОМ КЛИНИКАСЫ
МААНИЛҮҮ!!!

1. HELLP-синдром аныктоо абдан көп учурда кечигип чыгат, анткени анын белгилери
медициналык кызматкер тарабынан талаптагыдай көңүл буруусуз кала берген жүрөк
айлануу, кусуу жана эпигастриядагы бир аз оору симптомдорунун бир аз билинүүсү
менен гана чектелет.
2. HELLP-синдромдун учурларынын 15%да такыр эле артериялык гипертензия жана
протеинурия менен чектелбейт.
HELLP-синдромду
дифференциалдык HELLP-синдромдун айрым клиникалык жана лабораториялык
белгилери төмөндөгүдөй оорулардан келип чыга тургандыгын
аныктоо
эстен чыгарбоо керек:














Гестациялык тромбоцитопения;
Боордун курч май дистрофиясы (БКМД);
Вирустук гепатит;
Холангит;
Холецистит;
Заара жолдорунун инфекциясы;
Гастрит;
Ашказан жарасы;
Курч панкреатит;
Системалуу канчоо (красная волчанка) (СК);
Антифосфолипиддик синдром (АФС);
Тромбоцитопениялык темгилдер;
Синдром Бадда-Киари

БИРОК жогоруда белгиленген оорулардын көпчүлүгү бир эле
учурда төмөндөгү сыяктуу лабораториялык өзгөрүүлөрдү
камтыбайт:
1. Кан жана заарада эркин гемоглобиндин болушу;
2. АсАТ, АлАТ жогорку деңгээли;
3. Тромбоцитопениянын болушу.
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ТАКТИКА
Иш-чаралар
Жардам көлөмү
Үчүнчү деңгээл!!!
ССУ деңгээли
Которуу мүмкүн болбогон учурда бейтап аял жогорку
деңгээлдеги консультанттар менен биргеликте каралышы
керек!
1. МААНИЛҮҮ!!! Өтө чоң өлчөмдөгү кан тамыр ичиндеги
Текшерүү
гемолиз (Hemolysis), зааранын күрөң түсү боюнча
аныкталат, бирок бейтаптардын болгону 10%да гана
кездешет!!! (17)
Ошондуктан кошумча текшерүү зарыл:
2. Эритроциттердин (шизоциттердин) бөлүкчөлөрү бар
кандын патологиялык сүртүндүсү, норма 0 – 0,27%;
3. ЛДГ > 600 Би/л деңгээли;
4. Тикелей эмес билирубиндин деңгээли > 12 г/л;
5. Гаптоглобин деңгээлинин жоктугу
6. Ошондой эле АлАТ жана АсАТ, кандын глюкозасы,
тромбоциттердин санын эсептеген кандын кеңири анализи,
ЭНО,
ЖАТУ,
фибриноген,
фибриндин
бөлүнүү
продуктулары, креатинин, белокту бир суткалык жоготуу.
1. Базалык терапия;
Дарылоо
2. Бөйрөктүн функциясынын бузулушу;
3. Кандын жетиштүү кычкылтек жөндөмдүүлүгүнүн
сакталышы;
4. Суюктук тең салмактуулугун көзөмөлдөө жана жөнгө
салуу, өпкөнүн шишигинин алдын алуу же дарылоо;
5. Коагулопатияны коррекциялоо;
6. Баш сөөк ичиндеги кан куюлуунун жана баш мээнин
шишип кетүүсүнүн алдын алуу
1. АБ көзөмөлдөө, антигипертензивдик терапия;
Базалык терапия
2. Калтыроолордун алдын алуу (калтыроого каршы терапия);
ОДПдагыдай эле
3. Эне жана бала үчүн оптималдуу убакытта төрөтүү.
кала берет
Кортикостероиддерди 1. Түйүлдүктүн өпкөсүн даярдоо үчүн гана колдонулат –
ДБСтин алдын алуу (№9 тиркеме).
колдонуу
1. Жекече мамиле.
Өтө көп өлчөмдөгү
2. Негизинен ОДП жана анын татаалдашууларында, өпкөнүн
кан тамыр ичинде
шишип кетүүсүнүн абдан жогорку тобокелчилигинен улам
гемолиздеги
чектелген инфузия режимин кармануу керек.
инфузиялык терапия

Иш-чара
Мөөнөтүнөн мурда
төрөтүү

ТӨРӨТҮҮ
Жардамдын көлөмү
Абал турукташкандан кийин гестация мөөнөтүнө
карабастан жана өмүргө коркунуч туудурган белгилер
жок болгондо!!!
HELLP-синдром
менен
жапа
чеккен
аялдарды
консервативдүү кароонун варианттары 24 сааттан ашык
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Төрөтүү ыкмасы

Төрөтүүдөгү
анестезиологиялык
көрсөтмө
Тромбоцитопенияны
коррекциялоо
Төрөттөн кийинки
мезгилдеги кароо

Т/к мезгилдеги
активдүү байкоо
жүргүзүүнүн
узактыгы
Нефрологдун
кеңештери

максатка ылайыксыз, анткени бул энелердин жана
перинаталдык оор татаалдашуулардын өөрчүшү менен
коштолушу мүмкүн
Акушердик кырдаал менен аныкталат
МААНИЛҮҮ!!!
Дайыма табигый төрөт жолдору аркылуу төрөөгө
артыкчылык берилет!!!
Анестезия тандоо тромбоциттердин деңгээлинен
каранды (№5 таблица)

көз

МААНИЛҮҮ!!!
Кетамин сыяктуу препараттарды колдонууга болбойт
Төрөтүүнү
пландоонун
алдында
тромбоциттердин
деңгээлин билүү маанилүү (№6 таблица)
Бардык медициналык кызматкерлерде бейтаптардын
абалынын түздөн-түз төрөттөн кийин жана өзгөчө КО кийин
кескин начарлашына даярдык болууга тийиш.
Эреже катары клиникалык көрүнүштүн манифестациясы
(гемолиз,
боор
жетишсиздиги,
тромбоцитопения)
төрөгөндөн кийинки биринчи эле сааттарда жүрөт
«HELLP-синдром» ДЗ менен бейтаптар активдүү байкоого
алынышы жана интенсивдүү терапиянын бүт курсун
төрөгөндөн кийин 48 сааттан кем эмес убакытта алууга
тийиш!
Олиго- жана анурия өөрчүгөн учурда бөйрөк ордун
алмаштыруучу терапия (гемодиализ) жүргүзүү жөнүндө
маселени чечүү

HELLP-синдромдо тромбоциттерди куюу үчүн көрсөткүчтөр, төрөтүү ыкмасына
жараша
№ 6 таблица
Төрөт
Тромбоциттердин саны
Кесарево жолу менен
Табигый төрөт жолдору
операция жасоо
аркылуу


< 20 × 10 9 /л
9

 Эгерде, төмөндөгүлөр
20 дан 49 × 10 /л чейин
белгиленсе:
 кансыроо,
 тромбоцитардык
дисфункция,
 тромбоциттердин
санынын прогрессивдүү
төмөндөшү же
коагулопатия
9
 Эгерде, төмөндөгүлөр  Эгерде,
төмөндөгүлөр
≥ 50 × 10 /л
белгиленсе:
белгиленсе:
 кансыроо,
 кансыроо,
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 тромбоцитардык
 тромбоцитардык
дисфункция,
дисфункция,
 тромбоциттердин
 тромбоциттердин
санынын прогрессивдүү
санынын прогрессивдүү
төмөндөшү
же
төмөндөшү
же
коагулопатия
коагулопатия
 төрөткөнгө чейин тромбоциттерди куюу көрсөтүлгөн: тромбоцитардык масса (1
өлчөм 10 кг дене салмагына) же тромбоконцентрат (1 – 2 өлчөм)
Гемостаз системасындагы курч бузулууларда консервативдик гемостазды
камсыздоо үчүн препараттардын өлчөмдөрү
(47,48,49)
Препарат
Өлчөм
Сунуштардын ынанымдуулук
деңгээли
ЖТП
15 – 20 мл/кг дене салмагына
RCOG (D деңгээли)
АSА (АЗ деңгээли)
Еuгореаn guidе1inе (С1)
Криопреципитат
1 өлчөм 10 кг дене салмагына RCOG (D деңгээли)
АSА (АЗ деңгээли)
Еuгореаn guidе1inе (С1)
Тромбоцитардык
1 өлчөм 10 кг дене салмагына RCOG (D деңгээли)
масса
АSА (АЗ деңгээли)
Еuгореаn guidе1inе (С1)
Тромбоконцентрат 1 – 2 өлчөм
Протромбин
комплексинин
концентраты

50 Би/кг курч кансыроодо, 20
мүнөт ичинде натыйжа жок
болсо кайрадан ошол эле
өлчөмдө куюу

RCOG (D деңгээли)
АSА (АЗ деңгээли)
Еuгореаnguidеlinе (С2)

Рекомбинанттык
активдештирилген
фактор VП
Транексам
кычкылы

90 – 110 мкг/кг,
Зарылчылыкка жараша ар бир
3 с кайталанат
15 мг/кг в/и андан кийин
кансыроо токтогонго чейин
1 – 5 мг/кг/с инфузия жасоо

RCOG(D деңгээли)
ASA(А1 деңгээли)
Еuгореаnguidе1inе (С2)
АSА(А2-В деңгээли)
WHO (өтө күчтүү эмес сунуш)
Еuгореаnguidе1inе (А1)

ПРЕЭКЛАМПСИЯНЫН ӨӨРЧҮҮ ТОБОКЕЛЧИЛИГИН БОЛЖОЛДОО ЖАНА
АЛДЫН АЛУУ
Бүгүнкү күндө ПЭни эрте аныктоо жана табууну камсыз кылуучу, жетишерлик сезгич
жана өзгөчөлөнгөн бир дагы тест жок.

ПРЕЭКЛАМПСИЯНЫН ӨӨРЧҮШҮНҮН АЛДЫН АЛУУ
АЦЕТИЛСАЛИЦИЛ КЫЧКЫЛЫ (АСПИРИН)
(плацентациянын жана эшилме артериялардагы кан айлануунун жакшыруусу)
МААНИЛҮҮ!!!
Препаратты ичүүнү кош бойлуулуктун 16 жумасынан баштоо керек (9, 26)
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Эгерде препаратты ичүү кош бойлуулуктун 16 жумасына чейин башталбаган болсо,
преэклампсиянын өөрчүшүнүн алдын алуу максатында кечирээк мөөнөттөрдө
дайындоонун натыйжасы азыраак болуп калат, бирок баары бир симптомдор пайда
болгонго чейин, кош бойлуулуктун 20 жумасына чейин (бирок андан кийин эмес)
баштаса болот. 16 жумага чейин баштоо үчүн бардык аракетти жумшоо керек!
Аспирин кыйла натыйжалуу экендиги далилденген:
 анча чоң эмес өлчөмдөрдө (75 мг / сут);
 эгерде дарылоо кош бойлуулуктун 12 жана 16-жумасынын ортосунда башталган
болсо;
 кечинде, уктаардын алдында ичкенде (22);
 кош бойлуулуктун 12-жумасынан 37-жумасына чейин тынымсыз ичүүдө.
Кош бойлуулуктун 12-жумасынан 37-жумасына чейин аспириндин төмөнкү
өлчөмдөрүн (75 мг) жогорку тобокелчилик тобундагы бардык кош бойлуу аялдарга
күн сайын ичүү сунушталган (8):
 мурдагы кош бойлуулукта преэклампсиянын болушу
 өнөкөт гипертензия
 I жана II типтеги кант диабети
 аутоимундук оорулар (системалуу канчоо (красная волчанка) же
антифосфолипиддик синдром)
 гломерулонефрит
же
бөйрөктүн
башка
оорулары,
бөйрөктүн
жабырланууларынын белгилери (бөйрөктүн биопсиясы аркылуу аныкталган
патологиялык аномалиялар, анын ичинде бөйрөктүн поликистозу, аномалдуу
бөйрөк тунмасы, заарадагы альбумин экскрециясынын көбөйүшү же бөйрөктүн
функциясынын төмөндөшү) болгон 3 же андан көп айдын ичиндеги бөйрөктүн
өнөкөт оорулары
 көп түйүлдүктүү кош бойлуулук
Преэклампсиянын 2 же андан көп орточо тобокелчилик факторуна ээ болгон
бардык кош бойлууларга кош бойлуулуктун 12-жумасынан 37-жумасына чейин
аспириндин төмөнкү өлчөмдөрүн (75 мг) күн сайын ичүү сунушталган:
 биринчи кош бойлуулук
 40 жаш жана андан жогорку курак
 кош бойлуулуктун ортосундагы аралык 10 жыл жана андан көп
 ДМИ 35 кг/м2 көп
 преэклампсиянын үй-бүлөлүк таржымалы (бейтаптын энеси же эжесиңдилеринде преэклампсия/эклампсиянын болушу)
 ЭКУ
 Ушул кош бойлуулуктагы атанын өзгөрүшү
Кош бойлуу учурдагы гипертензивдик бузулуулардын өөрчүшүнө бөгөт коюу
үчүн колдонууга болбойт (16):
 азот оксидинин донорлорун
 прогестерон
 диуретиктерди
 төмөнкү молекулярдык гепаринди
Тамак-аш кошулмалары:
 магний
 фолий кычкылы (нерв түтүкчөсүнүн өөрчүүдөгү кемтиктеринин жана кош
бойлуулардын анемиясынын алдын алуу максатында гана колдонулат)
 антиоксиданттар (С жана Е витаминдери)
 балыктын майы жана балыр майы
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 сарымсак
Диета:
Гестациялык гипертензия же преэклампсияга бөгөт коюш үчүн гана кош бойлуу
мезгилде тузду пайдаланууну чектөөнү сунуштоого болбойт.
Жашоо мүнөзү:
Кош бойлуу мезгилдеги гипертензивдик бузулуулардын тобокелчилиги менен жапа
чеккен аялдардын жашоо мүнөзү дени сак кош бойлуу аялдардыкындай эле болууга
тийиш.
ТАТААЛДАШУУЛАРДЫН АЛДЫН АЛУУ ҮЧҮН АБДАН МААНИЛҮҮ!!!
Бардык аялдарга кош бойлуу мезгилде артериялык кан басымга үзгүлтүксүз
мониторинг жүргүзүү, ошондой эле кош бойлуу аялга, белгилер пайда болгондо ошол
замат медицина кызматкерине кайрылууга тийиш болгон кооптуу белгилер жөнүндө
сапаттуу кеңеш берүү:
 баштын катуу оорушу
 көздүн караңгылашы жана бүдөмүк көрүнүү сыяктуу көрүүдөгү көйгөйлөр
 кабырганын астынын катуу оорушу
 кусуу
 бет, кол же буттун капыстан шишип кетиши
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