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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

АДФ – аденозиндифосфат 

АКТГ – адренокортикотропний гормон 

АЛТ – аланінамінотрансфераза 

АСВ – анафілактоїдний синдром вагітності 

АСТ – аспартатамінотрансфераза 

АТ – артеріальний тиск 

АФС – антифосфоліпідний синдром 

АХР – ацетилхолінові рецептори 

АХЕЗ – антихолінестеразні засоби 

ВВІГ – внутрішньовенний імуноглобулін 

ВВТ – внутрішньочерепний венозний тромбоз 

в/в – внутрішньовенно 

ВІЛ – вірус імунодефіциту людини 

в/м – внутрішньом’язово 

ВЧТ – внутрішньочерепний тиск 

ГБН – головний біль напруження 

ГГТ – гамма-глутамілтрансфераза 

ГЗДП – гостра запальна демієлінізуюча поліневропатія 

ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу 

ДВГ – доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія 

ДВЗ синдром – дисемінованого внутрішньосудинного зсідання 

ЕЕГ – електроенцефалографія 

ЕМГ – електроміографія 

КТ – рентгенівська комп’ютерна томографія 

КФК – креатинфосфокіназа 

ЛДГ - лактатдегідрогенеза 

ЛП – люмбальна пункція 

ЛФ – лужна фосфатаза 

МАО – моноаміноксидаза 



МРТ – магнітно-резонансна томографія 

НПЗЗ – нестероїдні протизапальні засоби 

НМГ – низькомолекулярний гепарин 

НФГ – нефракціонований геприн 

ОЦК – обсяг циркулюючої крові 

ПЕП – протиепілептичні препарати 

ПНС – периферична нервова система 

ПЦА – післяпологова церебральна ангіопатія 

САК – субарахноїдальний крововилив 

СЗК – синдром зап’ястного каналу 

СМР – спинно-мозкова рідина 

СНІД – синдром набутого імунодефіциту 

СНН – синдром неспокійних ніг 

СОАС – синдром обструктивного апное сну 

ТІА – транзиторна ішемічна атака 

ТТГ – тіреотропний гормон 

УЗД – ультразвукове дослідження 

ХЗДП – хронічна запальна демієлінізуюча поліневропатія 

ЦВТ – центральний венозний тиск 

ШВЛ – штучна вентиляція легень 

ААN – американська академія неврології 

AAP – американська академія педіатрії 

CPAP-терапія – (Continuous Positive Airway Pressure) – постійний 

позитивний тиск у дихальних шляхах (СІПАП-терапія). 

EDSS (Expanded Disability Status Scale) – розширена шкала оцінки 

ступеня інвалідизації 

HELLP–синдром – Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low 

Platelets (гемоліз, підвищення печінкових ферментів і зниження 

тромбоцитів) 

PRES – Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (синдром 

задньої зворотньої енцефалопатії) 



ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ВАГІТНИХ ПРИ 

ПАТОЛОГІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 

 

 Під час вагітності, пологів і у післяпологовий період в організмі 

жінок відбуваються такі значні фізіологічні зміни, що іноді виникає 

питання – вагітність це норма чи патологія? І насправді грань між 

цими станами буває настільки невизначена, що питання досі 

залишається риторичним. Наша задача - не стільки шукати відповідь 

на це питання, скільки ознайомити лікарів неврологів та акушерів з 

особливостями виникнення, перебігу та ведення найбільш частих 

нервових хвороб при вагітності, пологах та у післяпологовий період. 

Діагностика неврологічних синдромів і хвороб при вагітності 

потребує ретельного аналізу скарг, анамнезу, виявлення при 

фізикальному обстеженні об’єктивної соматичної та неврологічної 

симптоматики, застосування інструментальних, лабораторних 

методів дослідження. 

При цьому необхідно враховувати, що при вагітності: 

1) виникають певні фізіологічні зрушення у різних органах і 

системах, які модифікують перебіг хвороб; 

2) деякі діагностичні методи можуть мати негативний вплив на 

плода. 

 

Основні фізіологічні зміни в організмі у вагітних подані в таблиці 1. 

Таблиця 1. Нормальні фізіологічні зміни при вагітності 

Системи та 

органи 

Характер змін 

Серцево-судинна Збільшення серцевого викиду (на 30-50%). 

Збільшення обсягу циркулюючої крові (30-50%). 

Зниження АТ у другому триместрі вагітності. 

Дихальна Збільшення хвилинного обсягу легень (на 20-

30%). 

Збільшення частоти дихання. 

Нирки Збільшення ниркового кровотоку (на 30-50%). 

Зменшення концентрації сечовини і креатиніну в 

сироватці крові 



ШКТ Ослаблення перистальтики. 

Збільшення вмісту лужної (плацентарної) 

фосфатази. Інші показники функції печінки у 

межах норми. 

Кров Зменшення гематокриту. 

Збільшення кількості лейкоцитів. 

Зменшення кількості тромбоцитів. 

Фактори зсідання 

крові 

Збільшення плазміногену, фібриногену і факторів 

VII, VIII, IX, X. 

Фактор V, антитромбін III і агрегація тромбоцитів 

не змінюються. 

Сполучна 

тканина 

Спостерігається потовщення і фрагментація 

ретикулярних волокон з незначною гіперплазією 

гладком’язових клітин. 

 

При вагітності розвивається природня відносна імуносупресія, 

яка необхідна для виживання плода. Вона при певних умовах може 

сприяти розвитку інфекційних та пухлинних процесів. Фактори, які 

впливають на імуносупресію при вагітності подані в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Причини імуносупресії при вагітності 

 

Материнські 

імунні фактори 

Зниження клітинного імунітету. 

 

Підвищення рівня гуморальних імуносупресивних 

речовин (пов’язані з вагітністю протеїни плазми, 

білок зони вагітності, простагландини та 

кортикостероїди). 

 

Імунні фактори 

плода 

Лімфоцити плоду. 

Цитотоксичні антитіла до материнських Т-

лімфоцитів. 

α-Фетопротеїн. 

Людський хоріонічний гонадотропін. 

Людський плацентарний лактоген. 

Естроген. 



При вагітності в ЦНС відбуваються зміни. 

Змінюються процеси збудження та гальмування в корі 

головного мозку (зниження збудливості в перші 3-4 міс. вагітності і 

підвищення збудливості після 4 міс. вагітності) 

Змінюється тонус вегетативної нервової системи (сонливість, 

неврівноваженість, зміна настрою, зміна смаку, слюнотеча, блювота, 

схильність до запаморочення 

 

Фізіологічні зміни у вагітних можуть впливати на перебіг 

нервових хвороб. 

Основною причиною впливу на неврологічні синдроми при 

вагітності є зміна балансу стероїдних гормонів (особливо – 

збільшення продукції естрогенів). У невагітних основні циркулюючі 

естрогени - це естрадіол, який синтезується в клітинах теки яєчників 

та естрон, який виробляється завдяки екстрагландулярній конверсії 

андростендіону. Естріол є периферичним метаболітом естрону та 

естрадіолу. Під час вагітності, концентрація всіх цих естрогенів, 

особливо естріолу, збільшується, тому що прогресування вагітності 

сприяє перетворенню на естрадіол як материнських стероїдів так і 

дигідроізоандростену з наднирників плода. Продукція прогестерону 

також різко зростає. Ці гормональні зміни можуть вплинути на 

неврологічні синдроми і хвороби, які мають гормональну залежність. 

Особливо це стосується мігрені, епілепсії та розсіяного склерозу. 

 

Діагностика захворювань нервової системи потребує 

застосування різних діагностичних методів, які можуть впливати на 

стан здоров’я матері і плода. Основні з цих методів, а також ризик їх 

застосування для матері і плода приведені в таблиці 3. 



Таблиця 3. Діагностичні методи для визначення стану нервової 

системи у вагітних 

 

Метод Ризик для 

матері 

 

Ризик для 

плода 

Протипоказання 

МРТ Немає Не виявлено Наявність металу 

(магнетика) в 

організмі: водій 

ритму; отологічний 

імплантат 

МРТ з 

контрастом 

(гадолінієм) 

Немає Не виявлено Ті ж самі, що вище 

КТ Немає Мінімальний1 Немає 

КТ з 

контрастом 

Немає Мінімальний1 Алергія на контраст 

(йодвмісний)  

Ангіографія Мінімальний Мінімальний1 Алергія на контраст 

(йодвмісний) 

Люмбальна 

пункція 

Немає Немає Симптоми 

уклинення або 

обє’мне утворення 

УЗД Немає Немає Немає 

ЕЕГ Немає Немає Немає 

ЕМГ Немає Немає Немає 

Прозеринова 

проба 

Мінімальний Мінімальний Серцева 

недостатність 

Визначення 

полів зору 

Немає Немає Немає 

Дослідження 

очного дна 

після 

розширення 

зіниць 

Немає Немає Глаукома 

1 При умовах екранування живота. 



Вагітність веде також до змін у фармакокінетиці. 

На фармакокінетику ліків впливають зміни різних фізіологічних 

параметрів, які відбуваються під час вагітності (див. табл. 4). 

 

Таблиця 4. Фізіологічні зміни під час вагітності, які впливають 

на фармакокінетику ліків 

Зміни параметрів 

 

Значення 

Збільшення обсягу позаклітинної рідини  До 4-6 л 

Збільшення обсягу плазми 40% 

Збільшення ниркового кровотоку 30-40% 

Збільшення швидкості клубочкової 

фільтрації 

30-50% 

Збільшення серцевого викиду 30-40% 

Зменшення альбуміну сироватки крові 20-30% 

 

Збільшення ниркового кровотоку і клубочкової фільтрації 

залежить від збільшення серцевого викиду. Обсяг плазми, 

позасудинної рідини і жирової тканини збільшується, що створює 

більший обсяг розподілу. Вміст альбумінів у сироватці зменшується, 

що знижує зв’язування ними ліків і веде до збільшення їх вільної 

фракції і збільшує їх кліренс (більш швидке виведення ліків із 

організму). Ці фармакокінетичні зміни можуть значно вплинути на 

концентрацію ліків, особливо тих, які добре зв’язуються з білком, 

метаболізуються у печінці або видаляються нирками. 

 

На перебіг та лікування нервових хвороб під час вагітності 

можуть впливати також інші причини, такі як: блювота вагітних, 

зниження тривалості сну, а також недотримання режиму прийому 

ліків вагітними (низький комплайєнс лікування). Через блювоту 

буває складно підтримувати адекватний рівень концентрації ліків, які 

призначаються перорально. Зниження тривалості сну погіршує стан 

пацієнтів при багатьох неврологічних синдромах і може викликати 

особливі проблеми в третьому триместрі вагітності. Недотримання 

режиму прийому ліків вагітними найчастіше виникає через 

стурбованість жінки тим, що ліки можуть заподіяти шкоду дитині. 

Жінки часто отримують від друзів, родичів і навіть медичного 

персоналу поради: «звести до мінімуму вплив лікарських препаратів 

на внутрішньоутробний розвиток плоду». Це може призвести до того, 



що пацієнтка пропускає час прийому, зменшує дозу, або навіть 

самостійно припиняє застосування призначених ліків.  

 При застосуванні ліків у вагітних, необхідно враховувати 

можливість їх негативного впливу на плід. Відповідно до ступеню 

ризику для плоду при вагітності існує класифікація медикаментозних 

препаратів (таблиця 5). 

 

Таблиця 5. Класифікація медикаментозних препаратів відповідно до 

ступеню ризику для плода 

Категорія 

препаратів 

Ступінь ризику для плода 

A Контрольні дослідження показують, що у першому 

триместрі вагітності ризику для плоду немає, хоча не 

виключені відстрочені наслідки. 

B Спеціальних контрольних досліджень не проводилось, 

але відомостей про ризик також немає. 

C Дослідження проведені на тваринах показують, що 

препарати негативно впливають на розвиток плода, але у 

людини контрольних досліджень не проводилось. 

Препарат можна застосовувати у тому разі, коли ризик 

виправданий. 

D Доведено, що ризик для плоду існує, але все ж таки, 

препарат можливо застосовувати при серйозних 

хворобах і станах, що загрожують життю. 

X Дослідження проведені у людини та на тваринах, 

вказують на високий ступень ризику. Небезпека 

негативних наслідків перевищує можливу користь від 

препарату. 

 

Неврологічні хвороби, які мають зв’язок з вагітністю та 

пологами займають лише невелику частку усіх неврологічних 

захворювань. Вони можуть бути розділені на три групи: 

1) Неврологічні хвороби і синдроми, які можуть бути 

спровоковані вагітністю пологами і післяпологовим періодом (ішемії 

головного мозку, внутрішньочерепні, внутрішньомозкові 

крововиливи, внутрішньочерепний венозний тромбоз, мігрень, 

розсіяний склероз, міастенія, епілепсія, пухлини мозку, компресійно-

ішемічні мононевропатії, синдром Гійєна-Барре). 



2) Хвороби, які виникають тільки при вагітності і являють 

собою синдроми її ускладнення (прееклампсія, еклампсія, HELLP 

синдром, емболія амніотичною рідиною, ішемія гіпофіза). 

3) Нервові хвороби, які перебігають при вагітності, пологах і у 

післяпологовому періоді з певними особливостями. 

 

Вагітність сама по собі може зумовлювати певні обмеження чи 

навіть протипоказання, щодо діагностики та лікування вищевказаних 

захворювань. Рішення на користь або проти діагностичних і 

терапевтичних процедур визначається з урахуванням 2-х чинників: 

1) наскільки діагностичні та лікувальні втручання можуть мати 

негативний вплив на плід; 

2) чи несе потенційну небезпеку для матері і плода відмова від 

діагностики та лікування. 

 

Контрольні тестові питання. 

1. Назвіть фізіологічні зміни під час вагітності, які не впливають 

на фармакокінетику ліків: а) збільшення обсягу позаклітинної рідини; 

б) зменшення альбуміну сироватки крові; в) збільшення обсягу 

плазми; г) зменшення артеріального тиску; д) збільшення серцевого 

викиду. 

2. Назвіть методи дослідження, які не мають негативного впливу 

на плід, крім: а) ангіографія; б) УЗДГ; в) ЕЕГ; г) ЕМГ; д) ЕКГ. 

3. Які фактори зсідання крові суттєво не змінюються при 

вагітності: а) фактор X; б) антитромбін III; в) фібриноген; г) 

плазміноген; д) фактор IX. 

4. На перебіг нервових хвороб при вігітності найбільше впливає: а) 

порушення циркуляції ліквору; б) зміни артеріального тиску; в) 

термін вагітності; г) вік вагітної; д) зміна балансу стероїдних 

гормонів. 

5. Тільки при вагітності виникають такі синдроми, крім: а) 

прееклампсія; б) еклампсія; в) ішемічні інсульти; г) емболія 

амніотичною рідиною; д) ішемія гіпофіза. 



РОЗДІЛ 1 НЕВРОЛОГІЧНІ ХВОРОБИ, ЯКІ ПРОВОКУЮТЬСЯ 

ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ 

 

СИНДРОМИ УРАЖЕННЯ ПНС ТА СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗІВ 

Жінки знаходяться в групі підвищеного ризику захворювань 

ПНС під час вагітності та в післяпологовий період. Щонайменше 

50% вагітних жінок відчувають болі в спині та локалізовані парестезії 

у кінцівках. Під час вагітності найбільш висока захворюваність 

зустрічається на: біль у поперековій ділянці, кистьовий тунельний 

синдром, параліч лицьового нерва, парестетичну ішіалгію і хронічні 

запальні демієлінізуючі полінейропатії (ХЗДП). 

 

БІЛЬ У СПИНІ 

Люмбалгія виникає майже у половини жінок, переважно після 5 

місяців вагітності. 

Найчастішою причиною поперекового болю є підвищене 

навантаження на хребет внаслідок підсилення поперекового лордозу і 

внаслідок розслаблення природного «м’язового корсету» навколо 

хребта при розтягенні і виключенні з цієї функції м’язів живота 

(рис.1).  

 
Рис. 1. Поперековий біль, підсилення поперекового лордозу при 

вагітності. 



 

Підвищення рівня естрогенів у плазмі вірогідно також впливає 

на сполучну тканину, що може сприяти виникненню болю. Біль у 

таких випадках може віддавати у ногу (люмбоішіалгія). Біль зазвичай 

зростає надвечір і більше виражений у пацієток які мають старший 

вік та більшу кількість попередніх пологів. Як правило цей біль 

зменшується у останні тижні вагітності і зникає після пологів. 

 

Тиснення плоду і розтягнення крижево-клубового зчленування – 

це інша причина болю. Біль при цьому більш інтенсивний, 

поширюється в ділянку кульшового суглоба. Зазвичай він 

зменшується через декілька тижнів (дуже рідко – місяців) після 

пологів. 

Кила міжхребцевого диску буває значно рідше. Вона іноді може 

збільшуватись на фоні посилення поперекового лордозу у другій 

половині вагітності і може приводити до компресійної радикулопатії. 

У таких випадках виникає гострий невралгічний біль за типом 

прострілів по ходу сідничного нерву з ірадіацією у пальці стопи. При 

обстеженні виявляються порушення чутливості (гіперестезії, 

гіпестезії) за корінцевим типом у сідничній ділянці, стегні, гомілці та 

стопі, симптоми натягнення сідничного нерву. Компресія корінця L5 

супроводжується слабістю м'язів тильних згиначів стопи, компресія 

корінця S1 – слабістю м'язів підошовних згиначів стопи та 

випадінням ахіллового рефлексу. 

Обстеження. При відсутності життєвих показань 

рентгенографію поперекового відділу хребта та КТ проводити не 

рекомендується (через негативний вплив опромінення на плід). МРТ 

є більш безпечним дослідженням відносно рентгенівських методів,. 

Направляти на КТ або МРТ необхідно лише при підозрі на більш 

серйозні захворювання, ніж кила міжхребцевого диску. Обов’язково 

слід направити на МРТ або КТ пацієнток із ознаками здавлення 

спинного мозку або кінського хвоста (для виключення травматичних 

чи патологічних переломів хребців, первинних чи метастатичних 

пухлин).  

Лікування. Переважно немедикаментозне: ліжковий режим, 

м’який корсет (рис. 2), лікувальна гімнастика. Необхідно навчити 

пацієнтку правильному руховому режиму, уникати рухів із 

навантаженням на хребет, відпочивати з піднятими ногами. 

Застосування аспірину та НПЗЗ також як і міорелаксантів слід 



уникати. При наступній вагітності біль як правило рецидивує, але 

його можна попередити, якщо перед вагітністю проводити спеціальні 

вправи по зміцненню м’язів спини та живота. 

 

  
Рис. 2. Мякий корсет і бандаж для підтримання живота і 

розвантаження попереку у вагітних. 

 

Ведення пологів. При болю у спині у більшості випадків пологи 

проходять без проблем. Тільки при вираженій килі диска із 

компресійною радикулопатією і сильним болем може бути доцільним 

кесарів розтин. 

 

КОМПРЕСІЙНО-ІШЕМІЧНІ НЕВРОПАТІЇ 

 

Кистьовий тунельний синдром – синдром зап’ястного 

каналу (СЗК) 

Найчастіша невропатія при вагітності. Він зазвичай починається 

в третьому триместрі вагітності і зникає після пологів приблизно 

протягом 3-х місяців, що пояснюється динамікою загального набряку 

у вагітних. Саме внаслідок затримки рідини у вагітних виникає 

набряк на зап'ясті в результаті чого стискується серединний нерв під 

поперечною долоневою зв’язкою – рис 3. Найчастіше турбують 

парестезії в кисті переважно у нічний час а також при тривалому 

утримуванні предметів у руці, які зменшуються при струшуванні 

руки. Майже завжди відмічається легка слабість при відведенні та 

протиставленні великого пальця. 



 
Рис. 3. СЗК – здавлення серединного нерву на рівні зап’ястя. 

 

Один з перших симптомів СЗК - це поступове оніміння в 

ділянках які іннервує серединний нерв (1, 2, 3 і половини 4 пальця – 

рис. 3). В кисті з'являється відчуття затерпання, особливо рано вранці 

після нічного відпочинку. Пацієнтки часто цілу ніч розтирають кисті 

рук і трясуть ними, що дає певне полегшення.  

Поряд з онімінням виникає біль. Біль може розповсюджуватися 

вгору по руці у напрямку плеча і навіть досягати шиї. 

При прогресуванні СЗК м'язи великого пальця можуть 

ослабнути і атрофуватися, викликаючи незручність при роботі кисті, 

коли необхідно взяти склянку або чашку. Пацієнтці складно 

доторкнутися подушечкою великого пальця до кінчиків інших 

пальців, утримувати різні предмети, наприклад, газету або телефон. 

Хворі часто не можуть застебнути ґудзики, не можуть чистити 

картоплю.  

Прогноз. Останні проспективні дослідження показали, що 30% 

жінок відзначали зникнення симптомів СЗК незабаром після пологів, 

11% у період лактації, а 5% після припинення лактації. Прогноз 

краще у тих, у кого пізніше розвинулися симптоми захворювання під 

час вагітності. 

Обстеження. Для діагностики СЗК проводять клінічні тести: 

1) симптом Тінеля - постукування над місцем проходження 

нерва викликає відчуття поколювання в пальцях; 

2) тест Фалена - пасивне згинання та розгинання кисті в 

променево-зап'ястному суглобі підсилює відчуття оніміння, 

поколювання і болю; 



3) манжеточний тест - накладення манжетки для вимірювання 

артеріального тиску вище місця здавлення, нагнітання в ній тиску до 

рівня нормального систолічного і витримка протягом 1 хвилини 

викликає парестезії в зоні інервації серединного нерву. 

При об'єктивному дослідженні може відзначатися порушення 

відведення 1-го пальця кисті і зниження больової чутливості в 

ділянці тенара. Іноді спостерігається особливість будови зап'ястя – 

"квадратне зап'ястя" (збільшення передньозаднього розміру зап'ястя 

по відношенню до медіально-латерального). 

Застосовують також електроміографію для об'єктивного 

визначення локалізації ураження нерва, зокрема – для виявлення 

іншої причини СЗК. 

Не всі болі в руці під час вагітності зумовлені СЗК. 

Зустрічаються також випадки теносиновіїта де Кервена (звуження 

каналу, який містить сухожилля розгиначів 1 пальця кисті). особливо 

це характерно для матерів, які годують груддю (внаслідок бокового 

руху зап'ястя і зчеплення пальців). Проявляється болем над 

шиловидним відростком променевої кістки та біля основи великого 

пальця. 

Лікування. Консервативне ведення хворих доцільне майже у 

всіх випадках, оскільки видужання після вагітності є правилом. 

Важливе значення має раціональна психотерапія. Пацієнткам слід 

пояснити, що характер перебігу захворювання доброякісний. Як при 

синдромі зап’ястного каналу, так і при теносиновіїті де Кервена 

покращення стану настає при обмеженні рухів пов’язаних із 

форсованим згинанням або розгинанням кисті. Показано накладання 

на ніч шини, яка імобілізує кисть у середньому або трохи зігнутому 

положенні (рис.4), іноді невеликі дози диуретиків, при болях – НПЗЗ. 

У більш тяжких випадках застосовують ін’єкції кортикостероїдів у 

ділянку зап’ястного каналу, які дають короткочасний ефект, проте 

іноді ефект може бути достатньо тривалим. Дуже рідко виникає 

потреба у хірургічному лікуванні. Іноді кистьовий тунельний 

синдром може повторитися при наступних вагітностях. 



 

Рис. 4. Шина для імобілізації кисті у середньому положенні. 

 

Ведення пологів. Звичайне. Якихось особливостей анестезіологічної 

допомоги у таких хворих немає. 

 

Компресійна невропатія бокового шкірного нерва стегна 

(парестетична мералгія, синдром Рота-Бернгардта) 

Сенсорна нейропатія латерального шкірного нерва стегна 

викликається стисненням нерва в бічній частині пахової зв'язки 

(рис.5). Основні причини - набряки під час вагітності, збільшення 

маси тіла і збільшення лордозу - особливо у останні місяці вагітності. 

Виникає біль, затерпання, печіння або поколювання в ділянці бокової 

поверхні шкіри стегна переважно з одного боку. Часто симптоми 

посилюються при стоянні і полегшуються при згинанні стегна. 

Звичайно ці симптоми зникають у перші дні або тижні після пологів. 

Лікування. Найкраще допомагає введення місцевих анестетиків 

у сполученні із кортикостероїдами (гідрокортизон) у точку 

розташовану медіальніше за передню верхню здухвинну ость. 

Ведення пологів. Звичайне. Іноді біль може бути настільки 

сильним, що потребує дострокового проведення пологів. При 

проведенні епідуральної анестезії потрібно постаратися так покласти 

породіллю, щоб додаткове натягнення нерва не посилювати б 

клінічні прояви болю. 



 
Рис. 5. Латерального шкірного нерва стегна і стегновий нерв: 1 – 

латеральний шкірний нерв стегна; 2 – пахова (пупартова) зв'язка; 3 – 

стегновий нерв. 

 

Компресійна невропатія стегнового нерва 
Нейропатія стегнового нерва зазвичай розвивається внаслідок 

здавлення нерва (рис. 5) під час пологів. Виникає тракційне 

ушкодження нерва при тривалому літотомічному положенні при 

пологах (ноги зігнуті в тазостегнових і колінних суглобах, підняті і 

розведені в сторони для огляду промежини). Стегновий нерв може 

уражатись також підчас операції кесаревого розтину. 

Основною скаргою є слабкість в нозі (наче нога «підгинається») 

при спробі встати або ходити. 

Обстеження. Неврологічне обстеження виявляє однобічну 

слабість чотириголового м’язу стегна (пацієнтка не може розігнути 

ногу в колінному суглобі) та іноді – слабість здухвинно-поперекового 

м’язу. Випадає або знижується колінний рефлекс. Не завжди, але 

можуть бути затерпання та парестезії (гіпестезії) по передній 

поверхні стегна. За винятком цього, розлади чутливості при 

нейропатії стегнового нерва спостерігаються нечасто і ступінь їх 

вираженості мінімальна. 

Електродіагностика. Дослідження провідності по нерву не 

настільки інформативні, як ЕМГ. При ЕМГ уважно обстежуються 

м'язи, які інервуються за рахунок L2 - L4 і параспінальні м'язи, 



оскільки при ізольованій нейропатії стегнового нерва вони не 

повинні уражатись. 

Візуалізаційні методи. Нейропатії, що виникають в результаті 

заочеревинної гематоми або інших об'ємних уражень, краще всього 

діагностуються за допомогою КТ або МРТ заочеревинного простору. 

Лікування. Виконання вправ із забороною надмірної зовнішньої 

ротації і відведення тазостегнових і колінних суглобів. В окремих 

випадках застосовується постійна черезшкірна електростимуляція 

стегнового нерва. 

Як правило повне спонтанне відновлення функцій відбувається 

протягом 6 тижнів, але іноді затримується до 4 – 6 місяців. 

Ведення пологів. Звичайне. 

 

Компресійна невропатія запирального нерва 

Запиральний нерв забезпечує інервацію м’язів, які приводять 

стегно і чутливість у верхній медіальній частині стегна. Здавленню 

нерву сприяють великі розміри головки плода, затяжні пологи. Іноді 

причиною буває гематома порожнини тазу. 

Основними є скарги на слабкість в ногах і труднощі при ходьбі. 

Як правило, вони затьмарюють чутливі розлади. 

Обстеження. Дослідження рухової функції виявляє слабкість 

приведення стегна (рис.6). Буває гіпестезія по верхній медіальній 

поверхні стегна. Колінний рефлекс повинен бути збережений.  

Електродіагностика. Як і при ураженні стегнового нерва більш 

корисною є ЕМГ, ніж стимуляційна електронейроміографія.  

Візуалізаційні методи. Дослідження порожнини таза за 

допомогою КТ або МРТ може допомогти у виявленні масивних 

уражень нервових сплетінь або інфільтративних процесів тазу. 

 
Рис. 6. Утруднене приведення стегна. Пацієнтка не може 

накласти одну ногу на іншу. 

 



Лікування. Лікувальна гімнастика. Як і при інших компресійних 

невропатіях, прогноз хороший. 

Ведення пологів. Звичайне. 

 

Невропатія лицевого нерва (параліч Белла) 

Вірогідність виникнення невропатії лицевого нерва вище в 

період вагітності та в післяпологовому періоді (у 38 - 45 жінок на 100 

000 вагітностей, тоді як у невагітних жінок дітородного віку - 

близько 17 на 100 000 вагітностей). При цьому парез лицевого нерва 

виникає у 10 разів частіще у останньому триместрі і у перші 2 тижні 

після пологів. Найбільш вразливим відрізком нерва є той, який 

розташований у вузькому звивистому кістковому каналі довжиною 

3см, де внаслідок набряку може виникати його здавлення. Як показує 

практика, жінки у яких розвивається невропатія лицевого нерва 

мають підвищену захворюваність на артеріальну гіпертензію та 

прееклампсію. Тому ці жінки повинні бути під пильним контролем. 

Основною скаргою є перекіс обличчя. Іноді на початку 

захворювання можуть з'являтися легкі або помірні болі і парестезії в 

області вуха та соскоподібного відростка. Зазвичай болі виникають 

одночасно або за 1-2 дні до розвитку парезу мімічних мязів. 

Обстеження. При неврологічному обстеженні виявляється 

парез або параліч мімічних мязів половини обличчя (рис.7). 

 

 
Рис. 7. Параліч лівої половини обличчя: не заплющується око 

(симптом Белла); не насуплюється брова; згладжена носо-губна 

складка; опущений кут рота. 



Диференційна діагностика.  

У зв’язку з тим, що у вагітних підвищена схильність до 

розвитку новоутворень, завжди слід проводити ретельний 

неврологічний огляд для виключення пухлини мосто-мозочкового 

кута (невринома присінково-слухового нерва). Якщо є симптоми 

ураження інших утворень мосто-мозочкового кута (зниження слуху – 

VIII пара, гіпестезія обличчя – V пара, сухість ока – XIII пара, атаксія 

– мозочкові шляхи) необхідно провести МРТ головного мозку. 

Іноді параліч обличчя може бути проявом синдрому Рамсея 

Ханта. Це герпетичне ураження колінчастого ганглію яке 

супроводжується паралічем лицевого нерва, втратою смаку на 

половині язика, оперізуючим лишаєм вушної області та розладами 

чутливості на ураженій ділянці. У таких випадках необхідне 

призначення протигерпетичних препаратів (ацикловір, валацикловір). 

Лікування. У більшості випадків невропатії лицевого нерва 

виникає спонтанне відновлення. Деякі неврологи призначають 

короткий курс кортикостероїдів, якщо пацієнтки звертаються у ранні 

терміни після розвитку лицьового парезу (незважаючи на те вагітні 

вони, чи ні). Застосовують преднізолон по 1 мг на 1 кг маси тіла (60-

80 мг/добу) у таблетках. Всю дозу треба приймати у першу половину 

дня протягом 5-7 днів. Далі поступово відмінити преднізолон за 1 

тиждень, знижуючи дозу на 10 мг (2 таблетки) щоденно. Під час 

курсу лікування преднізолоном показані препарати калію (аспаркам), 

антациди (альмагель, вентер або вікалін). Якщо мається виражений 

біль, грубий парез обличчя та наявність супутніх симптомів (сухість 

ока, порушення смаку, гіперакузія), тоді вірогідність повного 

відновлення знижується до 50%. У таких випадках завжди необхідно 

застосовувати короткий курс кортикостероїдів (якщо від моменту 

розвитку парезу м’язів обличчя пройшло не більше тижня). 

Вважається, що короткий курс кортикостероїдного лікування є 

безпечним як для матері (якщо вона не хворіє цукровим діабетом, 

загостренням виразкової хвороби або туберкульозу), так і для плода. 

Ведення пологів. Звичайне. У пацієнток з паралічем Белла за 

відсутності інших захворювань немає протипоказань ні до одного 

методу знеболення. 



КРАМПІ 

Болючі м’язові спазми, які виникають у частині або в усьому 

м’язі. Вони тривають від декількох секунд до декількох хвилин. 

Виникають у 25% жінок, особливо на 6-7 місяці вагітності, 

переважно у стані спокою - вночі та вранці. Найчастіше крампі 

розвиваються у м’язах гомілки і стопи, рідже у двоголовому м’язі 

плеча або розгиначах пальців кисті. Вони пов’язані із обмеженням у 

раціоні солі, гіпокальціємією та іншими метаболічними зрушеннями. 

Лікування. Прийом карбонату кальцію (крейда) або глюконату 

кальцію по 500 мг 3 рази на добу. Іноді виникає потреба підключити 

фолієву кислоту по 1мг 3 рази на день та препарати магнію (магне-В6 

по 1 т 2-3 рази надень. Ці компоненти входять до складу 

комплексних препаратів - прегнавіт (у 1-му триместрі щоденно по 1 

капс. на день, у 2-му триместрі — 2 капс. на день. у останньому 

триместрі — 2 капс. на день). Лікувальна гімнастика. 

 

Контрольні тестові питання. 

1. Який симптом не характерний для невропатії лицевого нерва? а) 

не насуплюється брова; б) згладжена носо-губна складка; в) 

порушення чутливості на обличчі; г) опущений кут рота; д) перекіс 

обличчя. 

2. Назвіть характерний симптом компресійної невропатії 

запирального нерва: а) утруднене приведення стегна; б) зниження 

колінного рефлекса; в) випадіння ахіллового рефлекса; г) симптом 

Ласега; д) симптом Нері. 

3. Назвіть характерний симптом невропатії стегнового нерва: а) 

утруднене приведення стегна; б) зниження колінного рефлекса; в) 

випадіння ахіллового рефлекса;.г) утруднене згинання ноги в 

колінному суглобі; д) симптом Нері. 

4. Вкажіть синонім компресійної невропатії бокового шкірного 

нерва стегна: а) синдром Джексона; б) синдром Белла; в) синдром 

Рота-Бернгардта; г) синдром Гійєна-Барре; д) синдром Дежерина-

Русі. 

5. Яких лікувальних заходів слід уникати при болю у спині у 

вагітних? а) ліжковий режим; б) м’який корсет;. в) лікувальна 

гімнастика; г) застосування аспірину та НПЗЗ; д) відпочивати з 

піднятими ногами. 



 

ГОСТРІ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО ТА СПІНАЛЬНОГО 

КРОВООБІГУ 

 

При вагітності і в післяпологовому періоді найчастіше бувають 

такі порушення мозкового кровообігу: 

1. Артеріальний інсульт. В типових випадках – це ішемічний 

інсульт, при якому переважають осередкові неврологічні симптоми 

(парези) без значних загально мозкових симптомів (без втрати 

свідомості та нападів). Цей тип інсульту складає 90% всіх інсультів 

при вагітності. 

2. Венозний інсульт. Внаслідок тромбозу внутрішньочерепних вен 

розвивається загально мозкова симптоматика. Характеризується 

головними болями, нападами, підвищеним внутрішньочерепним 

тиском і порушенням свідомості.Цей тип інсульту складає 80% від 

усіх інсультів у післяпологовому періоді. 

3. Внутрішньочерепний крововилив. Як правило супроводжується 

раптовим розвитком сильного головного болю, втратою свідомості, 

симптомами подразнення мозкових оболонок та змінами показників 

артеріального тиску. 

 

Вважається, що ризик розвитку інсульту при вагітності, пологах 

і в післяпологовому періоді у декілька разів вище, ніж у невагітних 

жінок ідентичного віку. Дійсно, ризик розвитку інсультів вищий, але 

інсульт під час вагітності зустрічається відносно рідко, і на 

сьогоднішній день точно не встановлено, чи частіше розвивається 

інсульт у вагітних порівняно з їхніми ровесниками невагітними, чи 

ні. Справа в тому, що багато жінок із хворобами, які можуть 

спричинити інсульт не вагітніють. 

Інсульт є визнаним ускладненням вагітності, який складає більш 

ніж 12% всіх випадків материнської смертності. 

З урахуванням всіх типів інсульту (ішемічних, геморагічних) 

вважається, що біля 90% пов'язаних з вагітністю інсультів 

відбуваються або під час пологів або у післяпологовий період. 

 

Причини інсульту при вагітності. 

Фактори ризику інсульту, які можуть бути пов'язані з вагітністю 

включають: вік більше 35 років, артеріальна гіпертонія, хвороби 

серця, паління, цукровий діабет, системний червоний вовчак, 



серповидно-клітинна анемія, мігренозні головні болі, алкоголізм та 

наркоманії, кесарев розтин, порушення водно-електролітного 

балансу, тромбофілія, багатоплідна вагітність, післяпологове 

зневоднення і крововтрата, післяпологові інфекції. 

Зсідання крові, венозний застій і ендотеліальна травма (описані 

Вірховим як тріада факторів ризику) характерні для розвитку 

венозної тромбоемболії. Ці процеси можуть розвинутись в ході 

нормальної вагітності враховуючи фактори, викладені у таблиці 3. 

Протягом вагітності концентрація більшості факторів зсідання крові, 

особливо фактора Віллебранда, фактора VIII і фібриногену 

підвищена. Крім того, відзначається збільшення стійкості до протеїну 

C та зменшення концентрації протеїна фібринолізу S. Фібриноліз 

також змінюється при нормальній вагітності через збільшення 

концентрації інгібіторів активатора плазміногену 1 і 2. Фізіологічне 

збільшення концентрації пролактину під час вагітності (яке готує до 

пологів і годування груддю) здатне викликати збільшення агрегації 

тромбоцитів. 

Анатомічні зміни під час вагітності призводить до венозного 

застою, який є наслідком стиснення клубової вени вагітною маткою. 

Ультразвукові дослідження венозної системи під час вагітності 

показали, що швидкість кровотоку у глибоких венах ніг знижується, 

а їх діаметр збільшується. Тривалий ліжковий режим після 

інструментальних втручань і кесаревого розтину може призвести до 

зниження кровотоку в ногах і сприяти венозному застою. Інфекція та 

зневоднення (при крововтраті після пологів) також можуть 

погіршити цей протромботичний стан.  

Хоча нормальна вагітність сама по собі не пов'язана з 

ендотеліальною травмою, але в ході вагінального або абдомінального 

розродження (шляхом кесаревого розтину) якоюсь мірою можливі 

пошкодження судин тазу, що може збільшити ризик розвитку 

венозної та артеріальної тромбоемболії. У післяпологовий період, 

значне зменшення об'єму циркулюючої крові під час пологів, швидка 

зміна гормонального статусу порушують гемодинаміку та коагуляцію 

і можуть привести до інсульту.  



Деякі захворювання, які збільшують ризик інсульту у вагітних 

подані у табл.6. 

 

Таблиця 6. Захворювання, які збільшують ризик інсульту у вагітних 

Артеріальна гіпертензія 

Цукровий діабет 

Гематологічні порушення 

Серповидноклітинна анемія 

Антифосфоліпідний синдром 

Тромбоцитопенічна пурпура 

Гіпергомоцистеїнемія 

Мутації в гені протромбіну 

Дефекти антитромбіну III, протеїну С, протеїну S, і фактору V 

Хвороби серця 

Системний червоний вовчак 

Куріння 

Вживання алкоголю 

Вживання наркотиків (кокаїну) 

 

Причини інсульту при вагітності наведені в таблиці 7. 

 

Таблиця 7. Причини інсульту при вагітності. 

Характер патології 

 

Причини 

Оклюзійні 

ураження 

артерій:  

Тромбоз: фіброзно-м’язова дисплазія 

Емболія серцевого походження: 

– кардіоміопатія вагітних 

– пролапс мітрального клапану 

– ревматичне ураження серця 

– ендокардит (бактеріальний, 

небактеріальний) 

– парадоксальна емболія (при тромбозі 

вен ніг в поєднанні з незарощенням овального 

вікна) 

Емболія амніотична (повітряна емболія) 

Оклюзійні 

ураження вен 

Стан гіперкоагуляції 

Інфекції 



Наркоманія Викликає судинні порушення (особливо – 

кокаїн) 

Гіпотензивні 

стани 

Інфаркт зони суміжного кровопостачання 

мозкових артерій 

Некроз гіпофізу (синдром Шихана) 

Хвороби крові Антифосфоліпідний синдром 

Порушення зсідання крові при системному 

червоному вовчаку 

Тромбоцитопенічна пурпура 

Серповидно-клітинна анемія 

Недостатність антитромбіну III, протеїна C, 

протеїна S 

Артеріїти Системний червоний вовчак 

Інфекційний артеріїт (сифілітичний, 

туберкульозний та менінгококовий) 

Церебральний ангіїт 

Артеріїт Такаясу 

Інтракраніальний 

крововилив 

Еклампсія та ін. хвороби з артеріальною 

гіпертензією 

Венозний тромбоз 

Хоріокарцинома 

Артеріовенозна мальформація 

Васкуліти 

Субарахноїдальний 

крововилив 

Аневризма (мешотчата, мікотична) 

Артеріовенозна мальформація (головного та 

спинного мозку) 

Еклампсія 

Васкуліт 

Хоріокарцинома 

Венозний тромбоз 

Інші Каротидна кавернозна фістула 

Дуральна судинна мальформація 

 

Будь-яка з вищевказаних причин може викликати інсульт у 

молодих жінок дітородного віку під час вагітності, і часто важко 

встановити чи пов’язаний інсульт з вагітністю чи викликаний іншою 

причиною. Далі ми розглянемо ті фактори, які набувають все 

більшого значення в результаті вагітності, отже, заслуговують на 

особливу увагу при оцінці цієї групи пацієнтів. 



 

ІШЕМІЧНІ ІНСУЛЬТИ 

 

Протягом всієї вагітності відбуваються значні фізіологічні, 

біохімічні і анатомічні зміни, що зачіпають всі основні системи 

органів. Коагуляційна і фібринолітична системи зазнають серйозних 

змін так, що в цілому підвищується зсідання крові. Це є складовою 

частиною фізіологічної підготовки організму до пологів, щоб 

зменшити можливі кровотечі під час пологів. Але ці зміни можуть 

сприяти також розвитку ускладнень вагітності, таких як венозні 

тромбоемболії та інсульт – таблиця 8. 

 

Таблиця 8. Фізіологічні, біохімічні та анатомічні зміни під час 

вагітності, що призводять до тромбозу 

Гіперкоагуляція 

Підвищення фактора Віллебранда 

Підвищення фактора VIII 

Підвищення фібриногену 

Стійкість до протеїну С 

Зменшення концентрації протеїну S 

Збільшення інгібіторів активатора плазміногену 1 і 2 

Агрегація тромбоцитів спричинена гіперпролактинемією 

Венозний застій 

Стиснення тазових судин вагітною маткою 

Обмежена здатність до пересування 

Ендотеліальна травма 

Травма під час пологів 

 

У вагітних можуть виникати такі патогенетичні підтипи 

ішемічних інсультів: 

1. Кардіоемболічний 

2. Гемодинамічний 

3. Лакунарний 

4. Гемореологічний 

5. Післяпологова церебральна ангіопатія (ПЦА) 

 

Для патогенетичного лікування ішемічних інсультів встановлення 

підтипу інсульту є важливим, але у багатьох випадках у патогенезі 



ішемічних інсультів беруть участь декілька чинників, тому точно 

встановити підтип буває неможливо. 

З урахуванням вагітності та пологів, розглянемо основні 

патогенетичні підтипи ішемічних інсультів, їх клінічні особливості та 

підходи до лікування. 

 

Кардіоемболічний інсульт 

Емболи потрапляють із серця у судини мозку і викликають їх 

швидку закупорку. Найбільш реальними причинами кардіо-

емболічного інсульту у вагітних є: кардіоміопатія вагітних, пролапс 

мітрального клапану, ревматичне ураження серця, ендокардит 

(бактеріальний та небактеріальний), парадоксальна емболія (при 

тромбозі вен ніг і незарощенні овального отвору). 

Локалізація ішемічного ураження переважно у зоні 

васкуляризації середньої мозкової артерії. Інфаркт за розмірами 

частіше середній або великий, корково-підкорковий - рис.9. 

 

 
 

Рис. 9. МРТ. Кардіоемболічний інсульт. Локалізація: зона 

васкуляризації середньої мозкової артерії. Великий кірково-

підкірковий інфаркт. 

 

Початок захворювання, як правило, раптовий, з появою 

неврологічної симптоматики підчас активної діяльності пацієнтки. 

Можуть бути анамнестичні вказівки на ТІА та попередні інсульти, 

або ознаки тромбоемболії інших органів. З урахуванням локалізації 



інфаркту мозку, клінічно можуть виявлятись не тільки симптоми 

випадіння функції мозку (паралічі та парези), але і симптоми 

подразнення кори (епілептичні напади). Неврологічний дефіцит 

максимально виражений в дебюті захворювання.  

Обстеження. На ЕКГ, УЗД серця характерна наявність 

кардіальної патології - джерела емболії. На КТ и МРТ 

спостерігаються ознаки множинного вогнищевого ураження мозку 

(«німі кортикальні інфаркти») в різних басейнах, поза зонами 

суміжного кровопостачання. Характерна наявність геморагічного 

компонента (за даними КТ). При динамічному ангіографічному 

обстеженні - відсутність грубого ураження судини проксимально по 

відношенню до закупорки інтракраніальних артерії, симптом 

"зникаючої оклюзії". 

Лікування. Антикоагулянти прямої дії в гострому періоді. 

Хворим можна призначати гепарин, він не проникає через плаценту. 

Але його слід відмінити за 12 - 24 год до передбачуваних пологів, а 

через 12 - 24 годин після пологів призначити знову. Призначають 

також низькомолекулярні гепарини (фраксипарин, клексан), які 

значно легше дозувати і безпечніше застосовувати. Непрямі 

антикоагулянти (варфарин) краще не застосовувати. Лише у 

пацієнток зі штучним клапаном серця (у яких гепарин не дає 

достатньої ефективності) можна призначити варфарин. При 

протипоказаннях до застосування гепарину використовують 

тромбоцитарні антиагреганти (аспірин). Необхідно проводити 

адекватне лікування кардіальної патології (антиаритмічні препарати 

та ін.). 

Ведення пологів. Пологи краще проводити консервативно. 

Якщо інсульт виник у ранній період вагітності, то пологи ведуть 

через родові шляхи. Але якщо зберігається небезпека повторного 

інсульту, то під час пологів рекомендують виключити родові 

перейми і провести кесаревий розтин під регіональною анестезією. 

 

Гемодинамічний інсульт 

Розвивається на фоні патології екстра- або інтракраніальних 

артерій при умові зниження системної гемодинаміки (падіння 

артеріального тиску або зниження серцевої діяльності. 

Основні форми патології екстра- та/або інтракраніальних 

артерій у вагітних та у післяпологовому періоді можуть бути такі: 

деформації артерій із септальними стенозами; аномалії судинної 



системи мозку (роз'єднання віллізієва кола, гіпоплазії артерій); 

артеріїти різної етіології: при системному червоному вовчаку, 

інфекційний артеріїт (сифілітичний, туберкульозний, 

менінгококовий), церебральний ангіїт, артеріїт Такаясу. 

Частіше у цього контингенту зутрічається фіброзно-м’язова 

дисплазія: - неатеросклеротичне незапальне захворювання артерій, 

що характеризується дегенерацією еластичної тканини з 

розростанням фіброзної або гладком'язової тканини, із сегментарним 

звуженням судин і ішемією тих чи інших органів. Вважають, що 

захворювання є вродженим. Серед хворих переважають молоді 

жінки. Найчастіше вражаються ниркові артерії, що нерідко 

призводить до артеріальної гіпертензії. Ураження внутрішньої сонної 

і хребетних артерій може бути причиною ішемічного інсульту. У 

частини хворих утворюються внутрішньочерепні аневризми, розрив 

яких може призводити також до субарахноїдального крововиливу. 

Гемодинамічний фактор, який сприяє розвитку ішеміії мозку 

буває внаслідок: 

1) зниження артеріального тиску;  

2) падіння хвилинного об'єму серця. 

 

Частота артеріальної гіпотензії у вагітних коливається у 

широких межах, становлячи від 6,2% до 32,4%. Критеріями, які 

характеризують артеріальну гіпотензію є: рівень систолічного тиску, 

що не перевищує 100 мм рт.ст, і діастолічного  60 мм рт.ст. Серед 

численних причин артеріальної гіпотензії у вагітних відзначаються 

порушення функції наднирників, синдром вегетативної дистонії, 

порушення центральних механізмів регуляції кровообігу, тривала 

гіподинамія, недостатнє харчування та багато іншого. Відзначено, що 

артеріальна гіпотензія виникає після 20 - 24 тижнів вагітності 

переважно у жінок з нестійкою регуляцією вегетативної нервової 

системи, в той час як поява артеріальної гіпотензії після 30 тижнів 

вагітності зазвичай обумовлено здавленням нижньої порожнистої 

вени маткою, що призводить до зменшення венозного повернення до 

серця. В цілому ряді випадків артеріальна гіпотензія у вагітних може 

і не мати ніякої клінічної симптоматики. Однак у більшості випадків 

вона супроводжується такими типовими клінічними проявами: 

головні болі, слабкість, запаморочення голови, швидка 

втомлюваність, нестійкість при ходьбі, біль в ділянці серця, 

прискорене серцебиття, задишка, підвищена збудливість, 



дратівливість, зниження працездатності, порушення сну, 

непритомність. У вагітних можлива також ятрогенна артеріальна 

гіпотензія, гіповолемія); 

Важливим гемодинамічним зрушенням може бути зменшення 

серцевого викиду (зменшення ударного об'єму серця при ішемії 

міокарда), значне зниження ЧСС. 

 

Локалізація вогнища при гемодинамічному інсульті - зона 

суміжного кровопостачання, в тому числі коркові інфаркти, вогнища 

у перивентрикулярній і білій речовині семіовального центру. Розмір 

інфаркту - від малого до великого  

Початок - раптовий або поступовий, може розвинутись як у 

активно діючої пацієнтки, так і у стані спокою. 

Лікування. 1) Відновлення і підтримання системної 

гемодинаміки: - препарати вазопресорної дії, а також поліпшення 

насосної функцію міокарда, підвищення обєму крові (переважно 

низькомолекулярні декстрани); при аритмії - антиаритмічні 

препарати; при порушеннях провідності (брадиаритмія) - імплантація 

електрокардіостимулятора (тимчасового або постійного); 2) 

антиагреганти (аспірин). 

При фіброзно-м’язовій дисплазії показано хірургічне втручання 

(висічення стенозованої ділянки артерії або ендоваскулярна 

дилатація її звуженого сегмента). 

Ведення пологів. Якщо інсульт розвинувся незадовго до 

пологів, то надають перевагу кесаревому розтину, а якщо він виник в 

ранньому періоді вагітності, то пологи доцільно вести через родові 

шляхи. У зв’язку з тим, що при падінні системної гемодинаміки часто 

буває слабкість пологової діяльності, кровотеча, а порівняно 

невелика крововтрата (400-500 мл) у породіль з артеріальною 

гіпотензією часто викликає важкий колапс, у таких пацієнток 

виникає потреба у виключенні родових переймів і проведенні 

кесаревого розтину. 

 

Лакунарний інсульт 

Лакунарний інсульт пов'язаний з патологією не великих, а 

дрібних мозкових артерій. Зазвичай інфаркти мозку при лакунарному 

інсульті мають дрібні розміри (до 1,5 см у діаметрі) і локалізуються у 

базальних гангліях, внутрішній капсулі, таламусі, семіовальному 

центрі, мосту, мозочку (рис.11). 



 
 

Рис. 11. МРТ. Лакунарний інсульт. Локалізація инфаркту – 

підкіркова біла речовина. Розмір осередку - до 1 см в діаметрі. 

 

Найбільш частою причиною лакунарних інсультів у вагітних є 

гіпертонічна мікроангіопатія (артеріолосклероз), і дещо рідше - 

діабетична мікроангіопатія та васкуліти. 

Початок - частіше інтермітуючий, симптоматика наростає 

протягом годин або дня. АТ зазвичай підвищений. Клінічно 

важливою є наявність характерних неврологічних синдромів (чисто 

руховий, чисто чутливий лакунарний синдром, атактичний геміпарез, 

дизартрія і монопарез; ізольований монопарез руки, ноги, прозопарез 

та ін. синдроми). Характерною є відсутність загальномозкових і 

менінгеальних симптомів, а також порушень вищих кіркових 

функцій при локалізації вогнища в домінантній півкулі. Перебіг - 

часто по типу "малого інсульту". 

Діагностика. На МРТ та КТ характерні дрібні осередки 

інфаркту у підкіркових ядрах, прилеглій білій речовині 

семіовального центру, внутрішній капсулі, мості мозку (рис.11). 

Розмір вогнища - малий, до 1-1,5 см в діаметрі, тому іноді може не 

візуалізуватися на КТ голови. 

Лікування. Оптимізація АТ: для контролю артеріальної 

гіпертензії під час вагітності застосовують лабеталол, гідралазін. 

ніфедипін, проте інгібітори АПФ і діуретики протипоказані. 



Антиагреганти: тромбоцитарні (аспірин), еритроцитарні 

(пентоксифілін). Вазоактивні засоби використовують дуже обережно 

(особливо не рекомендують німодипін та нікардипін) тому, що вони 

викликають гіпоперфузію плоду та його ацидоз, а також, можливо, 

мають тератогенний вплив. 

Ведення пологів. З урахуванням досить легкого перебігу 

лакунарного інсульту, відсутності загально-мозкових розладів, слід 

віддавати перевагу розродженню через природні шляхи. 

 

Гемореологічний інсульт 

Цей тип інсульту розвивається на основі гіперкоагуляції і 

гіпервіскозності крові, які можуть посилюватись під час вагітності і 

пологів. Найбільш поширеним механізмом блокади 

мікроциркуляторного ланки кровообігу є внутрішньосудинне 

тромбоутворення. Частіш за все, такі порушення виникають при дії 

факторів дестабілізації реологічних властивостей крові (гіпертермія, 

зневоднення, інтоксикація, стрес), що може привести до ішемічного 

інсульту за типом гемореологічної мікроокклюзіі (гемореологічний 

інсульт).  

При цьому спостерігається відсутність будь-якого судинного 

захворювання встановленої етіології (артеріальна гіпертонія, 

васкуліти, васкулопатії, кардіальна патологія). 

Клінічні ознаки – легкі або помірні осередкові симптоми, які 

швидко минають (перебіг захворювання - за типом "малого інсульту" 

або ТІА). 

Характерною ознакою гемореологічного інсульта є виражена 

дисоціація між клінічною картиною (помірний неврологічний 

дефіцит, невеликий розмір вогнища) і значними гемореологічними 

порушеннями. 

Діагностика. Наявність виражених гемореологічних змін, 

порушень в системі гемостазу і фібринолізу. На КТ, МРТ – осередки 

ішемії невеликих розмірів (рис. 12). 



 
Рис.12. МРТ. Гемореологічний інсульт. Невеликий розмір 

осередку ішемії мозку. 

 

Лікування. Гемангіокоректори різних груп (антиагреганти, 

вазоактивні препарати, низькомолекулярні декстрани); при 

недостатній ефективності, розвитку ДВЗ-синдрому - застосувують 

антикоагулянти прямої дії (гепарин). 

Ведення пологів. З урахуванням досить легкого перебігу, 

відсутності значних загально-мозкових розладів, слід віддавати 

перевагу розродженню через природні шляхи. 

 

Післяпологова церебральна ангіопатія 

ПЦА відноситься до групи захворювань, які називаються 

синдромом оборотної церебральної вазоконстрикції. Цей синдром 

характеризується оборотним мультифокальним звуженням артерій 

головного мозку і зустрічається переважно в післяпологовому 

періоді. Найчастіше ПЦА буває при вживанні наркотиків (кокаїн), 

мігрені, механічній травмі голови, гіперкаліємії, при застосуванні під 

час вагітності таких препаратів із вазоспастичною дією як ергоновін 

та бромокріптин, або може бути ідіопатичною (без очевидного 

етіологічного чинника). 

ПЦА зазвичай відбувається через декілька днів після пологів. 

Клінічні прояви: раптовий (громоподібний) головний біль, 

світлобоязнь, блювання, порушення свідомості, судоми та минущі 



або постійні осередкові неврологічні симптоми. Вазоконстрикція 

може спричиняти ТІА, ішемічний інсульт та внутрішньочерепний 

крововилив. 

Диференціальний діагноз необхідно проводити із 

аневризматичним субарахноїдальним крововиливом (САК), 

диссекцією сонної або хребетної артерії, церебральним васкулітом, 

тромбозом церебрального венозного синусу, внутрішньочерепнимиі 

інфекціями, апоплексією гіпофіза. 

Обстеження. Ангіографія виявляє мультифокальні сегментарні 

звуження артерій головного мозку, з повним відновленням їх 

нормального просвіту протягом 4-6 тижнів. Оскількі подібні клінічні 

та ангіографічні ознаки можуть бути при васкуліті, то іноді може 

виникнути потреба у біопсії мозку (диференційна діагностика ПЦА і 

васкуліту має важливе терапевтичне та прогностичне значення). 

Дослідження цереброспінальної рідини при ПЦА показує нормальні 

її параметри, а також має важливе значення для виключення САК. 

Лікування. При ПЦА використовуються судинорозширювальні 

засоби і глюкокортикоїди, але як правило, церебральна 

вазоконстрикція проходить самостійно, має доброякісний перебіг із 

повним відновленням неврологічних порушень. 

Ведення пологів. З урахуванням досить легкого перебігу, 

відсутності значних загально-мозкових розладів, слід віддавати 

перевагу розродженню через природні шляхи. 

 

ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНІ КРОВОВИЛИВИ 

Ризик мозкового крововиливу збільшується під час вагітності. 

Крововиливи відбуваються з частотою 1 - 5 випадків на 10000 

вагітностей. Пов'язана з ними смертність від 30% до 40%. Фактори, 

що сприяють крововиливу включають фізіологічні зміни під час 

вагітності, такі як гіпертонія, високі концентрації естрогенів 

викликають артеріальне розширення та збільшення серцевого 

викиду, об'єму крові і венозного тиску. Одночасно підвищується 

ризик кровотечі.  

Причини внутрішньочерепних крововиливів у вагітних та 

породіль можуть бути різні. Але основними є вроджені 

інтрацеребральні судинні мальформації (артеріальні аневризми і 

артеріо-венозні мальформації – АВМ, телеангіоектазії та ін). Серед 



інших причин можуть бути: гіпертонічна хвороба (особливо при 

артеріальному тиску 180/105 мм рт. ст. і вище) та вторинні 

артеріальні гіпертензії (нейрогенні, при захворюваннях нирок, залоз 

внутрішньої секреції); прееклампсія та еклампсія; вживання кокаїну, 

позаматковий ендометріоз, хвороба Мойа Мойа, хоріокарцинома, 

дифузні хвороби сполучної тканини (вузликовий периартеріїт, 

червоний вовчак); крововилив у тканину мозкової пухлини; хвороби 

крові (лейкози, коагулопатії та ін.). 

За характером крововиливу розрізняються такі форми: 

1) субарахноїдальні крововиливи (у вагітних найчастіщі); 

2) гематоми (добре відмежовані від оточуючої тканини); 

3) геморагічне просочування в речовині мозку (червоний інфаркт); 

4) крововилив у речовину мозку з проривом крові в шлуночкову 

систему або субарахноїдальний простір. 

 

Субарахноїдальний крововилив 

У більшості випадків обумовлений розривом аневризми 

мозкових артерій (рис. 13). 

 

 

  
Рис. 13. Артеріальні аневризми: мішкоподібна аневризма у ділянці 

вродженої слабкості судинної стінки; веретеноподібна аневризма при 

артеріальній гіпертензії; розрив артеріальної аневризми. 

 



Встановлено, що у 8% жінок репродуктивного віку є 

внутрішньочерепні аневризми, розрив яких, особливо при пологах, є 

однією з причин материнської смертності. Ризик розриву судин 

приблизно однаковий протягом усього періоду вагітності. Частіше 

розрив спостерігається у жінок, які народжують у більш старшому 

віці. Частота випадків САК внаслідок розриву аневризми під час 

вагітності складає від 3 до 11 випадків на 100 000 вагітностей. Ризик 

внутрішньо-мозкових кровотеч під час вагітності і протягом 6-ти 

тижнів після пологів у 5 - 6 разів вищий, ніж у невагітних пацієнток. 

Від 10 до 50% всіх розривів аневризм у жінок віком до 40 років 

пов’язані з вагітністю. Частіше розрив аневризми виникає в пізніх 

термінах вагітності і протягом до 6 тижнів після пологів, при цьому 

смертність вища, ніж у невагітних пацієнток. 

Гемодинамічні зміни при вагітності приводять до нестабільності 

аневризми і підвищюють ризик САК. У третьому триместрі 

вагітності об'єм крові збільшується більш ніж на 50% при цьому 

збільшується серцевий викид, збільшуючи тиск на змінену судинну 

стінку в ділянці аневризми. 

Вагітність також супроводжується гіперплазією гладких м'язів 

артеріальної стінки, що може вести до втрати нормальної пружності 

сполучно-тканинних волокон і сприяти слабкості судинної стінки. На 

розрив аневризми та розвиток САК можуть також впливати 

метаболічні та ендокринні фактори під час вагітності та після 

пологів, а також спричинені вагітністю артеріальна гіпертонія та 

еклампсія. 

Діагностика. САК зазвичай має такі клінічні прояви: 

громоподібний головний біль, блювота, судоми, зниження рівня 

свідомості. Але подібні симптоми спостерігаються також при ПЦА та 

еклампсії. Тому діагноз повинен бути підтверджений 

нейровізуалізацією (КТ, МРТ) або аналізом спинномозкової рідини. 

Для вирішення питання про оперативне лікування необхідно 

провести ангіографію (рис.14). 

 



 
Рис. 14. Каротидна ангіограма. Артеріальна мішкоподібна аневризма 

у ділянці вілізієвого кола. 

 

Лікування. Хірургічне лікування аневризм після САК під час 

вагітності покращує прогноз для матері та плоду. Принципи 

хірургічного лікування такі, як для невагітних. Деякі автори успішно 

застосовували ендоваскулярні методи лікування. Якщо аневризма 

була успішно прооперована, то вагітність взагалі може проходити 

нормально до самих пологів. 

Ведення пологів. Більшість лікарів схиляються на користь 

природних пологів, якщо аневризма була вчасно діагностована і 

нейрохірургічне втручання було виконано не менше, ніж за тиждень 

до пологів. Проте є багато даних про необхідність кесаревого 

розтину. 

 

Крововилив у речовину мозку 

Паренхіматозний геморагічний інсульт та паренхіматозно-

субарахноїдальний крововилив частіше за все зумовлений розривом 

судинних мальформацій (АВМ, кавернозної або венозної 

гемангіоми). У жінок з АВМ, ризик кровотечі у перший період 

вагітності складає близько 3,5%. Цей ризик не вище, ніж за 

аналогічний період поза межами вагітності. Деякі автори вважають, 

що вагітність підвищує ризик розриву АВМ у пізньому періоді 

вагітності та при пологах. АВМ головного мозку деякий час мають 

безсимптомний клінічний перебіг, маніфестують під час вагітності 

або пологів у вигляді головного болю, генералізованих або 

парціальних епілептичних нападів, вогнищевого неврологічного 

дефіциту або втрати свідомості внаслідок внутрішньочерепного 



крововиливу. Причиною летального результату у вагітної жінки при 

цій патології є великі патологічні вогнища, нерідко ускладнені 

набряком головного мозку з дислокацією. Буває надзвичайно складно 

прижиттєво діагностувати АВМ, так як головний біль у вагітних 

жінок може бути зумовлена низкою різноманітних етіологічних 

факторів. 

Діагностика. Діагноз паренхіматозно-субарахноїдального 

крововиливу повинен бути підтверджений нейровізуалізацією (КТ, 

МРТ) або аналізом спинномозкової рідини. АВМ діагностується за 

допомогою ангіографії (рис.15). 

 

 
Рис 15. Каротидна ангіограма. Артеріо-венозна мальформація у 

скроневій частці мозку. 

 

Лікування. Більшість дослідників не рекомендує хірургічного 

профілактичного лікування артеріовенозної мальформації під час 

вагітності (при виявленні у вагітних безсимптомних АВМ). Але при 

прогресуванні АВМ під час вагітності в ряді зарубіжних клінік 

виконують ендоваскулярне втручання – емболізують порожнину 

мальформації, для уповільнення її зростання та попередження 

розриву. 

Ведення пологів. При відсутності розриву АВМ – розродження 

через природні шляхи. При геморагічному інсульті в гострому 

періоді більш доцільно консервативне ведення вагітності. Однак при 

виникненні повторної небезпеки крововиливу в мозок розродження 



рекомендується проводити операцією кесаревого розтину. Більшість 

авторів пропонують планове оперативне розродження на 38 тижні. 

Для знеболення кесаревого розтину краще застосовувати регіонарну 

анестезію, щоб уникнути гіпертензивної реакції на ларингоскопію. 

 

ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНИЙ ВЕНОЗНИЙ ТРОМБОЗ (ВВТ) 

Частіше хворіють жінки, особливо у віці від 20 до 35 років, що 

пов'язано з вагітністю, післяпологовим періодом і прийомом 

оральних контрацептивів. Ймовірність тромбозів у вагітних в 10 разів 

вище в порівнянні з невагітними жінками того ж віку. Як вже 

згадувалося раніше, вагітність викликає ряд змін протромботичного 

напрямку, які зберігаються і в післяпологовому періоді. Ці зрушення 

є важливими факторами, що впливають на ризик ВВТ під час 

вагітності та в післяпологовий період. 

Ризик тромбозу збільшується при артеріальній гіпертонії, 

збільшенні віку матері, проведенні кесаревого розтину, у зв’язку з 

інфекціями а також частим блюванням під час вагітності. Ризик 

венозного інфаркту значно вищий в післяпологовому періоді. 

Зустрічається ВВТ приблизно у 10-12 випадках на 100 000 пологів. 

Рівень смертності від усіх причин ВВТ від 2 до 10%. 

Найбільш часто виникає тромбоз верхнього сагітального і 

бічних синусів. В одній третині випадків уражається більш ніж один 

синус. У 30-40% пацієнтів в патологічний процес втягуються 

одночасно церебральні синуси і церебральні або мозочкові вени. 

ВВТ характеризується різноманіттям клінічних проявів залежно 

від місця тромбозу. Оклюзія вен кори головного мозку може 

привести до венозних інфарктів з відповідними осередковими 

неврологічними симптомами. Оклюзії великих венозних синусів 

зазвичай призводить до розвитку внутрішньочерепної гіпертензії 

(збільшення венозного тиску та порушення резорбції спинномозкової 

рідини), що призводить до головного болю, блювання і набряку 

обличчя та голови. Тромбоз кавернозного синуса може також 

привести до окорухових порушень та екзофтальму. 

Можна виділити такі основні клініко-параклінічні синдроми: 

1) Синдром доброякісної внутрішньочерепної гіпертензії 

становить від 18 до 38% спостережень і представлений головним 

болем (ГБ), зоровими порушеннями, парезом відвідних нервів, 



застійними явищами на очному дні, нормальною КТ-картиною 

головного мозку і відсутністю змін у ЦСЖ. 

 2) Фокальний неврологічний дефіцит представлений 

геміпарезом, сенсорними розладами, судомними нападами на тлі 

головного болю (від 35 до 75% спостережень). 

 Вищеописані синдроми можуть бути присутніми як в поєднанні 

один з одним, так і ізольовано. 

Діагностика. При постановці діагнозу виникають труднощі 

через неспецифічність клінічних проявів і відсутність змін при КТ. 

Завдяки широкому впровадженню нових високоінформативних 

методів нейровізуалізації (МРТ - ангіографія) в останні роки це 

захворювання діагностується значно частіше. При діагностичних 

сумнівах може бути застосована церебральна ангіографія. 

Лікування. Застосування антикоагулянтів і тромболітичної 

терапії. Гепарин попереджає подальше прогресування тромбозу, 

знижує венозну гіпертензію та ішемію. Терапія варфарином 

проводиться для лікування у післяпологовому періоді протягом 3-6 

міс під контролем міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) 

з наступним переходом на аспірин.  

Вважається, що низькі дози аспірину (70-100 мг на добу) є 

безпечними після першого триместру вагітності. Хоча варфарин 

може бути безпечним для плоду після 12 тижнів, але його 

призначення під час вагітності не рекомендується через 

невизначеність гепатотоксичних впливів. 

Американська асоціація інсульту рекомендує такі варіанти для 

вагітних жінок з високим ризиком тромбоемболічних ускладнень та 

ішемічним інсультом: 

1) скориговані дози нефракціонованого гепарину (НФГ) 

протягом всієї вагітності (з моніторингом активованого часткового 

тромбопластинового часу); 

2) скориговані дози низькомолекулярного гепарину (НМГ) (з 

моніторингом фактор Ха) або НМГ до 13 тижня вагітності, після чого 

застосування варфарину до середини третього триместру вагітності 

(моніторинг МНО), а з середини 3-го триместру вагітності до пологів 

відновлення введення НФГ або НМГ.  

Ведення пологів. У зв’язку з підвищеним внутрішньочерепним 

тиском і набряком мозку виникає необхідність кесаревого розтину. 



 

ПОРУШЕННЯ СПІНАЛЬНОГО КРОВООБІГУ 

 У II та III триместрах вагітності іноді виникають порушення 

спінального кровообігу. Вони пов’язані зі здавленням судин вагітною 

маткою і можуть проявлятися періодичною втомлюваністю і 

слабістю у ногах, або навіть нижньою параплегією. 

 Переконливі докази здавлення маткою аорти у вагітних 

отримані за допомогою методу аортографії. Як видно з рис.16, у 

другій половині вагітності черевна аорта з її поперековими гілками і 

загальними клубовими артеріями притиснута до хребта, що може 

приводити до редукції кровотоку в радикуломедулярних артеріях і 

викликати ішемічні спінальні розлади. 

 

 
Рис. 16. МРТ хребта і вагітної матки. Притиснення до хребта 

черевної аорти та її гілок. 

 

Особливо схильні до здавлення правосторонні поперекові 

артерії, що огинають хребет спереду із-за лівобічного розташування 

аорти. Може відбуватися, крім того, подразнення періартеріальних 

симпатичних сплетень з розвитком спазму судин. 

У пацієнток виникають розлади схожі на синдроми 

Преображенського і Адамкевича (нижній парапарез, диссоційована 

гіпестезія, розлади функції тазових органів), які обумовлені 

порушенням кровообігу в передній спінальній артерії і основній 

радикуло-медулярній артерії, тобто в центральному судинному 

басейні спинного мозку (рис. 17). 



 
 

Рис. 17. Артеріальне кровопостачання спинного мозку по довжині і 

поперечнику. 

По довжині: 1 - аорта; 5 - міжреберні артерії; 6 - верхня 

додаткова радікуломедулярна артерія; 7 - велика передня радікуло-

медулярна артерія (артерія Адамкевича); 8 - нижня додаткова 

радікуло-медулярна артерія, 9 - клубово-поперекова артерія. 

По поперечнику: точками позначена периферична артеріальна 

зона, косим штрихуванням - центральна артеріальна зона, 

горизонтальним штрихуванням - зона кровопостачання задньої 

спінальної артерії; 1 - область перекриття центральної артеріальної 

зони і зони кровопостачання задньої спінальної артерії; 2 - заглибні 

гілки, 3 - передня спінальна артерія, 4 - задня спінальна артерія. 

 

Сприяючими чинниками для спінальної ішемії можуть бути: 

низьке розташування судин, що живлять спинний мозок, артеріальна 

гіпотонія, серцево-судинна недостатність, токсикоз вагітності. При 

дії цих чинників утруднено формування колатерального кровообігу. 

Відомо, що навіть повне здавлення артерій не завжди приводить до 

спінальной ішемії. Вона виникає лише в тому випадку, якщо 

вимкнений кровотік не може повністю компенсуватися обхідним 



кровообігом по колатералях (перимедулярна мережа, зв'язки між 

міжреберними, поперековими і крижовими артеріями і т. п.). 

Характерною клінічною особливістю ішемічного ураження 

спинного мозку при вагітності є минуща «мієлогенна переміжна 

кульгавість». Вона проявляється періодичною втомлюваністю ніг при 

ходінні. Відчуття стомлюваності змінюється слабкістю, затерпанням 

в ногах та нижній частині живота, іноді тазовими розладами. Після 

невеликого відпочинку ці явища проходять і пацієнтки можуть 

вільно продовжувати ходьбу. Однак, у деяких пацієнток приступи 

слабкості і парестезій в ногах виникають навіть у стані спокою, 

найчастіше при лежанні у певній позі – на спині чи на боці (коли 

посилюється тиск вагітної матки на аорту і на поперекові артерії, які 

відходять від неї. 

Пароксизми слабкості ніг у вагітних нагадують описану Dejerine 

переміжну кульгавість спинного мозку. Цей синдром пов'язують із 

минущою ішемією спинного мозку (головним чином поперекового 

потовщення). 

Слід звернути увагу ще на одну клінічну особливість. У деяких 

жінок описані спінальні розлади можуть проявлятися при наступній 

вагітності, і нарешті, у деяких – вони посилюються під час пологів. 

Іноді можуть залишатися невеликі резидуальні явища, проте 

прогредієтного розвитку не буває. 

Обстеження. Проведення МРТ у вагітної дозволяє встановити 

наявність інфаркту спинного мозку, люмбальна пункція необхідна 

при підозрі на розрив спінальних артеріо-венозної мальформацій із 

спінальним субарахноїдальним крововиливом,. 

Лікування. У зв’язку із вищевказаним патогенезом порушення 

спінального кровообігу у вагітних (здавлення судин вагітною 

маткою), основним методом лікування при виникненні тяжких 

спінальних розладів є переривання вагітності. Доцільність і 

ефективність медикаментозного лікування не доведена. 

 

Спінальні артеріовенозні мальформації 

Артеріовенозні мальформації можуть локалізуватися і в області 

спинного мозку. Відомо, що під час вагітності частіше виникають їх 

розриви, які проявляються переважно спінальним субарахноїдальним 

крововиливом, або гострою мієлорадикулопатією. 



Клінічні ознаки включають нижній змішаний параперез та 

погіршення чутливості в зоні інервації декількох корінців або інші 

випадіння чутливості (в залежності від рівня ураження спинного 

мозку), нетримання сечі і калу. Летальність висока, часті повторні 

крововиливи. 

Обстеження. Діагноз ставлять за допомогою МРТ. При 

ангіографії спінальні артеріовенозні мальформації зазвичай не видно, 

крім того, введення великої кількості контрастної речовини 

небезпечно для плода. 

Лікування. При симптомах здавлення спинного мозку внаслідок 

крововиливу, показано негайне хірургічне втручання. Хірургічне 

лікування особливо ефективно при екстрамедулярних крововиливах. 

При локалізації крововиливу всередині спинного мозку, особливо в 

передніх його відділах, прогноз несприятливий. 

Ведення пологів. При порушеннях спінального кровообігу 

розвиваються парези м’язів ніг, нижньої половини тіла, розлади 

тазових функцій, тому виникає необхідність кесаревого розтину. 

 

Контрольні тестові питання 

1. Фактори ризику інсульту у вагітних не включають: а) вік 16-30 

років; б) артеріальна гіпертонія; в) післяпологові інфекції; г) 

багатоплідна вагітність; д) порушення водно-електролітного балансу. 

2. Що не відноситься до підтипів ішемічного інсульта? а) 

тромботичний; б) кардіоемболічний; в) аневризматичний; г) 

лакунарний; д) гемореологічний. 

3. Вкажіть найбільш інформативний метод діагностики 

післяпологової церебральної ангіопатії: а) УЗДГ; б) ангіографія; в) 

коагулогама; г) РЕГ; д) дослідження очного дна. 

4. Характерною клінічною особливістю ішемічного ураження 

спинного мозку при вагітності є: а) артеріальна гіпертонія; б) 

головний біль; в) мієлогенна переміжна кульгавість; г) біль у спині; 

д) набряки ніг. 

5. Ризик тромбозу церебральних вен у вагітних не збільшується 

при: а) артеріальній гіпертонії; б) молодому віці матері; в) проведенні 

кесаревого розтину; г) при інфекціях; д) при частому блюванні під 

час вагітності. 
 

 



ПУХЛИНИ 

 

ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ВАГІТНОСТІ 

Зустрічається відносно рідко. Частота цієї патології коливається 

в межах від 1:1000 до 1:17 500 пологів. Є відомості, що приблизно в 

75% випадків пухлин головного мозку у жінок репродуктивного віку 

перші симптоми захворювання з'являються саме під час вагітності. 

Вагітність має негативний вплив на перебіг пухлин мозку. 

Прогресування клінічних проявів пухлини мозку пояснюють 

ендокринними, електролітними, гемодинамічними та іншими 

змінами, що викликають затримку натрію і води в організмі і 

підвищення внутрішньочерепного тиску. Необхідно відзначити, що 

під час вагітності, крім гіпофізарних гормонів, в стимуляції росту 

пухлин мозку можуть грати роль і плацентарні гормони. Плацента, як 

гормонально-активна тканина, виділяє ряд гормонів: хоріонічний 

гонадотропін, естрогени, прогестерон, гормон росту та інші. Всі вони 

можуть сприяти проліферативним процесам в тканинах, у тому числі 

і в пухлинах. Вагітність найбільше за все стимулює зростання 

менінгіом і пухлин гліальних ряду. До пухлин, найбільш схильних до 

швидкого прогресування під час вагітності, слід віднести також і 

судинні пухлини (особливо гемангіобластоми мозочка), аденоми 

гіпофізу, невриноми слухового нерву. 

Часто клініка пухлини мозку маскується симптомами гестозу. 

Ознаки пухлини головного мозку (нудота, блювання та ін) на початку 

вагітності іноді помилково трактуються як прояв раннього токсикозу, 

а погіршення зору у другій половині - як прееклампсія. 

Прогресування симптоматики, розвиток епілептичних нападів 

допомагає правильній діагностиці. 

Обстеження. Коли на фоні гестозу виникають ознаки 

прогресування осередкової неврологічної симптоматики та 

епілептичні напади, слід негайно провести дообстеження: огляд 

очного дна (застійні диски зорових нервів), провести ЕЕГ та МРТ. 

Лікування. Нейрохірургічні втручання вважають доцільним 

відкладати на післяпологовий період, тому що під час вагітності ці 

операції небезпечні для матері та плоду. Переривання вагітності 

показане при неконтрольованих епілептичних нападах.  

Ведення пологів. Виявлення у вагітної жінки пухлини головного 

мозку створює особливо складну ситуацію, що вимагає негайних 



рішень щодо лікування та акушерської тактики. За даними літератури 

перебіг і результат новоутворень головного мозку в період вагітності 

в більшості випадків несприятливі. Переривання вагітності дає лише 

тимчасове поліпшення. При погіршенні стану у 3-му триместрі 

вагітності рекомендують передчасне викликання пологів або кесарів 

розтин. 

Пухлини мозку є протипоказанням до збереження вагітності. 

Якщо пухлина мозку вилучена, то питання про збереження вагітності 

вирішують індивідуально залежно від морфологічного типу пухлини 

та стану здоров'я жінки. 

 

Гліоми 

Гліома - пухлина, що входить в гетерогенну групу і має 

нейроектодермальне походження. Гліома - найпоширеніша первинна 

пухлина головного мозку. Гліоми розрізняються за ступенем 

злоякісності, гістологічними ознаками, віком маніфестації, здатностю 

до інвазії і пухлинного прогресування та ін. Гліоми зазвичай бувають 

одиничними, спостерігаються головним чином у сірій і білій 

речовині головного або спинного мозку. Пухлина росте повільно 

(роками) і як правило не метастазує (рис.18). 

 

 
Рис.18. МРТ. Гліома у правій півкулі головного мозку (чітко 

простежується мас-ефект – зміщення серединних структур мозку та 

здавлення шлуночків) 

 

Симптоми гліоми залежать від локалізації пухлини у головному 

мозку, а також від стадії. Звичайні симптоми включають: головний 

біль, епілептичні напади, труднощі з мовленням, парез однієї частини 

тіла або обличчя, погіршення зору, погіршення чутливості, 



порушення рівноваги, нудота (блювання), зміни в поведінці, 

погіршення пам'яті та мислення. 

Обстеження. Для виявлення більшості пухлин головного 

мозку у вагітних, перевага віддається МРТ (порівняно з КТ). Крім 

відсутності радіаційного впливу, МРТ краще виявляє пухлину 

головного мозку в трьох вимірах, що таким чином дозволяє виявити 

більш точне місце розташування пухлини щодо критичних структур 

головного мозку. 

Лікування. При низькому ступені злоякісності пухлини можна 

відкласти все лікування після пологів, у той час як при злоякісності 

більш високого ступеню часто потрібне хірургічне видалення під час 

вагітності. Променева терапія під час вагітності може стати 

причиною викидня, вроджених вад і розумової відсталості дитини. 

Хіміотерапія також може призвести до вад розвитку плоду. Ці методи 

лікування найкраще відкласти до післяпологового періоду. При 

необхідності симптоматичного лікування, можуть бути використані 

стероїдні гормони. Гліоми не виліковні. Прогноз для пацієнтів з 

важкими випадками гліоми не сприятливий. У випадках злоякісних 

гліом, всього 50% пацієнтів виживає протягом першого року після 

встановлення діагнозу, і 25% після другого року. 

Ведення пологів. Хоча і є повідомлення про неускладнене 

розродження таких хворих через природні родові шляхи, ризикувати 

не варто, в будь-якому випадку, чи це кесарів розтин, це чи 

самостійні пологи, необхідно повне знеболювання і обов'язково 

виключення потужного періоду. 

Є повідомлення про успішне застосування епідуральної 

аналгезії для знеболювання пологів і про застосування 

спинномозкової анестезії для знеболювання операції кесаревого 

розтину у хворих з гліобластомою. Якщо для знеболювання 

кесаревого розтину планується загальна анестезія, то потрібно 

обов'язково враховувати два моменти: внутрічерепну гіпертензію і 

повний шлунок. Для індукції найкраще застосовувати тіопентал 

натрію і коротко діючий недеполяризуючий міорелаксант, оскільки 

сукцинілхолін підвищує внутрішньочерепний тиск. Препарат вибору 

для підтримки анестезії - севофлуран. 



Пухлини гіпофіза 

Пухлини гіпофіза відносяться до "особливої" групи серед інших 

пухлин мозку. Складають вони близько 10% всіх 

внутрішньочерепних пухлин і 4 - 4,5% серед хворих 

нейроендокринної патологією. З передньої частки гіпофіза 

розвиваються аденоми, з проміжної - краніофарінгіоми, із задньої 

частки - гліоми. Основне значення для клініки мають аденоми 

гіпофіза (рис.19), які становлять до 80-85% всіх пухлин гіпофіза і 

дають найбільш виражену картину ендокринних порушень. 

 

 
Рис. 19. МРТ. Аденома гіпофізу 

 

За гістогенезом і гормональною активністю виділяють 5 груп:  

1) соматотропні аденоми, що продукують гормон росту; 

2) пролактиноми (лактотропні аденоми), які продукують пролактин; 

3) кортікотропні аденоми, що продукують АКТГ; 

4) тіреотропін-продукуючі аденоми; 

5) гормонально не активні аденоми. 

 

Пролактиноми викликають найбільш виражену картину 

ендокринних порушень. Найчастіше вагітність наступає при 

лактотропній аденомі в процесі лікування або після лікування 

(переважно – це радіотерапія, прийом парлоделу). 

Лактотропні аденоми секретують пролактин, що клінічно 

викликає у хворих лакторєю і аменорею внаслідок антагоністичної дії 

пролактину на рилізинг-фактори з подальшим пригніченням 

фолікулостимулюючого і лютеінізуючого гормонів гіпофіза та 



зниженням кількості естрогенів в яєчниках. Тому при таких аденомах 

жінки не вагітніють. Проте в процесі лікування поряд з відновленням 

менструальної функції ці хворі можуть завагітніти. 

Загальноклінічні симптоми хвороби виражені слабо, так як 

пухлина зазвичай невеликих розмірів і не викликає появи ознак 

інтракраніальної гіпертензії. Не буває ожиріння, гірсутизму, стрій, 

підвищення АТ, тобто симптомів, характерних для хвороби Іценко-

Кушинга. 

Лікування. При аденомах гіпофізу оперативне втручання може 

бути відкладено до пологів. 

Ведення пологів. Звичайне. Вагітність і пологи перебігають 

сприятливо. Другий і третій періоди пологів протікають без 

ускладнень. 

 

Менінгіоми 

Гормональний вплив вагітності з підвищенням рівня естрогенів 

призводить до прискореного і навіть вибухоподібного зростання 

менінгіом (рис.20). Клінічні ознаки складаються переважно із 

симптомів подразнення різних відділів кори: фокальні моторні та 

сенсорні епілептичні напади. Виражених симптомів випадіння 

функцій (паралічі) та вираженого загально-мозкового синдрому, як 

правило, не буває. У звязку з цим, хірургічне лікування часто може 

бути відкладено до післяпологового періоду. 

 

 
Рис. 20. МРТ. Менінгіома правої лобно-тімяної частки. 

 



Обстеження. Найбільш безпечна діагностична процедура – 

МРТ. 

Лікування. При доброякісних менінгіомах оперативне втручання 

може бути відкладено після пологів (особливо, якщо пухлина 

виявлена у останні тижні вагітності). 

Ведення пологів. Ведення пологів повинно враховувати 

можливість підвищення ВЧТ, тому рекомендують адекватну 

регіонарну анестезію, іноді прискорення другого періоду пологів і 

застосування щипців, але частіше вдаються до кесаревого розтину. 

 

Пухлини властиві вагітності 

Хоріокарцинома 

Є найбільш поширеною формою раку, пов'язаною з вагітністю. 

Хоріокарцинома – пухлина, яка розвивається з епітеліальних клітин 

ворсинок хоріона, найчастіше утворюється в тілі матки, рідше - в 

матковій трубі, яєчнику або черевній порожнині (ектопічна 

хоріокарцінома). Клінічна картина захворювання в значній мірі 

обумовлена виникненням метастазів. 

Метастази в головний мозок викликають головний біль, 

загальномозкові симптоми та осередкові неврологічні симптоми, 

пов'язані з локалізацією метастатичних вузлів. При метастазах в 

головний мозок смертність висока. 

Лікування. Виживання при метастазах у головний мозок 

підвищується у разі ранньої діагностики і лікування. Зазвичай 

потрібно проводити хіміотерапію та радіотерапію. 

Ведення пологів. Як і при всіх злоякісних пухлинах головного 

мозку і у разі підвищення ВЧТ доводиться переривати вагітність. 

 

Доброякісна внутрішньочерепна гіпертензія 

ДВГ (псевдопухлина мозку) – первинна внутрішньочерепна 

гіпертензія, пов’язана із порушенням циркуляції СМР і виникає при 

відсутності внутрішньочерепного об’ємного утворення або 

гідроцефалії. Доброякісніть цього захворювання слід вважати 

відносною через загрозу втрати зору. 



Переважна кількість хворих – це молоді жінки (20-45 років) з 

надлишковою масою тіла. У багатьох збільшення ваги відбувається 

незадовго до підвищення ВЧТ, що дає підставу пов’язати підвищення 

ВЧТ із підвищенням синтезу естрогенів у жировій тканині. Певну 

роль може відігравати утруднення венозного відтоку з порожнини 

черепа внаслідок підвищення внутрішньогрудного тиску. 

Провокуючими факторами можуть бути: вагітність, 

гіперпаратіреоз, гіпервітаміноз або гіповітаміноз А, відміна 

кортикостероїдів, лікарські засоби (оральні контрацептиви, естрогени 

і прогестерон, тетрациклін, налідиксова кислота, нітрофурани, 

кетамін, фенотіазини, аміодарон, ампіцилін, тироксин, препарати 

літію). 

При вагітності ДВГ розвивається біля 14-го тижня, зазвичай на 

фоні швидкого зростання маси тіла, а потім спонтанно регресує на 

протязі 1-3 –х місяців. Але іноді зберігається на протязі усієї 

вагітності і навіть після пологів. Якщо ДВГ у пацієнток виникла 

раніше за вагітність, то вагітність зазвичай погіршує стан. 

Основна скарга – головний біль дифузний або локальний 

(зазвичай ретроорбітальний), тупий або більш гострий. Біль 

посилюється при нахилах, кашлі, чханні. Нерідко спостерігаються 

епізоди минучого затуманення зору при зміні пози, двоїння, біль при 

рухах очами, нечіткість зору. Іноді хворих турбує шум в голові 

зранку пульсуючого характеру, нудота, блювота. Внаслідок 

здавлення зорових нервів можлива незворотня втрата зору. 

Обстеження. При огляді не спостерігається осередкових 

неврологічних симптомів, за винятком обмеження рухів одного або 

обох очних яблук назовіні (внаслідок здавлення відвідного нерву). На 

очному дні виявляють застійні диски зорових нервів. 

Необхідно проводити диференційну діагностику з тромбозом 

венозних синусів, порушенням венозного відтоку з голови (тромбоз 

яремної вени, синдром верхньої порожнистої вени, хронічні хвороби 

легень, серцева недостатність). 

КТ, МРТ дозволяють виключити об’ємне утворення, 

гідроцефалію (при ДВГ розміри шлуночків залишаються 

нормальними, або зменшуються), тромбоз венозного синусу. ЕЕГ при 



ДВГ залишається нормальною. ЛП виявляє підвищення ВЧТ при 

нормальному складі СМР. При підозрі на тромбоз венозних синусів 

або яремної вени показана ангіографія.  

Лікування. Застосовують діуретики (діакарб 250-500 мг 2 рази 

на добу), у тяжких випадках - кортикостероїди (дексаметазон 2-4 мг 

всередину). При зниженні зору великі дози метилпреднізолону (250-

500 мг в/в крапельно на 200 мл фіз. розчину. 

Ведення пологів. Захворювання суттєво не впливає на плід і 

пологи. Розродження рекомендують проводити через природні 

шляхи під епідуральною анестезією. При виникненні загрози 

втратити зір, показано раннє розродження  та оперативне втручання 

(декомпресія зорового нерва). 

 

Контрольні питання і завдання. 

1. Вагітність найменше за все стимулює зростання таких пухлин: і 

а) менінгіоми; б) краніофарінгеоми; в) пухлини гліального ряду; г) 

аденоми гіпофізу, д) невринома слухового нерву. 

2. Провокуючими факторами доброякісної внутрішньочерепної 

гіпертензії може бути все крім: а) прийом діуретиків;б) вагітність; в) 

гіперпаратіреоз; г) відміна кортикостероїдів; д) оральні 

контрацептиви. 

3. Яка пухлина безпосередньо пов'язана з вагітністю? а) 

менінгіома б) аденома гіпофізу; в) хоріокарцинома;.г) гліома; д) 

невринома. 

4. Який симптом пухлини головного мозку не відносится до 

загально-мозкових? а) епілептичний напад; б) головний біль; в) 

блювота; г) сопор; д) запаморочення. 

5. Назвіть характерні симптоми пролактиноми: а) парези; б) 

чутливі порушення; в) атаксія; г) ендокринні порушення; д) тазові 

розлади. 



РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ 

Розсіяний склероз – запальна демієлінізуюча хвороба 

центральної нервової системи є частою причиною неврологічних 

розладів у осіб молодого віку. Як і при більшості аутоімунних 

захворювань, при РС частіше страждають жінки, ніж чоловіки. У 

жінок розсіяний склероз дуже часто розвивається в той час, коли 

вони планують завагітнити, народити і виховувати дітей. Існує 

соціальна складова питання PC при вагітності. Це обумовлено тим, 

що молоді сім'ї, в яких один з подружжя хворий, нерідко 

розпадаються. У цій ситуації жінка з PC, що має дитину, знаходиться 

в кращому становищі, ніж бездітна, оскільки зможе в майбутньому 

розраховувати на допомогу і підтримку, коли дитина стане дорослою, 

а жінка може бути інвалідизована. 

Сучасний рівень знань і, головним чином, можливості лікування 

PC дозволяють неврологам дотримуватися обережного оптимізму 

при обговоренні питання про вагітність у хворих жінок. При 

зверненні за порадою подібної пацієнтки за умови незначного 

неврологічного дефіциту невролог може рекомендувати планувати 

або зберегти існуючу вагітність, особливо якщо це перша дитина, і 

якщо ця подія для родини є бажаною. Однак при цьому необхідно 

динамічне спостереження як акушерами, так і неврологами. 

Хоча спадковий характер РС чітко не простежується, близькі 

родичі хворих мають дещо вищий ризик захворіти РС в порівнянні з 

іншими людьми, які не мають рідних з цим захворюванням. 

Результати вивчення сімей, де тільки один із батьків хворий РС 

свідчать, що ризик захворювання для дитини складає 3-5%. Ризик 

захворювання збільшується, якщо в сім'ї є кілька людей хворих на РС 

або є хворі на РС як по материнській, так і по батьківській лінії. 

Дослідженнями останніх років доведено, що PC не має 

негативного впливу на перебіг вагітності і пологів: частота безпліддя, 

невиношуваності вагітності, токсикозів та ускладнень в пологах при 

даному захворюванні достовірно не відрізняється від загальної 

популяції. У більшості випадків діти, народжені від хворих матерів, 

здорові, а рівень дитячої смертності та вродженої патології 

однаковий у дітей, народжених від здорових і хворих на PC жінок. 

Лише в поодиноких випадках при вираженому неврологічному 



дефіциті можуть спостерігатися ускладнення в пологах, що 

призводять до асфіксії плода. 

Як показали останні дослідження, вагітність не тільки не є 

фактором ризику розвитку PC, але й сприятливо впливає на прогноз 

захворювання. Так, частота захворюваності на PC у бездітних жінок в 

2,5 рази вище, ніж у жінок, які мають 2-х і більше дітей. Крім цього, 

PC рідше набуває прогредієнтний перебіг після вагітності, ніж у 

жінок, які не народжували, а важка інвалідизація у них наступає 

через більш тривалий термін. 

Як і при інших аутоімунних захворюваннях, вагітність має 

імуносупресивний вплив на активність патологічного процесу. При 

PC у вагітних клінічні загострення спостерігаються лише у 3-10% 

пацієнток (частіше в 1-му триместрі вагітності) і характеризуються 

м'яким, нетривалим перебігом, як правило, з повним регресом 

неврологічної симптоматики. За результатами одиничних МРТ-

досліджень спостерігається зменшення кількості вогнищ у Т2-

режимі. 

У той же час ризик розвитку загострення значно підвищується 

після пологів. Екзацербаціі спостерігаються у 30-70% жінок, при 

цьому 85% припадають на перші 3 місяці після пологів. Активізація 

демієлінізуючого процесу відзначена і за даними МРТ. При цьому 

загострення після пологів протікають набагато важче, ніж до 

вагітності; спостерігається наростання неврологічного дефіциту на 2 і 

більше балів за шкалою EDSS. Слід зазначити, що ризик загострення 

PC після медичного аборту приблизно такий же, що і після пологів. 

Сам РС, якщо у пацієнтки немає тазових розладів, не ускладнює 

перебіг вагітності. Збільшена матка, здійснюючи тиск на тазові 

органи, може посилювати їх дисфункцію. Нерідко спостерігаються 

коливання спастичності у м’язах ніг під впливом скорочень матки. 

Оскільки РС може не тільки загострюватись, але і дебютувати 

після пологів, необхідно звернути увагу на наступні діагностичні 

критерії. 

Характерною рисою є «розсіяність симптоматики в просторі та 

часі». Іншими словами, в класичному варіанті достовірний РС 

характеризується розвитком в різні періоди часу різноманітних 

проявів. При цьому нове загострення може повторювати клінічну 

картину попереднього, але може перебігати і з абсолютно іншою 



симптоматикою. В таких випадках діагностика (з урахуванням даних 

МРТ), як правило, не представляє труднощів. 

Проте в дебюті, захворювання може проявитися лише одним 

симптомом або синдромом (так званий клінічно ізольований 

синдром. Класичним прикладом такого синдрому є ретробульбарний 

неврит. Ризик розвитку РС після ізольованого ретробульбарного 

невриту при виявленні багатоосередкових змін на МРТ становить 70-

80%. Іншою частою дебютною ознакою РС є порушення 

сечовипускання. При РС найбільш часто зустрічаються імперативні 

позиви на сечовипускання - раптовий позив на випорожнення 

сечового міхура, який пацієнтка не може контролювати і 

неутримання сечі. 

Першим проявом РС може бути і такий неспецифічний 

синдром, як загальна стомлюваність. Втома при РС відрізняється від 

звичайної втоми у здорових людей тим, що вона неадекватна 

фізичному навантаженню і порушує звичну денну активність. Втома 

при РС значно посилюється в спеку, при прийнятті гарячої ванни, 

тоді як холод приносить полегшення. Подібна залежність від 

температурних впливів є характерною рисою стомлюваності при РС. 

Як правило, навіть на цьому етапі захворювання при 

неврологічному огляді можна виявити якусь осередкову 

симптоматику - ністагм, випадіння поверхневих черевних або 

підошовних рефлексів. Слід зауважити, однак, що зникненню 

поверхневих черевних рефлексів іноді надається невиправдано 

велике значення. Потрібно пам'ятати, що ці рефлекси не 

викликаються у 20-30% здорових людей, а також при розтягненні 

черевної стінки після пологів. Симптом Бабінського на відміну від 

«випадіння» поверхневих черевних рефлексів є безсумнівним 

доказовим знаком залучення до процесу пірамідного шляху і часто, 

особливо на ранніх стадіях РС, служить важливою діагностичною 

ознакою. 

У дебюті РС нерідкими бувають окорухові порушення. Якщо 

двоїння супроводжується ністагмом, особливо в одному оці, то це 

майже патогномонічно для РС. 

Порушення чутливості є одним з найчастіших симптомів у 

дебюті РС. На ранніх етапах хвороби розлади чутливості 

короткочасні – тривалістю від декількох годин до декількох днів. Як 



правило, вони проявляються минущим відчуттям оніміння, 

поколювання, «повзання мурашок» в різних частинах тіла. Часто при 

РС пацієнтки повідомляють про те, що відчуття оніміння, почавшись 

з ніг, піднялося до рівня грудей, і у них з'явилося відчуття стягання 

або «надітого корсета». Запідозрити РС слід і в тому випадку, якщо 

пацієнтка скаржиться на те, що при нахилі голови у неї з'являється 

відчуття проходження електричного струму по хребту з іррадіацією в 

ноги або руки (симптом Лермитта). 

При РС найчастішим афективним синдромом є депресія. 

Оскільки подібна симптоматика може бути проявом післяпологової 

депресії та навіть післяпологового психозу, важливим є своєчасна 

правильна оцінка і лікування цього синдрому. 

Обстеження. Наявність множинних гіперінтенсивних 

осередків на МРТ в режимі Т2 є підтвердженням «розсіяності 

патологічного процесу в просторі», а накопичення контрастної 

речовини лише в деяких осередках при проведенні МРТ в режимі Т1 

– підтвердженням «розсіяності патологічного процесу в часі» 

(рис.21). 

 

 
Рис. 21. МРТ. Багато осередків демієлінізації у білій речовині 

головного мозку (переважно – перивентрикулярно). У режимі Т1 – 

«свіжі» осередки більше накопичують контраст, ніж «старі». 

 

Лікування. Особливості перебігу PC під час вагітності 

дозволили визначити тактику ведення вагітних пацієнток, які 



страждають даним захворюванням. В даний час більшість 

дослідників дотримується думки про необхідність збереження 

вагітності в разі відсутності вираженого загострення захворювання і 

грубого неврологічного дефіциту. Необхідно відзначити, що 

імуномодулююча та імуносупресивна терапія цитостатиками та 

інтерферонами, а також застосування баклофену та сирдалуду 

абсолютно протипоказані під час вагітності у зв'язку з їх 

тератогенною дією. 

Якщо під час вагітності загострення РС все ж таки трапилось, то 

в першому триместрі уникають призначення кортикостероїдів у 

великих дозах, а надалі їх застосовують тільки при виникненні 

грубого дефекту. 

Після пологів у разі розвитку загострення рекомендується 

негайне призначення кортикостероїдів, переважно пульс-терапію 

солумедролом, при неодмінному припиненні лактації. Щоб 

попередити післяпологове загострення іноді рекомендують 

профілактичне призначення кортикостероїдів після розродження. З 

тією ж метою застосовують в/в імуноглобулін. Показано, що в/в 

імуноглобулін здатен запобігати післяпологовому загостренню у 

хворих з ремітуючим перебігом (препарат вводять в дозі 0,4 г/кг/добу 

протягом 5 діб на 1, 6 та 12 тижнях після пологів. 

Зазвичай у пацієнток з РС грудне вигодовування не порушено, в 

окремих випадках продукція молока може знижуватися в перші 6 

тижнів. Під час вигодовування не рекомендується приймати 

імуномодулятори, проте прийом метилпреднізолону дозволений (так 

як лише невелика його частина виводиться через протоки молочних 

залоз). 

У більшості робіт не вдалося продемонструвати захисного 

ефекту грудного вигодовування на перебіг РС. Однак, деякі 

спостереженні вказують, що грудне вигодовування протягом більше 

2 місяців після пологів знижує ризик загострень протягом року. Цей 

ефект не залежав від віку, тривалості захворювання, частоти 

загострень і лікування до вагітності. Під час вигодовування 

підвищується рівень пролактину, який з одного боку може викликати 

лактаційну аменорею, а з іншого - сприяти відновленню мієлінової 

оболонки. На підставі існуючих даних можна сказати, що, мабуть, 

хворій на РС після пологів слід протягом двох-трьох місяців годувати 



дитину грудним молоком, а потім припиняти годування і 

відновлювати прийом імуномодулятора. 

Ведення пологів. Щодо вибору методу знеболення у хворих на 

розсіяний склероз досі не вироблено єдиної тактики. Існує думка, що 

регіонарна анестезія може мати нейротоксичну дію на 

деміелінізірованних ділянки і спровокувати загострення. Проте 

більшість дослідників вважає, що цим хворим не протипоказана як 

загальна, так і спинномозкова анестезія. 

Для профілактики ускладнень в пологах стандартом при PC є 

розродження кесаревим розтином під епідуральної анестезією. 

 

Контрольні тестові питання. 

1. Під час вагітності у пацієнток з РС спостерігається: а) 

збільшення частоти загострень; б) розвиток тазових симптомів; в) 

зниження частоти загострень; г) погіршення зору, д) несприятливий 

перебіг хвороби. 

2. Грудне вигодовування протягом більше 2 місяців після пологів 

у пацієнток з РС може привести до: а) загострення хвороби; б) 

зниження ризику загострень протягом року; в) збільшення ризику 

захворюванн на РС у дитини; г) виникнення ендокринних порушень; 

д) імуносупресії. 

3. Після пологів у пацієнток з РС спостерігається: а) збільшення 

частоти загострень; б) ремісія хвороби; в) зниження частоти 

загострень; г) розвиток ендокринних порушень, д) стимуляція 

процесів ремієлінізації. 

4. Для профілактики ускладнень в пологах стандартом при PC є: а) 

розродження через природні шляхи; б) кесаревий розтин під 

загальним наркозом; в) розродження кесаревим розтином з 

уникненням будь-якої анестезії; г) розродження кесаревим розтином 

під епідуральної анестезією. 

5. Щоб попередити післяпологове загострення РС іноді 

рекомендують після розродження: а) призначення антибіотиків; б) 

призначення кортикостероїдів; в) призначення антидепресантів; г) 

призначення бетаферону; д) призначення копаксону. 



ПОРУШЕННЯ СНУ ПРИ ВАГІТНОСТІ 

З настанням вагітності сон змінюється у більшості жінок. 

З'являються скарги на поганий сон, відсутність почуття відпочинку 

після сну. Ефективність сну знижується, незважаючи на те, що 

загальний час в ліжку збільшується. Це пов'язано зі збільшенням 

кількості нічних пробуджень (час засинання при цьому може не 

змінюватися). Крім того, відзначається збільшення процентного 

вмісту 1 стадії сну (стадії дрімоти) і зменшення стадії сну зі 

сновидіннями. 

Захворювання, пов'язані зі сном (нарколепсії, сноходіння), що 

виникли до вагітності, тривають і під час неї. Зі збільшенням терміну 

вагітності змінюється загальний час сну: він незначно збільшується в 

першому триместрі, після чого прогресивно зменшується до третього 

триместру вагітності. 

Причини порушення сну при вагітності різноманітні. Найбільш 

важливі з них наведені нижче. 

Біль в спині і судоми литкових м'язів мають понад 50% 

вагітних, близько третини яких відчувають ці незручності в нічний 

час, що негативно позначається на якості сну. 

Легенева механіка під час вагітності значно змінюється, що 

пов'язано зі зменшенням функціональної залишкової ємності легень 

на 20% внаслідок підняття діафрагми при збільшенні матки. Даний 

ефект стає особливо важливим під час сну. Зі зниженням залишкової 

ємності легень також зменшується і оксигенація крові матері. 

Синдром обструктивного апное сну (СОАС) може виникнути у 

жінок з підвищеною вагою, звуженням верхніх дихальних шляхів, 

при положенні уві сні на спині, при зниження функціональної 

залишкової ємності легень. СОАС в даний час вважається фактором 

ризику для гіпертонії. У жінок з прееклампсією хропіння або апное 

може сприяти гіпертензії, викликаної вагітністю. 

Однак полісомнографічне дослідження виявило, що при 

нормальному перебігу вагітності СОАС практично не реєструється. 

Мабуть, це пов'язано з тим, що під час вагітності продукція 

прогестерону значно підвищується. Як відомо, прогестерон покращує 

альвеолярну вентиляцію, не збільшуючи частоту дихання.  

Рухи плода, а також синдром неспокійних ніг, можуть заважати 

сну у нічний час. Відмова від улюбленого положення теж може бути 



причиною розладу засинання. Ближче до кінця вагітності доведеться 

відмовитися від сну на животі і на спині, так як ці пози незручні і 

шкідливі. 

Часті позиви до сечовипускання а також нериємні сни в останні 

тижні або дні перед пологами теж можуть стати причиною розладу 

сну. 

Лікування. При лікування порушень сну необхідно враховувати 

причини і патогенетичні механізми цих порушень. 

При болю у попереку необхідне правильне положення у ліжку, 

яке виключає тиснення матки на поперековий відділ хребта. 

Положення під час сну підбирається, щоб звести до мінімуму біль у 

спині. Запропоновані подушки спеціальної форми (рис. 22). Якщо їх 

немає, то можна використати 2-3 звичайні подушки, підклавши їх під 

різні частини тіла. Плавання і вправи у воді, фізіотерапія і 

рефлексотерапія можуть також зменшити неприємні відчуття у спині 

і покращити сон. 

 

 
Рис. 22. Найзручніші положення для сну вагітних з 

використанням спеціальної подушки для вагітних 

 

Нічні судоми у литкових мязах (крампі) частіше виникають під 

час вагітності і деякі автори повязують їх з нестачею кальцію Але 

чітких доказів ефективності застосування комплексів вітамінів D та 



кальцію не отримано. Найбільшу ефективність для зменшення 

спазмів мають препарати магнієвих солей (магне В6). 

У виникненні синдрому неспокійних ніг (СНН) певну роль може 

відігравати дефіцит заліза. Залізо є кофактором в синтезі ендогенного 

дофаміну в ЦНС. Дофамін, в свою чергу, відіграє роль у формуванні 

руху. Застосовують препарати заліза з вітамінами (феррокаль, 

ферроплекс, тардиферон або гіно-тардиферон). Фолієва кислота у 

дозі 400 мкг/день також застосовується у запобіганні СНН. 

Вагітні жінки, які мають виражений СОАС можуть ефективно 

лікуватися за допомогою СІПАП-терапії (CPAP - Continuous Positive 

Airway Pressure) – постійного позитивного тиску у дихальних 

шляхах. Цей тиск створюється за допомогою спеціальної маски та 

апарату під час сну (рис.23). Це лікування приводить також до 

зниження кров'яного тиску у хворих на гіпертонію. 

Внутрішньоротові пристрої від хропіння значно менше ефективні. 

 

  
 

Рис. 23. Маска і апарат для CPAP – терапії. 

 

При порушеннях сну під час вагітності фармакологічне 

лікування не рекомендується. Тому іноді застосовують фототерапію 

(лікування штучним білим світлом), яка позитивно впливає на 

хронобіологічні характеристики, настрій, та ендокринні функції 

жінки. 

Загально-гігієнічні рекомендації стосуються таких основних 

підходів. 

Помірне фізичне навантаження. Для цього підійдуть плавання, 

піші прогулянки. 



Вживати на вечерю легкозасвоювану їжу, овочі і фрукти. 

Обмеження кількості рідини після 17 годин зменшить нічні 

пробудження для сечовипускання. Необхідно виключити збуджуючі 

напої (міцний чай, кава). Теплі ножні ванни за 10-20 хвилин до сну 

діють заспокійливо. 

 

Контрольні тестові питання. 

1. СІПАП-терапія це: –: а) збільшення частоти дихальних рухів під 

час сну; б) зменшення частоти дихальних рухів під час сну; в) 

створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах; г) 

збільшення тривалості стадії повільного сну, д) збільшення кількості 

стадій швидкого сну. 

2. Синдром обструктивного апное сну не може виникнути у жінок: 

а) з підвищеною вагою; б) зі звуженням верхніх дихальних шляхів; в) 

при положення уві сні на спині; г) при зниження функціональної 

залишкової ємності легень; д) при імуносупресії. 

3. Для діагностики порушень сну найбільш інформативним є 

дослідження: а) полісомнографія; б) ЕЕГ; в) РЕГ; г) ЕКГ, д) ЕМГ 

дихальних м’язів. 

 

РУХОВІ РОЗЛАДИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 

Рухові розлади у молодих жінок зустрічаються не часто, але ті, 

які розвиваються безпосередньо під час вагітності включають: 

синдром неспокійних ніг (СНН), хорею і медикаментозну м’язову 

дистонію. 

 

Синдром неспокійних ніг (СНН) 

Часто виникає у останньому триместрі. Його розвитку сприяє 

надлишкове вживання кави, залізодефіцитна анемія, дефіцит фолієвої 

кислоти або вітаміну В12. 

Клінічно СНН характеризується неприємними відчуттями, які 

хвора не може чітко описати – це щось схоже на відчуття повзання 

мурашок, зуда, і щоб від цього збавитись хвора змушена шевелити 

ногами. Характерно, що симптоми відмічаються тільки у спокої і 

повністю зникають при рухах. Іноді подібні порушення відмічаються 

і в руках. 



 Лікування. В легких випадках достатньо застосування 

седативних засобів (екстракт валеріани), перед сном: прогулянки, 

теплі ніжні ванни або душ, розігріваючий масаж ніг. Корекція 

дефіциту заліза, прийом фолієвої кислоти (по 1мг 3 рази на день), В 

тяжких випадках застосовують малі дози клоназепаму (нітразепам, 

лоразепам). При їх неефективності можливе призначення малих доз 

леводопи (левоком по 125 - 250 мг на ніч). Леводопа і агоністи 

дофамінових рецепторів (праміпексол – праміпекс) досить ефективні 

при лікуванні СНН, але їх безпечність під час вагітності не доведена. 

Інші перевірені методи лікування включають наркотики, 

бензодіазепіни, деякі ПЕП, і клонідин. Ризики від цих препаратів для 

плода наведені в таблиці 9. 

 

Таблиця 9. Ризики при лікуванні СНН різними 

препаратами під час вагітності 

Група препаратів Назва Рівень ризику при 

вагітності* 

Дофамінергічні Леводопа-карбідопа Клас С 

 Бромокріптин Клас В 

 Перголід Клас В 

 Праміпексол Клас С 

 Ропінірол Клас С 

Опіоїди Оксикодон Клас В 

 Пропоксіфен Клас D – при 

тривалому 

застосуванні 

 Трамадол Клас С 

Бензодіазепіни Клоназепам Клас D 

 Діазепам Клас D 

 Лоразепам Клас D 

ПЕП Габапентин Клас С 

 Карбамазепін Клас D 

Альфа-агоністи Клонідин Клас С 

* Клас фактору ризику див. табл. 4 «Класифікація медикаментозних 

препаратів відповідно до ступеню ризику для плода при вагітності». 

 



Нейролептики і антидепресанти (за винятком тразодона та 

інгібіторів МАО) майже завжди погіршують стан пацієнтки. 

У зв’язку з тим, що СНН має сприятливий прогноз і тому, що 

часто проходить після вагітності, більшість жінок не хочуть 

отримувати медикаментозне лікування. 

Ведення пологів. Звичайне. 

 

Хорея вагітних 

Хорея вагітних частіше виникає при першій вагітності у жінок, 

які в дитинстві перенесли ревматичну малу хорею або страждали на 

ревматизм. Нерідко у них виявляється ревматичний порок серця. 

Розвиток хореї вагітних пов'язують з підвищенням вмісту 

статевих гормонів, які впливають на стан дофамінергічних 

рецепторів у базальних гангліях. 

Клінічні прояви складаються з типових проявів хореїчних 

гіперкінезів на фоні зниженого м’язового тонусу. Симптоми зазвичай 

з'являються в першій половині вагітності і регресують після пологів 

або аборту, іноді рецидивують при наступних вагітностях.  

Лікування. Лікування може виявитися непотрібним. У 

більшості випадків бувають достатніми постільний режим і легкі 

седативні засоби. Якщо хорея має тяжкий перебіг – можливе 

застосування малих доз галоперидолу або бензодіазепінів. 

Ведення пологів. Звичайне. Не зважаючи на те, що хорея 

вагітних виникає під час вагітності, її розвиток не є показанням до 

переривання вагітності. 

 

Медикаментозна м’язова дистонія 

Для лікування нудоти і блювання при вагітності часто 

використовуються препарати, що блокують рецептори дофаміну 

(метоклопрамід або етаперазин). Ці препарати можуть привести до 

розвитку екстрапірамідних розладів. Серед них виділяють: 

Гострі дистонічні реакції: судорожне сіпання лицьових м'язів, 

тризм, опістотонус, м'язовий гіпертонус, спастична кривошия, спазм 

екстраокулярних м'язів, бульбарний тип мовлення, рідко – стридор і 

диспное, можливо обумовлені ларингоспазмом). 



Паркінсонічні симптоми: брадикінезія, тремор, м'язова 

ригідність є проявами дофамін-блокуючої дії. 

Пізня дискінезія: мимовільні рухи язика, надування щік, 

неконтрольовані жувальні рухи, неконтрольовані рухи рук і ніг. 

Лікування. Відміна протиблювотних препаратів. У тяжких 

випадках призначення препаратів леводопи (левоком) і агоністів 

дофамінових рецепторів (праміпекс). 

Ведення пологів. Звичайне. Як і хорея вагітних, м'язова дистонія 

не є показанням до переривання вагітності. 

 

Контрольні питання і завдання 

1. Які препарати найбільш ефективні для лікування СНН? а) 

леводопа і агоністи дофамінових рецепторів; б) антидепресанти; в) 

нейролептики; г) адреноблокатори, д) холіноблокатори.) 

2. Клінічно СНН характеризується: а) парезами в ногах; б) 

міастенічними симптомами в ногах; в) міоклонічними 

посмикуваннями в ногах; г) гіперкінезами в ногах; д) неприємними 

відчуттями в ногах. 

3. Для пацієнток з хореєю вагітних в анамнезі не характерно: а) 

ревматизм у дитинстві; б) перенесена мала хорея; в) ревматичний 

порок серця; г) тривале вживання нейролептиків. 

4. Медикаментозна м’язова дистонія виникає при тривалому 

вживанні: а) препаратів магнію; б) ектракту валеріани; в) 

метоклопраміду; г) вітаміну Е; д) карбамазепіну. 

5. Які симптоми не характерні для медикаментозної м’язової 

дистонії? а) судорожне сіпання лицьових м'язів; б) тризм; в) 

міастенічні прояви; г) опістотонус; д) спастична кривошия. 



НЕВРОЛОГІЧНІ ХВОРОБИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ТІЛЬКИ 

ПРИ ВАГІТНОСТІ 

 

ПРЕЕКЛАМПСІЯ ТА ЕКЛАМПСІЯ 

Прееклампсія та еклампсія, як правило, зустрічаються частіше 

при першій вагітності та у молодих матерів, бо вважається, що в їх 

розвитку беруть участь батькові антигени. Більш високий ризик 

розвитку прееклампсії та еклампсії буває у жінок з вже існуючими 

судинними захворюваннями (гіпертонія, діабет і нефропатія) або 

тромбофілічними захворюваннями (антифосфоліпідний синдром). 

Крім того, існує генетичний компонент: жінка, у якої мати або сестра 

мали подібні ускладнення має більш високий ризик. Жінки, у яких 

була еклампсія, піддаються підвищеному ризику розвитку 

прееклампсії / еклампсії при наступних вагітностях. 

Прееклампсія та еклампсія зумовлена дисфункцією плаценти, 

тому що відбувається тільки в присутності плаценти і зникає після її 

видалення. Гіпоперфузія плаценти є ключовим фактором цього 

процесу. Вона супроводжується ендотеліальною дисфункцією, 

підвищенням чутливості материнських судин до пресорних агентів, 

що ведуть до вазоспазму і гіпоперфузії багатьох органів. Крім того, 

активація каскаду зсідання крові призводить до утворення 

мікротромбов і посилює проблему перфузії. Втрата плазми із 

судинного русла в результаті набряку, додатково погіршує ситуацію. 

Ці події призводять до ознак і симптомів токсикозу, включаючи 

гіпертонію, ниркову, легеневу і печінкову дисфункцію, а при 

еклампсії – мозкову дисфункцію. 

Прееклампсія може мати клінічні прояви як у матері, так і у 

плода. Основними клінічними проявами материнської прееклампсії є 

артеріальна гіпертензія і протеїнурія, які часто поєднуються із 

порушеннями функцій нирок, печінки та крові. Проявом 

прееклампсії з боку плода є уповільнення росту плода, зменшення 

амніотичної рідини і зниження оксигенації плоду.  

Синдром HELLP (Hemolysis, Elеvated Liver enzymes та Lоw 

Plаtelet соunt) є важкою формою прееклампсії і включає такі ознаки 

як: гемолітична анемія, підвищені функціональні тести печінки та 

зменшення кількості тромбоцитів. Це небезпечне ускладнення в 



акушерстві, що виникає у 4-14% жінок з прееклампсією, як правило, 

в III триместрі вагітності (частіше на терміні 35 або більше тижнів). 

HELLP синдром зумовлений поліорганною недостатністю в 

результаті пошкодження ендотелію судинної стінки різних органів, 

осадження фібрину та агрегації тромбоцитів. 

Характеризується швидким наростанням симптомів (нудота і 

блювота, болі в епігастральній ділянці і в області правого підребер'я, 

набряки, головний біль, гіперрефлексія та ін. 

Еклампсія, яка вважається ускладненням важкої прееклампсії 

характеризується розвитком судомного нападу або коми під час 

вагітності або після пологів. 

Прееклампсія та еклампсія найчастіше має такі неврологічні 

ускладнення, як судоми, персистуюча кома, порушення зору та 

інсульт з геміпарезом. 

 

Судоми при еклампсії. 

Еклампсія маніфестує одним чи декількома судомними 

генералізованими нападами тривалістю 60-75 секунд. На початку 

нападу обличчя пацієнтки може бути перекошене, з випинанням очей 

і з піною у рота. Дихання протягом нападу припиняється. Судоми 

можуть бути розділені на 2 фази. 

1-а фаза триває 15-20 секунд. Починається з посмикування 

обличчя. Далі скорочення усіх м'язів приводить до тонічного 

напруження усього тіла. 

2-а фаза триває близько 60 секунд. Виникають швидкі 

скорочення і розслаблення мязів (клонуси) спочатку в щелепі, які 

далі розповсюджуються на м'язи обличчя та повік, а потім 

поширюються по всьому тілу. 

Слід за судомами настає кома або період безсвідомого стану 

різної тривалості. Далі у пацієнтки може відновитись свідомість і 

розвинутись психо-моторне збудження. Відмічається повна амнезія 

нападу. 

Після тоніко-клонічного нападу настає також період 

гіпервентиляції, що компенсує дихальний та молочно-кислий ацидоз, 

який розвинувся протягом апное.  



Напад може привести до таких ускладнень, як: прикус язика, 

травми голови, переломи, аспірація предметів, які могли бути в 

ротовій порожнині. 

 

Порушення зору при еклампсії. PRES 

При еклампсії може виникати кіркова сліпота. Вона є проявом 

PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom) – синдрому 

задньої оборотної енцефалопатії. Це клінічний і нейровізуалізаційний 

синдром, який характеризується головним болем, порушенням 

психічного стану, кірковою сліпотою та єпілептичними нападами. 

Розвивається гостро, зростає протягом декількох хвилин, триває від 

декількох годин до тижня; після чого зір поступово повністю 

відновлюється. На очному дні значних змін не відзначається, зіничні 

рефлекси збережені. На МРТ виявляється відносно симетричний 

набряк в субкортикальній білій речовині та в корі потиличних та 

тім’яних часток мозку. Ці порушення зумовлені недостатністю 

регіонарного кровотоку, який характеризується вазоспазмом і 

зниженням кровопостачання переважно у задніх відділах мозку. 

Діагностика. На МРТ знаходять гіперінтенсивні на Т2 і 

гіпоінтенсивні на Т1 зображеннях осередки, розташовані у 

потиличних частках обох півкуль. Протягом тижнів або 2 – 3 місяців 

ці зміни зникають. 

Лікування. Нормалізація артеріального тиску та протиепілептичні 

препарати. При своєчасному лікування відновлення функцій добре. 

Проте затримка у діагностиці та лікуванні може привести до 

тривалих неврологічних наслідків. 

 

Інсульт при еклампсії. 

Частка хворих у яких інсульт виник у зв’язку з прееклампсією 

або еклампсією становить 25-45%, а ризик ішемічного інсульту може 

зберігатися у післяпологовому періоді. Малоймовірно, що 

підвищений кров'яний тиск самостійно несе відповідальність за 

підвищений ризик інсульту. Важливу роль в патогенезі інсульту 

відіграє ендотеліальна дисфункція. зумовлена факторами, які виділяє 

ішемізована плацента. 



Ауторегуляція мозкового кровотоку звичайно зберігається у 

діапазоні середнього артеріального тиску від 60 до 150 мм рт.ст. Ці 

параметри можуть змінюватись під час вагітності в результаті 

хронічної гіпервентиляції. Порушення ауторегуляції мозкового 

кровотоку призводять до підвищення мозкової перфузії, що на тлі 

прееклампсії і еклампсії може призвести до баротравми і 

пошкодження судин. 

При прееклампсії виникає також гемоконцентрація у зв'язку з 

виходом внутрішньосудинної рідини (набряки), і активація каскаду 

зсідання крові з мікротромбоутворенням, що також може сприяти 

загальній картини гипоперфузії та збільшенню ризику інсульту. 

Початок ішемічного інсульту при прееклампсії та еклампсії 

може бути раптовим або поступовим, у спокої або у активному стані 

пацієнтки. Часто спостерігається головний біль. Розміри інфарктів 

різні, локалізація звичайно в зоні суміжного кровопостачання 

(коркова, перивентрикулярна). Клінічно спостерігаються геміпарези, 

порушення чутливості та вищих кіркових функцій (афазії, агнозії та 

ін.). 

Лікування. Тільки звільнення від плоду і плаценти є основним 

методом лікування прееклампсії та еклампсії.  

Медикаментозна терапія спрямована на корекцію артеріальної 

гіпертензії та профілактику екламптичних нападів. 

Антигіпертензивним засобом вибору є гідралазин, а магнію сульфат – 

препарат першої лінії для терапії судомних нападів, оскільки він 

також запобігає судинного спазму. Останнім часом проведені 

дослідження в яких порівнювалася дія сульфату магнію і фенітоїну 

на матір і плід. Ці дослідження свідчать про більшу ефективність та 

безпеку застосування фенітоїну. Для купіровання епілептичних 

нападів і статусу останнім часом застосовують внутрішньовенний 

вальпроат. 

 Ведення пологів. Особливості ведення пацієнток з 

прееклампсією та еклампсією див. у клінічному протоколі з 

акушерської та гінекологічної допомоги. 



 

ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ІНФАРКТ ГІПОФІЗА 

Післяпологовий інфаркт гіпофіза (синдром Шихана) виникає у 

випадках ускладнення пологів масивною кровотечею з розвитком 

артеріальної гіпотонії. 

Під час вагітності розміри гіпофіза збільшуються, однак 

кровопостачання його при цьому не змінюється. На тлі 

післяпологової кровотечі та артеріальної гіпотонії виникає 

гіпоперфузія, гіпоксія і некроз гіпофіза. Особливо велике значення 

має пізній токсикоз, який супроводжується спазмом артеріол і 

капілярів, тому навіть відносно невелика кровотеча при пологах 

може викликати некроз гіпофіза. У жінок, які отримували при 

пологах пітуїтрин і препарати ріжків для стимуляції пологової 

діяльності або для скорочення матки при кровотечі, частіше виникає 

спазм судин гіпофіза. Несприятливим моментом можуть бути також 

часті повторні пологи (з проміжком до двох років). 

Справжня частота цієї патології не відома, оскільки вона може 

протікати в стертій формі, у вигляді гіпофункції щитовидної залози 

або артеріальної гіпотонії. Синдром Шихана розвивається у кожної 

четвертої жінки при пологових крововтратах до 800 мл; у половини - 

при крововтраті до 1000 мл; у трьох з чотирьох при крововтратах 

більше 1 л. 

Зазвичай синдром Шихана розвивається в період від 3 місяців 

до 10 років після пологів, ускладнених кровотечею. 

Виявляють різні ступені гіпофункції ендокринних залоз, 

насамперед: статевих, щитовидної, надниркових залоз. Вважають, що 

клінічні прояви синдрому знаходяться в прямій залежності від 

величини уражень гіпофіза та їх локалізації. Виражені клінічні 

прояви відзначають при ураженні 80% структур аденогіпофіза. 

Синдром Шихана характеризується великою варіабельністю 

клінічної картини і поступовим прогресуванням симптомів, що 

зумовлено різними термінами залучення в патологічний процес залоз 

внутрішньої секреції. Захворювання починається поступово, протікає 

тривало, і при прогресуванні призводить до повної втрати 

працездатності. 

Самим раннім симптомом є припинення лактації, пізніше 

виникають ознаки гіпофункції яєчників з розвитком 



гіпоменструального синдрому, що переходить в аменорею. Пізніше 

виявляється дефемінізація, зникають вторинні статеві ознаки, 

виникає безпліддя, прогресує атрофія статевих органів. 

Найбільш часті симптоми: загальна слабкість, висока 

стомлюваність, сонливість, ослаблення пам'яті, головний біль, втрата 

апетиту, сухість шкіри, випадання волосся, гіпотонія, фригідність, 

зміна тембру голосу, запори. 

До пізніх симптомів синдрому відносяться: прогресуючий 

астенічний синдром, адинамія, випадання брів, набряки нижньої 

частини тіла, артеріальна гіпотонія, атрофія молочних залоз. 

Характерні клінічні прояви з боку серця. Хворі часто 

пред'являють скарги на задишку і болі в області серця. Серцево-

судинні розлади носять хронічний характер. Прогноз залежить від 

особливостей перебігу та ефективності терапії основного 

захворювання. У більшості хворих успішне лікування синдрому 

Шихана повністю нормалізує стан серцево-судинної системи. 

При важкій формі маса тіла значно падає, а при легких частіше 

спостерігають її збільшення в зв'язку з пастозністю, схильністю до 

набряклості внаслідок гіпофункції щитовидної залози. Для синдрому 

Шихана характерна анемія, стійка до загальноприйнятої терапії. 

Послідовність розвитку клінічної симптоматики може бути 

різна. Захворювання може повільно прогресувати і давати спонтанні 

ремісії. Якщо не проводити лікування, може настати смерть в 

результаті гіпопітуітарной коми під впливом патологічних чинників 

(перевтома, інфекції, інтоксикації та ін.) 

Діагностика. Самим важливим опорним пунктом в діагностиці 

захворювання вважають характерний анамнез – зв'язок початку 

захворювання з кровотечею або септичним шоком при пологах або 

аборті. Перша і основна ознака синдрому - це відсутність нагрубання 

молочних залоз і агалактія після пологів. Своєчасна діагностика 

затримується у пацієнтів з уповільненим розвитком синдрому. 

Тривале зниження працездатності і порушення менструальної 

функції повинні наводити на думку про гіпопітуїтаризм. 

Аналіз крові на вміст гормонів виявляє різні ступені зниження в 

крові рівня гонадотропінів, АКТГ, ТТГ, а також естрадіолу, 

кортизолу, Т3 і Т4. Також відзначають гіпоглікемію та 



гіпоглікемічний тип кривої після цукрового навантаження. У сечі 

знижений вміст 17-КС. 

Всім пацієнтам показане проведення МРТ головного мозку. 

Диференційну діагностику проводять з нервовою анорексією, 

пухлиною гіпофіза, хворобою Аддісона, мікседемою. 

Лікування. При клінічних проявах гіпофункції відповідних 

залоз проводять замісну терапію глюкокортикоїдами і препаратами 

ТТГ. Преднізолон призначають по 5 мг 2 рази на день протягом 2-3 

тижнів курсом один раз в 2-3 міс. При аменореї або олігоменореї 

жінкам до 40 років рекомендують циклічну гормонотерапію. 

Обов'язково повноцінне харчування, вітамінотерапія, виключення 

емоційних і фізичних перенапруг. 

Після 40 років використовують андрогени, враховуючи їх 

анаболічний ефект: метилтестостерон по 5 мг на день протягом 2-3 

міс. Успішно застосовують анаболічні препарати: нандролол, 

метандриол та ін. Харчування має бути повноцінним, слід уникати 

дефіциту білка. Часто необхідний прийом препаратів заліза під 

контролем аналізу крові. Хворих з тяжкою формою захворювання 

лікують тільки в умовах ендокринологічного стаціонару. 

Профілактика та прогнозування ускладнень гестації 

Необхідна раціональна тактика ведення вагітних з гестозом, 

своєчасна корекція гемостатичних зрушень. 

Ведення пологів. Розродження здійснюють з профілактикою 

кровотечі, а при його виникненні проводять адекватне лікування. 

Слід також проводити профілактику ускладнень абортів, своєчасне і 

адекватне їх лікування. 

 

ЕМБОЛІЯ НАВКОЛОПЛІДНИМИ ВОДАМИ 

Емболія навколоплідними водами, або анафілактоїдний синдром 

вагітності (АСВ), - рідкісне акушерське ускладнення, часто 

приводить до летального результату. Частота варіюється від 1 на 20 

000 до 1 на 80 000 пологів. Смертність становить від 80 до 90%, що в 

структурі материнської смертності становить 10%. 

Висока смертність при АСВ обумовлена труднощами ранньої 

діагностики, стрімким розвитком захворювання і неефективністю 

лікування в пізні терміни. 



Основний етіологічний фактор розвитку АСВ - надходження 

амніотичної рідини в системний материнський кровотік з подальшою 

емболізація судин легенів амніотичної рідиною, локальної 

активацією прокоагулянтної ланки в судинах легенів, а потім і 

системною активацією, що призводить до блискавичного розвитку 

циркуляторного колапсу і ДВЗ. 

Механізм потрапляння навколоплідних вод в кровотік матері 

обумовлений двома факторами:  

а) розривом оболонок і проникненням вод в міжворсинчатий 

простір чи іншу ділянку венозної системи матки;  

б) тиском амніотичної рідини, який перевищує тиск у венозній 

системі матері. 

Клініка зазвичай розвивається під час пологів. Слідом за 

розвитком гострої дихальної недостатності, кардіогенного шоку і 

колапсу часто виникає масивна маткова кровотеча слідом за 

системними геморагічними проявами різної локалізації. При 

розвитку ДВЗ джерело кровотечі визначити і передбачити досить 

складно. Однак найбільш часто геморагічні прояви характерні для 

місць венепункції, також мають місце гематурія, та 

внутрішньочерепний крововилив. Крім того, слід звертати увагу на 

шкірні покриви і слизові оболонки (петехії, пурпура). При 

прогресуванні ДВЗ виникає оклюзія мікроциркуляторного русла 

нирок, печінки, ЦНС та інших органів і систем. 

Церебральний синдром характеризується втратою свідомості, 

судомами, вогнищевими симптомами. 

Діагностика грунтується на наступних клінічних даних: гостра 

гіпоксія, гостра гіпотензія, раптова зупинка серця, коагулопатія, яка 

не є наслідком якої-небудь іншої причини. АСВ - діагноз 

виключення. З інструментальних методів дослідження найбільш 

ефективні: оглядова рентгенографія і ангіопульмонографія легень, 

вентиляційно-перфузійна сцинтиграфія легенів, ехокардіографія 

(ЕхоКГ), пряма реєстрація внутрішньо-серцевого тиску і хвилинного 

викиду серця, обстеження системи гемостазу, ультразвукова 

доплерографія вен нижніх кінцівок, флебографія, газовий склад 

артеріальної крові (масивність емболії корелює зі ступенем зниження 

РаО2 в артеріальній крові). 



Лікування. Боротьба з болем: наркотичні анальгетики (фентаніл 

+ сибазон, морфін, промедол, омнопон та ін.), потужні ненаркотичні 

анальгетики зі спазмолітиками (триган, баралгін). Усунення 

вазовагального внутрішньолегеневого рефлексу: міотропної 

спазмолітики (но-шпа, папаверин), β2-адреноміметики (алупент, 

астмопент, сальбутамол), засоби, що зменшують приплив крові до 

правих відділів серця (нітрогліцерин, ізокет, платифілін). 

Антитромботична терапія: - нефракційний і низькомолекулярні 

гепарини. Інфузійну терапію обмежують до 10-15 мл/кг/доб. При 

підвищенні ЦВТ більше 15 см водн. ст. інфузію слід припинити. 

Антиагреганти (трентал, реополіглюкін, нікотинова кислота, 

курантил, компламін, тиклід). Вазопресори: добутамін, дофамін. 

Серцеві глікозиди, антибіотики 

Ведення пологів. Необхідно екстрене розродження. Перевагу 

слід віддавати операції кесаревого розтину під загальною анестезією 

з ШВЛ і подальшою плікацією нижньої порожнистої вени 

механічним швом. 

 

Контрольні тестові питання 

1. У патогенезі прееклампсії та еклампсії найбільше має значення 

дисфункція: а) гіпофіза; б) плаценти; в) наднирників; г) щитовидної 

залози, д) яєчників. 

2. Для клінічних проявів прееклампсії та еклампсії не характерно: 

а) судоми; б) HELLP синдром; в) порушення зору; г) ішемічний 

інсульт; д) вторинний менінгіт. 

3. Для емболії навколоплідними водами не характерні симптоми: 

а) кардіогенного шоку; б) маткової кровотечі; в) колапсу; г) компресії 

нервових корінців; д) гострої дихальної недостатності. 

4. Післяпологовий інфаркт гіпофіза виникає при: а) масивній 

кровотечі під час пологів; б) підвищенні АТ; в) субарахноїдальному 

крововиливі; г) інтоксикації нейролептиками; д) тяжких 

епілептичних нападах. 

5. Назвіть основний метод лікування прееклампсії та еклампсії а) 

протисудомні препарати; б) призначення кортикостероїдів; в) 

наркотичні аналгетики; г) звільнення від плоду і плаценти; д) 

гіпотензивні засоби. 



ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ І 

ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У ПАЦІЄНТОК ІЗ 

НЕРВОВИМИ ХВОРОБАМИ 

 

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ І МІГРЕНЬ 

Головний біль. Загальна характеристика. 

Головний біль - одна з найчастіших скарг при зверненні до 

лікаря.  

Приблизно у 90% випадків головний біль у вагітних має 

доброякісний характер і являє собою один з варіантів первинного 

головного болю (мігрень або головний біль напруження). 

Але при появі головного болю під час вагітності в першу чергу 

виключають органічні ураження судин та речовини головного мозку, 

які спричиняють вторинний головний біль (табл. 10). Надалі 

підбирають безпечне медикаментозне лікування. 

 

Табл. 10. Основні причини вторинного головного болю у вагітних: 

Зв'язок хвороби та 

вагітності 

Хвороби 

Хвороби, що 

виникають під час 

вагітності. 

Тромбоз синусів твердої мозкової оболонки. 

Тромбоз церебральних артерій. 

Важка прееклампсія. 

Хвороби, які 

загострюються під 

час вагітності 

Ідіопатична внутрішньочерепна гіпертензія. 

Субарахноїдальний крововилив внаслідок 

розриву артеріовенозної мальформації або 

аневризми. 

Пухлини ЦНС (менінгіома, нейрофіброма, 

аденома гіпофіза, метастази хоріокарциноми). 

Хвороби не 

пов'язані з 

вагітністю. 

Інфекції центральної нервової системи (у тому 

числі при СНІДі). 

Наркоманія, особливо кокаїнізм, і вживання 

алкоголю. 

Психогенний головний біль при депресії і 

тривожних розладах (це свого роду «крик 

відчаю» у жінок з неблагополучних та 

малозабезпечених сімей). 

 



Диференційна діагностика. Якщо біль досить стереотипний і 

не міняється протягом декількох років, він швидше за все не 

пов'язаний з органічним ураженням ЦНС. Якщо ж характер болю 

змінюється: він стає постійним або наростає, з'являється під час 

фізичного навантаження, при зміні положення тіла, дефекації, будить 

хвору вночі або супроводжується неврологічними порушеннями, тоді 

показано невідкладне обстеження. 

При неврологічному дослідженні патологію вдається виявити 

далеко не завжди, тому основа точного діагнозу і успішного 

лікування - ретельно зібраний анамнез. Важливо визначити характер 

болю (наприклад, пекучий, тупий, постійний, пульсуючий). 

Локалізація болю і її тяжкість мають менше значення для 

діагностики. Навіть якщо хвора каже, що голова у неї «болить 

постійно», з'ясовують час появи і тривалість періодів посилення 

болю. Це допомагає провести диференціальну діагностику між 

мігренню, хортоновським головним болем, а також болем внаслідок 

пухлини головного мозку або крововиливу. Розпитуючи жінку, 

спочатку дають їй самій висловити припущення про причини 

головного болю, а потім уточнюють конкретні чинники, які сприяють 

розвитку нападу (наприклад, мігрень можуть спровокувати вживання 

шоколаду, сиру або вина). 

 

Головний біль напруження (ГБН) 

Часто спостерігається підчас I-II триместру, погіршується при 

стресі, але рідко вимагає медикаментозного втручання. 

ГБН майже завжди двобічний, локалізований у потиличній, 

скроневій або лобовій області, має гнітючий або стискаючий 

характер і не супроводжується блювотою, але іноді може 

поєднуватися з анорексією, нудотою, світлобоязню і звукобоязню. 

Нерідко хворі не можуть чітко описати свої відчуття і часто 

скаржаться не на біль, а на відчуття важкості або тиску, відчуття 

каски, яка стягує голову. ГБН зумовлений тривалою напругою м'язів 

скальпа і основи черепа, тому у більшості хворих можна виявити 

болючість перикраніальних м'язів, особливо м'язів потилиці. 

Хронізації ГБН сприяють психічні розлади (тривога і депресія), 

патологія шийного відділу хребта і скронево-нижньощелепного 

суглоба, зловживання анальгетиками, кофеїном, бензодіазепінами, 

барбітуратами. 



Лікування. При ГБН ефективні нефармакологічні методи 

лікування: масаж шиї та комірцевої зони, рефлексотерапія, 

аутогенний тренінг, методи біологічного зворотнього зв’язку. При 

хронічному стійкому ГБН іноді застосовуються антидепресанти, 

наприклад амітриптилін, який мабуть не має несприятливої дії на 

плід, проте його прийом повинен бути припинений як мінімум за 2 

тижні до пологів. Відносно безпечний також флуоксетин. 

 

Мігрень 

Захворювання, що характеризується періодично повторюваними 

нападами інтенсивного головного болю пульсуючого характеру.  

В патогенезі мігренозного нападу виділяють 3 стадії: 

- спазм сосудин (рис. 24); 

- парез сосудин; 

- набряк мозкової тканини (локальний). 

 

 
Рис. 24. Термограма до міренозного нападу і підчас нападу 

(внаслідок вазоспазму знижується температура на обличчі та голові. 

 

Мігрень частіше зустрічається у жінок (60-75% випадків), 

причому пік захворюваності збігається з дітородним віком. Вплив 

вагітності на перебіг мігрені неоднозначний. Різні спостереження 

свідчать, що вагітність приблизно у третині випадків викликає 

мігрень або погіршує її перебіг (переважно в I триместрі). У 

більшості вагітних, які страждали мігренню до вагітності 

відзначається поліпшення стану (особливо в II і в III триместрах). 



Слід пам'ятати, що під час вагітності можуть виникати або 

загострюватися деякі важкі захворювання ЦНС, що проявляються 

головним болем, які нерідко плутають з мігренню. 

Клінічні ознаки мігрені (Міжнародна ліга з головного болю, 

1995) наступні: 

- однобічність локалізації і пульсуючий характер; 

- інтенсивність болю, її посилення під впливом звичайної психічної 

активності, при монотонній фізичній роботі, ходьбі; 

- наявність хоча б одного з таких симптомів (нудота, блювання, 

світло-, звуко-боязнь); 

- тривалість нападу 4-72 годин; 

- задовільне самопочуття і працездатність у міжнападний 

період; 

- початок захворювання в препубертатном, юнацькому віці; 

- не менше 5 атак в анамнезі; 

- сімейно-спадковий характер захворювання. 

Згідно з класифікацією виділяють такі форми мігрені: 

- проста (без аури); 

- класична (офтальмічна); 

- асоційована (минущі неврологічні симптоми 

спостерігаються і в больову фазу нападу); 

- ускладнені форми (мігренозний інфаркт, мігренозний 

статус, базіллярна мігрень) 

Мігрень є фактором ризику для розвитку ішемічного інсульту, 

особливо у молодих жінок, які приймають контрацептивні засоби 

(ймовірність розвитку ішемічного інсульту збільшується у 8 разів). 

Існує багато факторів, які можуть спровокувати напад мігрені, 

основні з них подані нижче: 

- гормональні - менструація, овуляція, оральні контрацептиви, 

гормональна замісна терапія; 

- дієтичні - алкоголь (сухі червоні вина, шампанське, пиво); їжа, 

багата нітритами; моносодовий глютамат; аспартам; шоколад; какао; 

горіхи; яйця; селера; витриманий сир; пропущений прийом їжі; 

- психогенні - стрес, післястресовий період (уікенд або 

відпустка), тривога, неспокій, депресія; 

- середовищні - яскраве світло, виблискуючі вогні, візуальна 

стимуляція, флуоресцентне освітлення, запахи, зміни погоди; 

- пов'язані зі сном - брак сну, пересипання; 



- різноманітні - черепно-мозкова травма, фізична напруга, 

перевтома, хронічні захворювання 

- лікарські препарати - нітрогліцерин, гістамін, резерпін, 

ранітидин, гідралазин, естрогени 

 

Загальні принципи лікування головного болю у вагітних 

Лікування головного болю у вагітних - непросте завдання для 

лікаря, оскільки підібрати абсолютно безпечний лікарський засіб 

майже неможливо. При мігрені в більшості випадків лікування не 

призначають, запевняючи жінку, що захворювання не становить 

небезпеки для плода. Однак постійна сильний головний біль з 

нудотою і блювотою підвищує ризик перинатальних ускладнень 

внаслідок зневоднення і потребує лікування. 

1. Виявляють і по можливості усувають несприятливі фактори 

(зокрема, брак сну, вживання сиру, шоколаду і вина). 

2. Лікування починають з немедикаментозних методів: 

релаксації, поведінкової психотерапії, гіпнозу. 

3. Рекомендують дотримуватися режиму харчування і сну, 

уникати тривалих перерв між прийомами їжі. 

4. Якщо необхідно медикаментозне лікування, спочатку 

призначають парацетамол. При сильному головному болю 

застосовують меперидин (петидин). Цей препарат не чинить 

тератогенної дії. При парентеральному введенні меперидину матері 

(для знеболювання пологів і при хірургічних втручаннях) у 

новонародженого часто виникає пригнічення дихання. При прийомі 

препарату всередину в звичайних дозах цього ускладнення не 

відзначалося. 

5. Аспірин і інші НПЗЗ протипоказані, особливо на терміні 

понад 32 тижнів вагітності, так як вони підвищують ризик кровотечі 

у матері і плоду і передчасного закриття артеріальної протоки. 

6. При мігрені, що супроводжується нудотою і блювотою, 

призначають меперидин в ректальних свічках. При дозі нижче 400 

мг/доб фізична залежність не розвивається. 

7. Алкалоїди ріжків (ерготамін) та агоністи серотонінових 

рецепторів (триптани) які є препаратами вибору для лікування 

мігрені у невагітних, під час вагітності абсолютно протипоказані, так 

як їх застосування несе виражену загрозу передчасних пологів, а в 

першому триместрі ці препарати мають тератогенну дію. 



8. Амітриптилін не має тератогенної дії. 

9. При важкій мігрені з нудотою і блювотою і неефективності 

петидину можна призначити бета-адреноблокатори, наприклад 

пропранолол. Побічна дія препарату можлива навіть при його 

призначенні в невеликих дозах. Пропранолол викликає підвищення 

скоротливої активності матки, внутрішньоутробну затримку 

розвитку, гіпоглікемію, брадикардію та пригнічення дихання. Перед 

початком лікування необхідно попередити вагітну про можливі 

ускладнення і відзначити в історії хвороби її згоду на лікування. 

Лікування мігрені можна поділити на 2 напрямки: 

1) лікування гострого нападу мігрені; 

2) профілактичне лікування. 

Лікування гострого нападу мігрені складається з таких 

компонентів: 

- профілактика нудоти та блювоти (табл. 11); 

- лікування болю (табл. 12); 

- седативні препарати (табл. 13). 

 

Таблиця 11. Профілактика нудоти та блювоти. 

 

Препарат Доза Ступінь ризику * Побічна дія 

Прометазин (орально, 

ректально, в/м) 

25-75 

мг 

Клас С – у I 

триместрі 

Клас В – у II 

триместрі 

- 

- 

Гідроксизин (орально, 

в/м) 

25-75 

мг 

Клас С Стомлюваність 

Прохлорперазин 

(орально, ректально, 

в/м, в/в) 

10-25 

мг 

Клас С Дистонічні 

реакції 

Хлорпромазин 25 мг Клас С Дистонічні 

реакції 

Метоклопрамід 5-10 мг Клас В Дистонічні 

реакції 

*Клас ступеню ризику для вагітної та плоду див. табл. 4 

«Класифікація медикаментозних препаратів відповідно до ступеню 

ризику для плода при вагітності». 



Таблиця 12. Лікування болю. 

 

Препарат Доза Ступінь 

ризику 

Побічна дія 

Ацетамінофен 

(парацетамол) 

350-500 мг Клас В - 

Аспірин 325-650 мг Клас С Геморагічний діатез, 

внутрішньоутробне 

закриття ductus 

arteriosus, маловоддя 

Препарати, що 

містять кофеїн 

- Клас В - 

Ізометептен 

мукат (мідрин) 

Капс. по 65 

мг. На 

початку 

нападу 2 к., а 

потім по 1 у 

год. Мах до 5 

к. за добу 

Не 

встановлено 

- 

Ібупрофен 200-800 мг Клас В - 

Напроксен 200-500 мг Клас В - 

Суматриптан 100 мг Клас С - 

Меперидин 50-100 мг Клас В Нудота 

Ерготамін уникати Клас Х Ймовірні викидні 

 

Таблиця 13. Седативні препарати. 

 

Препарат Доза Ступінь ризику  Побічна дія 

Хлоралгідрат 500-1500 мг Клас С - 

Фенобарбітал 10 – 30 мг Клас D Звикання 

Гідроксизин 

(прометазин) 

25-75 мг Клас С - 

Меперидин - Клас В - 

Діазепам 5-10 мг Клас D - 

Лоразепам 0,5 – 4 мг Клас D  

Клоназепам 0,5-1,0 мг Клас С - 

Хлорпромазин 25-50 мг Клас С - 



Профілактичне лікування мігрені. В цілому, рекомендується 

уникати щоденного вживання препаратів, але якщо головний біль 

сильний і порушує нормальний спосіб життя, може бути застосоване 

постійне лікування. Бажано дотримуватись монотерапії з 

використанням мінімальних доз препаратів (табл. 14). 

 

Таблиця 14. Медикаментозна профілактика мігрені при вагітності 

 

Препарат Доза Ступінь 

ризику 

Побічна дія 

Бета-блокатори 

Пропранолол 20-80 мг Клас С Затримка 

внутрішньоутробного 

розвитку плода 

Надолол 10-40 мг Клас С - 

Тимолол 10-30 мг Клас С - 

Антидепресанти 

Амітриптилін 10-75 мг Клас С-D Деформації кінцівок 

Нортриптилін 10-75 мг Клас D - 

Іміпрамін 10-75 мг Клас С-D - 

Дезипрамін - Клас С - 

Ципрогептадин 4 мг 3 

р/доб 

Клас В Прибавка маси тіла 

Блокатори кальцієвих каналів 

Верапаміл - Клас С - 

Ніфедипін - Клас С - 

 

Вплив головного болю на перебіг вагітності. Головний біль 

сам по собі, за відсутності нудоти і блювоти, не має шкідливого 

впливу на плід. Блювота підвищує ризик зневоднення та його 

ускладнень. Припущення про те, що головний біль підвищує ризик 

прееклампсії і еклампсії, не підтвердилися. 

Ведення пологів. Звичайне. 

 

Достовірні дані про те, що препарати, які застосовуються для 

знеболювання пологів, можуть збільшувати частоту мігрені в 

післяпологовому періоді, відсутні. Не виявлено також негативного 



впливу епідуральної аналгезії на частоту неврологічної 

симптоматики в післяпологовому періоді. Також у хворих мігренню 

не збільшується частота постпункційного головного болю після 

регіонарної анестезії. Проте, у цих породіль краще уникати 

застосування нейроаксіальних методів знеболення, оскільки 

постпункційний головний біль може маскуватися основним 

захворюванням. 

Після пологів багато жінок, особливо тих, які страждають на 

мігрень відчувають помірний двобічний головний біль в лобній 

ділянці, що іноді супроводжується нудотою та світлобоязню. Цей 

біль пов'язаний зі швидким зниженням рівня естрогенів. Зазвичай 

цей біль швидко проходить протягом кількох днів або тижнів. Більш 

стійкий головний біль може бути проявом післяпологової депресії. 

При необхідності послабити головний біль, годуючі матері можуть 

застосовувати парацетамол. Менш безпечні, але допустимі 

барбітурати, кофеїн, ібупрофен, кодеїн. Разом з тим слід підкреслити, 

що і в період вагітності і в період вигодовування дитини, до 

медикаментозних засобів слід вдаватися лише за крайньої 

необхідності. 

 

Контрольні тестові питання 

1. Назвіть препарат не достатньо ефективний при нападі мігрені: 

а) ібупрофен; б) карбамазепін; в) напроксен; г) суматриптан, д) 

меперидин. 

2. До класифікації мігрені не входить така форма: а) проста; б) 

класична; в) асоційована; г) мігренозний статус; д) мігренозний 

менінгіт. 

3. Які клінічні ознаки не характерні для мігрені? а) тривалість 

нападу до 2 хвилин; б) однобічність локалізації; в) нудота; г) 

світлобоязнь; д) тривалість нападу 4-72 годин. 

4. При хронічному стійкому ГБН застосовуються,: а) 

антидепресанти; б) НПЗЗ; в) адреноблокатори; г) холіноблокатори; д) 

антигістаманні засоби. 

5. Хронізації ГБН сприяють зловживання переліченими засобами, 

крім: а) анальгетиками; б) кортикостероїдами; в) кофеїном; г) 

бензодіазепінами; д) барбітуратами. 



ЕПІЛЕПСІЯ 

Епілепсія - захворювання, що проявляється повторними 

стереотипними нападами, зумовленими патологічним електричним 

розрядом в головному мозку. 

Епілептичні напади можуть супроводжуватися будь-якими 

моторними, сенсорними або психічними проявами. Поширеність 

епілепсії серед населення в цілому складає 1%, серед вагітних - 0,3-

0,6%. Епілепсія – одне з найбільш частих захворювань, з якими 

доводиться мати справу акушерам-гінекологам, оскільки 

зустрічається з частотою 1 на 200 жінок, які відвідують жіночі 

консультації. 

Більше 90% дітей від матерів, хворих на епілепсію, 

народжуються здоровими. Ризик пороків розвитку у плода становить 

2-3%, що приблизно в 2 рази вище середнього. 

Епілептичні напади у вагітних можуть спостерігатися при 

різних захворюваннях. Найчастіше спричиняють та провокують 

епілептичні напади: 

1) черепно-мозкова травма; 2) сепсис або інфекції ЦНС; 3) 

пухлини ЦНС; 

4) системні захворювання (наприклад, цукровий діабет); 5) 

наркоманія; 6) внутрішньочерепний крововилив. 

 

Обстеження при вперше виниклому епілептичному нападі. 

Оскільки виникнення епілептичного нападу під час вагітності 

може бути обумовлено різними, нерідко серйозними 

захворюваннями, це вимагає ретельного обстеження. 

1. Ретельний збір анамнезу (у хворої і членів сім'ї). 

а) З'ясовують, чи не було передвісників нападу – неприємних 

відчуттів в епігастрії, мікропсіі, макропсії, зміни нюху або слуху, 

запаморочення, припливів. Стараються, щоб жінка сама розповідала 

про те, що трапилося, оскільки, просто відповідаючи на питання, 

вона може втратити важливі факти.  

б) Розпитують про перебіг вагітності у матері хворої – чи була 

перинатальна патологія (інфекції, родові травми, внутрішньоутробна 

гіпоксія, асфіксія). 

в) Відзначають, чи були відхилення в поведінці і напади в 

дитячому та підлітковому віці. 



г) Збирають сімейний анамнез, звертаючи увагу на епілептичні 

напади, ішемічні та геморагічні інсульти, мігрень, туберозний 

склероз, нейрофіброматоз, хвороби серця у родичів. 

д) З'ясовують, чи не вживає жінка наркотики. 

е) Уточнюють, чи були у хворої черепно-мозкові травми. Якщо 

буває головний біль, описують її характер і можливі провокуючі 

фактори. 

ж) Оцінюють тип нападу. При парціальних нападах більш 

ймовірний вогнищевий процес і відповідно менш сприятливий 

прогноз. 

2. Неврологічне обстеження для виявлення вогнищевих симптомів. 

3. Лабораторні дослідження для виявлення водно-електролітних 

порушень і порушень кислотно-лужної рівноваги, інтоксикації і 

інфекції. 

4. При підозрі на геморагічний інсульт проводять КТ, за відсутності 

протипоказань, люмбальную пункцію. Негативний результат КТ не 

виключає геморагічного інсульту. При підозрі на інфекцію відразу 

вводять антимікробні засоби, потім призначають КТ і люмбальную 

пункцію. 

5. Проводять ЕЕГ (рис. 25) 

 

 
Рис. 25. Дані ЕЕГ при епілепсії. Розряди високоамплітудних 

синхронних гострих та повільних хвиль. 

 

Диференціальну діагностику проводять з наступними станами: 

непритомністю, мігренню, доброякісним позиційним 



запамороченням, тимчасовою ішемією мозку, нарколепсією, 

істерією, інтоксикацією. Можлива симуляція. 

 

Протипоказаннями для вагітності вважаються: 

- важкокурабельна епілепсія з частими генералізованими 

нападами; 

- статусний перебіг захворювання; 

- виражені зміни особистості хворої на епілепсію 

Вагітність показана коли є: 

- стійка медикаментозна ремісія епілепсії; 

- субкомпенсація з рідкісними нападами. 

Визначити заздалегідь, як вплине вагітність на перебіг епілепсії, 

досить важко. Факторами ризику епілептичних припадків під час 

вагітності є часті напади до вагітності (частіше 1 разу на місяць) і 

перименструальні епілептичні напади. 

Основними причинами почастішання нападів у вагітних є: 

- порушення сну (інсомнія може бути зумовлена фізичними 

причинами, психологічним дискомфортом, рухами плоду, ніктурією); 

- зміни у вмісті статевих гормонів, метаболізмі ПЕП; 

- нерегулярний прийом ліків зумовлений переконанням жінок, що 

будь-які ліки під час вагітності шкідливі для дитини. 

 

Шкідливий вплив нападів. 

Генералізовані тоніко-клонічні напади значно підвищують 

імовірність таких ускладнень як: інтракраніальні крововиливи у 

плоду, викидні, розрив навколоплідних оболонок з розвитком 

інфікування, відшарування плаценти, передчасні пологи, і навіть 

загибель плоду. 

Безсудомні напади (переважно складні парціальні) можуть бути 

небезпечними тоді, коли вони супроводжуються падінням хворої або 

іншими видами травматизації (опіки, поранення тощо). 

Напади будь-якого типу у матерів в першому триместрі 

вагітності можуть збільшити ризик розвитку мальформацій у дітей до 

12.3% (порівняно з 4%, якщо у цей період вагітності напади не 

виникають). Слід переконати хвору обмежити безконтрольні 

прогулянки, користування транспортом тощо. 



Епілептичний статус 

Це серія постійних або періодично переривчастих судомних 

нападів, що супроводжуються порушенням свідомості. У перервах 

між нападами свідомість повністю не відновлюється. Найчастіше 

спостерігається судомний епілептичний статус. 

Епілептичний статус являє собою смертельну небезпеку як для 

матері, так і для плода. Розвиваються гіпоксія та гіпертермія, які, в 

свою чергу, можуть призвести до ураження нирок та головного 

мозку. Летальність коливається від 3 до 20%. Епілептичний статус 

вимагає продуманої невідкладної допомоги.  

Не слід, однак, прагнути до моментального припинення судом. 

Занадто швидке введення протисудомних засобів, особливо 

бензодіазепінів, може викликати пригнічення дихання. 

 

Лікування епілептичного статусу 

Невідкладні заходи 

1) Повертають голову хворої набік, щоб запобігти аспірацію вмісту 

шлунка. 

2) Обкладають білизною гострі кути, особливо біля голови і кінцівок 

хворої. 

3) Вимірюють температуру в прямій кишці, безперервно реєструють 

ЧСС і АТ. 

4) Гіпертермія – поганий прогностичний ознака. При підйомі 

температури тіла вище 40°C для припинення епілептичної активності 

і судом негайно проводять інтубацію трахеї і загальну анестезію. 

Реєстрацію ЧСС та АТ продовжують безперервно, особливо під час і 

після введення протисудомних засобів. 

5) Вводять ротовий воздуховод. 

6) Беруть загальний аналіз крові і сечі, проводять токсикологічне 

дослідження. Крім того, визначають: 

а) вміст електролітів у сироватці (особливо кальцію і магнію); 

б) рівень глюкози плазми; 

в) гази артеріальної крові; 

г) рівень протисудомних засобів в сироватці (це дослідження 

показане всім, оскільки зібрати докладний анамнез вдається рідко). 



Протисудомна терапія 

1) Вводять тіамін, 100 мг в/в струйно. Потім вводять глюкозу, 

50 г в/в струйно. 

2) Встановлюють венозний катетер. 

3) Вводять фенітоїн, 20 мг/кг в/в, що становить приблизно 1000-

1500 мг. Швидкість введення не повинна перевищувати 50 мг/хв (так, 

введення дози 20 мг/кг жінці вагою 60 кг займе приблизно 25 хв). 

Препарат вводять через венозний катетер великого діаметру, окремо 

від інших розчинів для в/в введення. Процедуру виконує лікар. Під 

час інфузії стежать за АТ і частотою дихання, особливо якщо до 

цього вводили бензодіазепіни. При важких аритміях в анамнезі 

замість фенітоїну вводять фенобарбітал.  

В нашій країні на сьогодняшній день наявний лише один 

ін’єкційний ПЕП – вальпроат (депакін), який може бути 

використаний для купірування епілептичного статусу. Використання 

його виправдано тим, що епілептичний статус набагато шкідливіший 

для матері і плода, ніж малоймовірний ризик тератогенного впливу. 

Не слід вводити меншу дозу препаратів, розраховуючи на те, що 

протисудомні засоби вводилися раніше і вже містяться в сироватці. 

В/м введення не застосовують через повільне всмоктування 

препаратів. 

4) Якщо після введення фенітоїну в дозі 20 мг/кг в/в напади 

продовжуються, додатково вводять ще 10 мг/кг. При збереженні 

епілептичного статусу показана інтубація трахеї і загальна анестезія, 

оскільки, якщо він триває більше 1 год, значно підвищується ризик 

ускладнень і летального результату.  

5) Загальна анестезія або барбітуратна кома - останні засоби 

лікування судомного епілептичного статусу. При цьому потрібен 

постійний контроль ЕЕГ. 

6) Під час лікування контролюють концентрацію кальцію в 

сироватці і кислотно-лужну рівновагу, лікують водно-електролітні 

порушення. Лікування гіпертермії полягає в усуненні епілептичного 

статусу. Холодні компреси використовують лише як допоміжний 

метод. 



Вплив епілепсії та її лікування на плід. 

Наявність епілепсії у матері або батька підвищує ризик вад 

розвитку у плода. При лікуванні протисудомними засобами ризик 

значно зростає. 

Найбільш вагомими причинами виникнення вад розвитку є: 

вплив ПЕП, політерапія ПЕП, епілептичні напади у матері в першому 

триместрі вагітності. Приблизний час виникнення деяких 

мальформацій після запліднення показаний у табл. 15. 

 

Табл. 15. Приблизний час виникнення деяких мальформацій після 

запліднення 

Вид мальформації Вік (дні) 

ЦНС: 

     - дефекти нервової трубки 

29 

Серце: 

     - шлуночкові та септальні дефекти 

42 

Обличчя: 

     - «заяча губа» 

36 

Розщеплення піднебіння 70 

 

 Якщо жінка приймає один ПЕП, ризик вад розвитку плоду 

складає 3%, при вживанні 4 препаратів зростає до 23%. Якщо жінка 

з’явилась до лікаря після 50-го дня гестації, немає сенсу змінювати 

режим прийому ПЕП, оскільки органогенез плоду уже закінчився 

(невральна трубка закрилась на 29 день, а піднебіння на 50-70). 

 Вади розвитку у дітей, народжений від матерів, що вживають 

ПЕП, виникають вдвічі частіше, ніж в популяції. Жодна вада 

розвитку не є специфічною при використанні певного ПЕП. У дітей 

найчастіше виникають такі аномалії як мікроцефалія, гіпертелоризм, 

низьке розміщення вушних раковин, коротка шия, поперечні складки 

на долонях, невеликі аномалії скелету.  

З найчастіш уживаних ПЕП, найбільший тератогенний ефект 

мають вальпроати, особливо при прийомі у великих дозах а також в 

поєднанні з іншими протисудомними засобами. При епілепсії, яка 

піддається лікуванню тільки вальпроєвою кислотою (особливо при 

атонічних нападах), відмінити препарат під час вагітності 

неможливо. В цьому випадку показаний щоденний прийом 

полівітамінів. 



Для своєчасного виявлення вад розвитку у плода та вирішення 

питання про переривання вагітності якомога раніше проводять УЗД 

та дослідження навколоплідних вод. При виборі ПЕП керуються 

типом і частотою нападів а також ефективністю призначениного 

препарата. Якщо ПЕП допомагає, то заміна його іншим препаратом 

тільки для зниження ризику вад розвитку неприпустима, оскільки 

безпечного для плода ПЕП не існує. 

 

Протисудомна терапія під час вагітності. 

У зв'язку зі складністю лікування епілепсії нижче представлені 

лише загальні його принципи. 

1) Дозу препарату підбирають так, щоб концентрація його в 

сироватці була, з одного боку, як можна нижче, а з іншого - 

достатньою для попередження епілептичних нападів. 

2) Під час вагітності по можливості призначають тільки один 

препарат. У легких випадках, наприклад при простих парціальних 

припадках, можна обійтися без лікування. 

3) У період органогенезу (перші 6-8 тиж вагітності) скасовувати 

лікування або замінювати підібраний раніше препарат на інший 

недоцільно і навіть небезпечно. Це пов'язано з тим, що ризик 

епілептичного статусу і його ускладнень, зумовлених скасуванням 

або зміною препарату, значно перевищує передбачувану користь. 

4) Рівень протисудомних засобів в сироватці протягом 

вагітності може змінюватися. У зв'язку з цим огляд хворих на 

епілепсією вагітних проводять не рідше 1 разу на місяць. Під час 

кожного огляду з'ясовують частоту нападів і перевіряють 

правильність прийому препаратів. Крім того, визначають наявність 

ністагму, атаксії, тремору і порушень ходи. Вагітну попереджають, 

що сонливість, головний біль, двоїння в очах, тремор і порушення 

координації рухів можуть свідчити про передозування препарату. 

5) Оскільки під час вагітності концентрація препарату в 

сироватці знижується, часто потрібне збільшення дози. Вагітній 

жінці та її родичам пояснюють, що це не призведе до підвищення 

концентрації препарату в сироватці матері, а тим більше плоду. 

6) Найбільш безпечний препарат той, який контролює напади. 

7) Ранній період вагітності не є найкращим часом для зміни 

лікування, особливо, якщо воно ефективне. 

8) Краще вживати препарати з пролонгованою дією. 



Можливість відміни ПЕП перед планованою вагітністю можна 

розглянути для окремих жінок, для частини з них можна спробувати 

перейти з полі- на монотерапію. Якщо жінка вагітна, то у цей період 

змінювати препарат, режим його прийому не можна. 

ПЕП, які застосовуються під час вагітності (їх дозування, 

показання, побічна дія та ускладнення, фактори ризику аномалії 

плоду) наведені у таблиці 16. 

 

Табл. 16. ПЕП, які застосовуються при вагітності 

 
ПЕП Ризик

* 

Доза Напади Побічна дія 

Фенобарбітал клас D 1 мг/кг/доб, 

90-120 

мг/доб 

Генералізовані  Седативний ефект 

Фенітоїн 

(дифенін) 

клас D 4-5 мг/кг/доб, 

300-400 

мг/доб 

Генералізовані  Нестабільність рівня 

у плазмі (↓на 

початку вагітності, 

↑після пологів) 

Примідон -

гексамідин 

клас D 250 мг тричі 

на добу 

Генералізовані і 

комплексні 

фокальні 

Нестача фолієвої 

кислоти 

Карбамазепін клас C 10-30 

мг/кг/доб 

Фокальні 

комплексні і 

генералізовані 

Ризик дефектів 

нервової трубки 0,5 

% 

Вальпроєва 

кислота  

клас D 15-60 

мг/кг/доб 

Генералізовані Ризик дефектів 

нервової трубки 1 % 

Ламотриджин 

 

клас C Не >200 

мг/доб 

Фокальні  Нестача фолієвої 

кислоти 

Фелбамат клас C 300-400 мг 

тричі на добу 

Фокальні з 

генералізацією 

Апластична анемія 

Габапентін 

 

клас C 300-600 мг 

тричі на добу 

Допоміжно при 

генералізованих  

Патологія нирок 

Леветірацетам клас С 500 мг двічі 

на добу 

Фокальні з 

генералізацією, 

міоклонічні 

 

- 

* Клас фактору ризику див. таблиц. 4 «Класифікація 

медикаментозних препаратів відповідно до ступеню ризику для 

плода при вагітності». 



На сьогодняшній день препаратами вибору для лікування 

фокальних епілепсій у вагітних вважаються карбамазепін, 

ламотриджин (200 мг/добу або нижче) та леветірацетам. Лікування 

первинно-генералізованих епілепсій більш складне, оскільки 

найбільш ефективні при них вальпроати мають суттєвий 

тератогенний вплив. При деяких генералізованих (міоклонічних) 

нападах краще застосовувати леветірацетам. 

При регулярному прийомі ПЕП розвивається дефіцит фолієвої 

кислоти. Це підвищує ризик дефектів нервової трубки у плода. 

Призначення фолієвої кислоти суттєво не впливає на частоту і 

тяжкість епілептичних припадків у вагітних, але значно знижує ризик 

вроджених вад. 

 

Схема спостереження за вагітними з епілепсією 

При компенсованому стані епілепсії з ремісією епілептичних 

нападів регулярність спостереження неврологом складає 1 раз на 2 

міс, акушером-гінекологом — згідно нормативів. При фокальних 

нападах регулярність спостереження неврологом — 1 раз в 1 міс; 

акушером-гінекологом — 1 раз в 2 тижні. Хворі на епілепсію повинні 

знати, що їм слід звертатись до невролога (епілептолога) при будь-

якому почастішанні нападів. При почастішанні нападів необхідно 

збільшити дозу антиконвульсанту, або навіть додати новий препарат. 

ЕЕГ-дослідження проводяться при компенсованому перебігу 

епілепсії 1 раз в 2 міс, при персистенції нападів — при кожному 

звертанні вагітної до невролога. 

Визначення концентрації ПЕП бажано провести до запліднення, 

в подальшому – на початку кожного триместру і в останні 4 тижні до 

пологів 

Концентрації гормонів фетоплацентарного комплексу 

(плацентарний лактоген, прогестерон, естріол, кортизол) и альфа-

фетопротеїн досліджуються, починаючи з кінця першого триместру 

вагітності і в подальшому не рідше 1 разу на місяць 

Динамічне УЗД плоду проводиться при постановці вагітної на 

облік, на 19—21 тижні (для виключення аномалій розвитку плоду) і в 

подальшому 1 раз в 4 тижні. Починаючи з 20-го тижня вагітності, 

враховуючи високий ризик розвитку фетоплацентарної 

недостатності, при УЗД доцільно проводити допплеро-метричне 



дослідження кровотоку в артерії пуповини, аорті і средній мозковій 

артерії плоду.  

З урахуванням певного ризику розвитку вродженої патології (всі 

ПЕП вважаються потенційно тератогенними) обов’язковою є 

консультація генетика до 17-го тижня вагітності і за показами 

додатково проводяться біопсія хоріону, амніоцентез з визначенням 

концентрації альфа-фетопротеїну в амніотичній рідині і з 

цитогенетичним дослідженням. 

 Діагностика і лікування фетоплацентарної недостатності 

проводиться за стандартними схемами. При компенсованому 

перебігу епілепсії особливостей в проведенні пренатальної 

підготовки немає. Показами до дострокового пологорозрішення на 

фоні епілепсії є схильність до серійного перебігу нападів, 

епілептичний статус 

 

Ускладнення вагітності, обумовлені епілепсією і ПЕП 

 Можливі маткова кровотеча, мимовільний аборт, еклампсія, 

мертвонародження, затяжні пологи і т. д. Згідно ретроспективним 

дослідженням, не всі з цих ускладнень можна однозначно пов'язати з 

епілепсією і прийомом протисудомних засобів. У новонародженого 

можуть спостерігатися загальмованість і пригнічення дихання 

(особливо якщо мати приймала барбітурати або сульфат магнію). 

Існує підвищений ризик виникнення геморагічних ускладнень у дітей 

матерів, які вживали карбамазепін, дифенін, прімідон, фенобарбатал. 

Ці ускладнення зумовлені дефіцитом вітаміну К, від якого залежить 

функція факторів зсідання крові. Жінки, які лікуються цими ПЕП, 

повинні профілактично вживати вікасол 1 раз на день, починаючи з 

36 тижня гестації до пологів, а їх дітям необхідно дом’язево ввести 

вітамін К 1мг відразу після народження. Якщо у новонароджених у 

пуповинній крові виявляють дефіцит вітамін-K-залежних факторів 

зсідання, тоді в/в вводять свіжозаморожену плазму. 

 

Ведення пологів. 

 Епілепсія не є протипоказанням для пологів через природні 

пологові шляхи. Епілептичний статус, почастішання епілептичних 

нападів в передпологовому періоді, а також несприятлива негативна 

динаміка стану плоду є показанням до проведення кесарського 

розтину. 



Медикаментозне ведення пологів і іх знеболення при епілепсії 

не відрізняються від звичного. Проте кетамін, промедол та 

оксибутират натрію можуть спровокувати напади. Протипоказання 

до проведення епідуральної анестезії дуже рідкісні, зокрема 

епілептичні напади які провокуються введенням похідних кокаїну 

(лідокаїн, новокаїн та ін.), порушення циркуляції спинно-мозкової 

рідини внаслідок перенесеної патології з ураженням 

ліквороциркуляторних просторів. 

 

Особливості ведення пологів і післяпологового періоду. 

Під час пологів генералізовані тоніко-клонічні напади 

виникають у 1 - 2% жінок з епілепсією. Іноді вони бувають 

спровоковані введенням окситоцину. Ці напади можуть бути 

куповані в/в введенням діазепаму 10-20 мг. Повторні напади можуть 

привести до аноксії плоду, тому в такому випадку рекомендується 

проведення кесарського розтину під загальною анестезією. 

Під час пологів доза ПЕП не змінюється. Але після пологів є 

вірогідність передозування ПЕП. Тому, якщо у породіллі виникає 

сонливість, ністагм, атаксія – це вимагає негайного дослідження 

концентрацій ПЕП. Інтоксикація ПЕП обумовлена відносним 

підвищенням концентрації ПЕП внаслідок зниження загальної маси 

породіллі, крововтрати в пологах, зміни абсорбції препаратів. 

Зазвичай достатньо в післяпологовому періоді повернутися до 

добової дози ПЕП, яка застосовувалась до вагітності (у випадках, 

коли добова доза ПЕП під час вагітності підвищувалась). 

 

Прийом ПЕП під час догляду за немовлям 

 Епілепсія та лікування протисудомними засобами не 

вважаються протипоказаннями до природного вигодовування. 

Відмова від грудного вигодовування немовляти є не обгрунтованою, 

так як під час вагітності попадання ПЕП в кров дитини звичайно є 

вищим, ніж з молоком матері. ААN та AAP наполегливо 

рекомендують годувати материнським молоком. Годувати треба в 

лежачому положенні для того, щоб при розвитку нападу уникнути 

травми 

Згідно з рекомендаціями AAP, в період природного 

вигодовування допустимо використання більшості протисудомних 

засобів. Однак слід пам'ятати, що жиророзчинні препарати - 



фенобарбітал, примідон і бензодіазепіни - накопичуються в молоці в 

значній кількості і можуть викликати інтоксикацію у дитини (він 

погано смокче і повільно додає у вазі). 

Грудне вигодовування можливе при прийомі дифеніну, 

карбамазепіну і вальпроатів, які зв’язуються з білками плазми матері 

і менше прoникають в молоко. Рівень леветірацетаму  в плазмі матері 

і молоці майже однакові, але в крові дитини рівень цього препарату 

дуже низький через їх швидку елімінацію в організмі малюка.Тому 

леветірацетам (левіцитам) вважається безпечним. 

Дослідження показали, що ламотриджин проходить в молоко і 

міститься в крові дитини в тій же концентрації, яка є в плазмі у 

матері. Це пояснюється незрілістю процесу глюкуронізації у дитини 

шляхом якого відбувається метаболізм ламотриджину. Тому деякі 

автори не радять грудне вигодовування при застосуванні матір’ю 

ламотриджину, а також суксілепу за цієї ж причини. Крім того, 

ламотриджин знижує рівень вітамінів В6 і В12. 

В незміненій концентрації в молоко проходять також 

габапентин, окскарбазепін і зонізамід. Щодо цих препаратів 

остаточні рекомендації не розроблені. 

 

Контрольні тестові питання 

1. Протипоказанням для вагітності при епілепсії не вважається: 

а) стійка медикаментозна ремісія; б) виражені зміни особистості 

хворої; в) статусний перебіг захворювання; г) важкокурабельна 

епілепсія, д) часті генералізовані судомні напади. 

2. Який препарат не відноситься до ПЕП: а) карбамазепін; б) 

вальпроати; в) фенітоїн; г) аміназин; д) фенобарбітал. 

3. Протипоказаннями для пологів через природні пологові шляхи 

при епілепсії є такі стани, крім: а) епілептичний статус; б) побічна дія 

ПЕП; в) почастішання епілептичних нападів; г) негативна динаміка 

стану плоду. 

4. До ускладнень вагітності, обумовлених епілепсією і ПЕП не 

включають: а) мимовільний аборт; б) порушення спінального 

кровообігу; в) еклампсію; г) мертвонародження; д) затяжні пологи. 

5. З найчастіш уживаних ПЕП, найбільший тератогенний ефект 

мають: а) карбамазепін; б) ламотриджин; в) вальпроати; г) 

бензодіазепіни; д) барбітурати. 



РУХОВІ РОЗЛАДИ 

 

Паркінсонізм 

Хвороба Паркінсона зустрічається дуже рідко у жінок молодше 

40 років. Більш поширеним є вторинний паркінсонізм викликаний 

деякими лікарськими препаратами або токсинами. Вагітність суттєво 

не впливає на перебіг паркінсонізму, а паркінсонізм зазвичай не 

порушує перебіг вагітності і не супроводжується почастішанням вад 

розвитку плоду. Успішна вагітність була зареєстрована у жінок, що 

приймають препарати леводопи. Леводопа проникає через плаценту, 

але її ефективність при лікуванні хвороби Паркінсона, переважає всі 

потенційні негативні впливи для плоду або матері. Бромокріптин 

використовується під час вагітності (для лікування захворювань 

гіпофіза) без проблем, але має менший протипаркінсонічний ефект. 

Препарати леводопи і бромокріптин мабуть не мають тератогенного 

впливу і можуть застосовуватися для корекції рухових порушень 

протягом всієї вагітності. 

Ведення пологів. Звичайне. 

 

Лицевий геміспазм 

Не буває частіше під час вагітності, ніж в інший час. Клінічний 

досвід показує, що використання ботулотоксину безпечно, але поки 

немає достатньої кількості даних, краще відкласти ін'єкції після 

пологів. 

Ведення пологів. Звичайне. 

 

Контрольні тестові питання 

1. Який вплив на перебіг паркінсонізму має вагітність?: а) 

викликає погіршення; б) збільшує симптоми мя’зової гіпертонії; в) 

зменшує прояви тремору; г) прискорює прогресування, д) суттєво не 

впливає. 

2. Який препарат найбільш ефективний при лицевому гемістазмі? 

а) карбамазепін; б) ботулотоксин; в) діпазепам; г) аміназин; д) 

фенобарбітал. 

3. Паркінсонізм має такий вплив на вагітність: а) не порушує 

перебіг вагітності; б) супроводжується почастішанням вад розвитку 

плоду; в) сприяє розвитку токсикозу; г) при лікуванні леводопою є 

негативна динаміка стану плоду. 



ПОЛІНЕВРОПАТІЇ 

При вагітності і відразу після пологів можливе загострення 

ХЗДП і порфірії, минуще погіршення стану при спадковій моторно-

сенсорній поліневропатії (хворобі Шарко-Марі-Тута). 

 

Гостра запальна демієлінізуюча поліневропатія (ГЗДП, 

синдром Гійєна-Барре) 

Виникає під час вагітності, не частіше ніж в інші періоди. 

Відомо, що захворюваність на ГЗДП та її перебіг погіршуються 

протягом післяпологового періоду у зв'язку з швидким зростанням 

гіперчутливості уповільненого типу в цей період. Інколи виникають 

рецидиви під час наступних вагітностей. Якщо хвороба розвивається 

в третій триместр вагітності, виникає високий ризик для матері 

внаслідок респіраторних ускладнень, а також збільшується ризик 

передчасних пологів. 

Найбільш типові скарги на парестезії та болі у пальцях стоп та 

кистей та слабість у кінцівках. 

Обстеження. Клінічно ГЗДП характеризується симетричною 

м'язовою слабкістю, арефлексією і висхідним типом розвитку 

периферичних паралічів із послідовним залученням ніг, потім рук і 

черепних нервів (бульбарний синдром, рідше – парези лицевих та 

окорухових нервів). Часто відмічається болючість при пальпації по 

ходу периферичних нервів, симптоми натягнення сідничного (с-м 

Ласега), стегнового (с-ми Васермана, Мацкевича) нервів, с-м Нері. 

Порушення чутливості за поліневритичним типом («рукавички» і 

«шкарпетки»).  

Електронейроміографія виявляє значне зниження проведення 

імпульсів особливо по руховим нервам. Серологічні дослідження на 

віруси можуть показувати позитивний тест на IgM до вірусу 

Епштейна-Барра. 

Лікування. Найбільш успішний результат терапії синдрому 

Гійєна-Барре у вагітних спостерігається при використані 

плазмафереза і в/в імуноглобуліна. При застосуванні плазмафереза 

важливо уникати значних коливань ОЦК. Внутрішньовенно 

імуноглобулін рекомендується вводити у великих дозах (до 100г на 

добу) протягом 5 днів.  



Ведення пологів. Звичайне. Розвиток захворювання у більшості 

випадків не має несприятливого впливу на плід або процес пологів. 

Необхідності переривання вагітності не виникає. Дуже рідко у 

хворих матерів новонароджена дитина може мати ознаки 

поліневропатії. 

 

Хронічна запальна демієлінізуюча поліневропатія (ХЗДП 

Аутоімунна, запальна поліневропатія невідомої етіології, яка 

зустрічається рідко. Її частка в запальних демієлінізуючих 

периферійних нейропатіях становить приблизно 3%. Частота 

захворювань становить 0,5 випадків на 100000 жителів. 

На відміну від синдрому Гійєна-Барре, патологічні зміни при 

ХЗДП розвиваються повільно й досягають своєї критичної точки 

тільки через багато місяців. Захворювання протікає здебільшого 

монофазно – повільно прогресує протягом декількох місяців, і 

супроводжується майже у третини пацієнтів нападами загострення 

(найчастіше загострення провокуються вагітністю). 

Початковими скаргами є слабість в руках і ногах а також 

затерпання у кистях та стопах. Біль зустрічається не часто.  

Обстеження. При неврологічному обстеженні виявляються 

проксимальні і дистальні парези м'язів кінцівок, а також 

гіпорефлексія або арефлексія. У зв’язку з тривалістю хвороби 

характерні гіпотрофії цих м'язів. Як правило, переважає порушення 

функції рухових нервів. Тільки у 6-15% пацієнтів спостерігаються 

функціональні порушення чутливих нервів у вигляді гіпестезій за 

типом «шкарпеток» та «рукавичок». 

ЕМГ – у результаті демієлінізації знижується швидкість 

проведення по нерву, розвивається часткова блокада проведення. 

Люмбальна пункція: у більшості випадків спостерігається 

збільшення вмісту білка в цереброспінальній рідині до ≥ 5 г/л. 

Диференційна діагностика. Необхідно виключити хвороби, які 

супроводжуються хронічною демієлінізуючою поліневропатією: ВІЛ-

інфекція, нейроборреліоз (лаймська хвороба), парапротеїнемічні 

поліневропатії, токсичні поліневропатії, спадкові поліневропатії 

(хвороба Шарко-Марі-Тута). 

Лікування. Для ХЗДП типова хороша відповідь на терапію 

кортикостероїдами. Протягом багатьох років основною терапією 



було лікування за допомогою перорального прийом преднізону 

(спочатку протягом 4-х тижнів 100 мг на день з наступним 

поступовим зменшенням). Можлива також 3–5-ти денна 

внутрішньовенна пульс-терапія метилпреднізолоном з подальшим 

прийомом кортикостероїдів перорально протягом 4-8 тижнів до 

зниження активності запального процесу і поліпшення клінічної 

картини захворювання. Максимальний успіх терапії досягається 

через 3-6 місяців. 

Так як тривалий прийом кортикостероїдів може 

супроводжуватися побічними явищами, в останні роки все частіше 

застосовують внутрішньовенні імуноглобуліни або проводять 

плазмаферез (переливання пацієнту його власної крові, з якої 

попередньо вилучені певні клітинні і плазмові складові).  

Особливо хороші результати у вагітних жінок з ХЗДП дає 

застосування внутрішньовенних імуноглобулінів – при загостренні 

захворювання в цей період функціональні порушення можуть бути 

усунуті протягом декількох днів. У випадках різкого погіршення 

клінічної картини рекомендована терапія високими дозами 

внутрішньовенних імуноглобулінів 0,4 г/кг протягом 5 днів. 

Ведення пологів. Звичайне. 

 

Контрольні тестові питання 

1. Протягом післяпологового періоду у перебігу ГЗДП 

відбуваються такі зміни: а) покращення рухових функцій; б) без змін 

; в) покращення чутливих функцій; г) погіршення. 

2. Для ГЗДП не характерні такі клінічні ознаки: а) висхідний тип 

розвитку; б) бульбарний синдром; в) симптоми натягнення нервів; г) 

парез лицевого нерва; д) низхідний тип розвитку. 

3. Найбільш ефективним у терапії синдрому Гійєна-Барре є: а) 

дексаметазон; б) плазмаферез; в) НПЗЗ; г) бетаферон; д) 

антигістамінні препарати. 

4. Які клінічні симптоми при ХДЗП спостерігаються не часто?: а) 

проксимальні парези; б) гіпорефлексія; в) дистальні парези; г) 

гіпестезія; д) гіпотрофія. 

5. Основою терапії ХДЗП є тривалий прийом: а) карбамазепіну; б) 

преднізолону; в) НПЗЗ; г) бетаферону; д) антибіотиків. 



 

МІАСТЕНІЯ 

 Міастенія є аутоімунним нервово-м'язовим захворюванням. 

Аутоімунні реакції, які перешкоджають ацетилхоліну діяти на 

постсинаптичну мембрану у нервово-м'язових синапсах, часто 

залежать від зміни функції вилочкової залози. Майже 50-60% хворих 

мають лімфофолікулярну гіперплазію тімуса і 10-20% - тімоми. 

Особи жіночої статі страждають на міастенію у 2 рази частіше, ніж 

чоловіки. Міастенія зазвичай розвивається у жінок в третій декаді 

життя, тобто у найбільш репродуктивному віці.  

Характерні слабкість і втомлюваність скелетних м'язів обличчя і 

кінцівок. 

У пацієнтів з міастенією типові такі симптоми, як птоз, 

диплопія, порушення дихання і ковтання, слабкість кінцівок. 

Приблизно 85% пацієнтів з міастенією на початку захворювання 

відмічають короткочасний птоз і диплопію. Патогномонічним для 

міастенії є наростання симптомів після фізичних навантажень і їх 

зникнення після відпочитку. Втомлюваність від напруження м’язів 

має важливе значення для встановлення діагнозу. Симптоми часто 

посилюються у періоди емоційного стресу, інфекції, захворювання 

щитовидної залози та за інших умов. 

Під час менструації, вагітності або в післяпологовий період стан 

у хворих на міастенію може погіршуватись, поліпшуватись, або бути 

незмінним. Однак після пологів бувають тяжкі загострення аж до 

міастенічного кризу. Вагітність не впливає на довгостроковий 

результат перебігу міастенії. 

Частота ускладнень під час вагітності особливо передчасного 

розриву амніотичної мембрани вище серед жінок з міастенією, ніж у 

загальній популяції. 

Диференціальна діагностика міастенії проводиться із 

хворобами, при яких також може виникати слабість і втомлюваність 

м’язів. Це синдром Ламберта-Ітона, ботулізм, тиреотоксикоз, 

неврози, внутрішньочерепні об’ємні процеси, прогресуюча зовнішня 

офтальмоплегія, медикаментозно-індукована міастенія.  

Синдром Ламберта-Ітона спостерігається переважно при 

дрібноклітинному раку легені, іноді при інших злоякісних 



новоутвореннях та аутоімунних хворобах. У жінок спостерігається 

значно рідже, ніж у чоловіків. Він проявляється слабкістю, міалгією і 

патологічної стомлюваністю, найбільш вираженими в проксимальних 

м'язах ніг. Може розвинутися птоз, часто зустрічаються вегетативні 

розлади: зменшення сльозовиділення, зменшення слиновиділення, 

зменшення потовиділення, ортостатична гіпотонія. 

Ботулізм - захворювання, що викликається, продуктами, 

зараженими паличками ботулізму (зазвичай – це консерви, солона 

риба, ковбаса, шинка, гриби, приготовлені з порушенням технології, 

особливо в домашніх умовах. Початкові ознаки - загальна слабкість, 

незначна головний біль. Блювота і пронос бувають не завжди, 

частіше - упорні закрепи, що не піддаються дії клізми і проносних. 

Порушується зір, ковтання, змінюється голос, мовлення. Хворий 

бачить всі предмети як би в тумані, з'являється двоїння в очах, зіниці 

розширені, анізокорія. Часто відзначається косоокість, однобічний 

птоз. Іноді спостерігається відсутність акомодації та реакції зіниць на 

світло. Хворий відчуває сухість у роті. Температура тіла нормальна 

або трохи підвищена (37,2 -37,3 0С), свідомість збережена. 

Тиреотоксикоз під час вагітності розвивається відносно рідко. 

Його поширеність становить 1 - 2 випадки на 1000 вагітностей. 

Практично всі випадки тиреотоксикозу у вагітних жінок пов'язані з 

дифузним токсичним зобом – системним аутоімунним 

захворюванням, що розвивається внаслідок вироблення антитіл до 

рецептора ТТГ. Найбільш типовими симптомами є втрата маси тіла, 

постійна спрага, рясне сечовипускання і пронос, тахікардія, слабість 

м'язів, тремор, часті зміни настрою. Діагностика базується на 

визначенні підвищенного рівня вільних тиреоїдних гормонів в крові. 

Як правило, гіпертиреоз при вагітності не вимагає особливого 

лікування. Найчастіше його ознаки проходить самі собою. 

Офтальмоплегія хронічна прогресуюча – синдром, що 

характеризується поступовою атрофією і паралічем окорухових 

м'язів, а також м'яза, що піднімає верхню повіку. В результаті 

прогресуючого ураження м'язів спочатку спостерігається обмеження 

рухливості очних яблук вгору, вниз і в сторони, а потім розвивається 

повна їх нерухомість з опущенням верхнього повіка 

(офтальмоплегія). Причини різноманітні: запальні, токсичні, судинні, 

метаболічні чинники, однак частіше це прояв спадкового нервово-



м'язового захворювання – офтальмоплегічної форми міодистрофії. 

Може починатися в різні вікові періоди, частіше в дитячому та 

юнацькому віці. Описано аутосомно-домінантний і аутосомно-

рецесивний типи успадкування, можливі спорадичні випадки. 

Ізольована офтальмологічна форма міодистрофії зустрічається рідко. 

У міру прогресування захворювання крім окорухових м'язів в 

патологічний процес втягуються м'язи глотки, гортані, м'якого 

піднебіння, м'язи обличчя, мускулатури плечового пояса. 

Багато ліків можуть негативно впливати на стан хворих із 

міастенією. Слід уникати наступних препаратів: наркотики, 

транквілізатори, барбітурати, інгаляційні загальні анестетики 

(галотан, трихлоретилен, ефір), солі магнію і літію, пеніцилламін, 

бета-адренергічні засоби, хінідин, аміноглікозидні антибіотики, 

колістін, неоміцин, тетрацикліни, лінкоміцин, поліміксин, хінакрин, 

хлорохін.  

Міастенія може бути пов'язана з багатьма іншими аутоімунними 

порушеннями. Пацієнти повинні бути перевірені на такі 

захворювання, як ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, 

пухирчатка, аутоімунний тиреоїдит Хашімото, склеродермія, 

герпетиформний дерматит, аутоімунна гемолітична анемія, 

поліміозит, саркоїдоз. 

Обстеження. РКТ або МРТ для оцінки стану вилочкової залози 

і середостіння. Вагітні хворі на міастенію повинні пройти звичайне 

УЗД для оцінки індексу амніотичної рідини і скринінг на наявність 

ознак міастенії новонароджених. Для підтвердження діагнозу 

міастенії проводять пробу із внутрішньовенним введенням 

прозерину. Спочатку вводять 1-2 мг. Якщо така доза не дає 

очікуваних результатів і не має шкідливого впливу вводять ще 4-5 мг. 

При міастенії клінічне поліпшення починається через 10-60 секунд і 

триває близько 10 хвилин. Результати прозеринової проби позитивні 

приблизно у 90% пацієнтів із міастенією. ЕНМГ виявляє ознаки 

порушення нервово-м'язової передачі. Самим специфічним тестом 

для міастенії є радіоімунний аналіз титру анти-АХР і антим’язових 

антитіл у крові. Поєднання результатів досліджень допомагає лікарю 

підтвердити діагноз.  

 Лікування. Лікування міастенії під час вагітності включає 

імуносупресивні засоби, плазмаферез і ВВІГ. 



 Пероральний прийом АХЕЗ під час вагітності цілком безпечний, 

проте їх ефективність може знижуватись, що потребує підвищення 

дози. Слід уникати тільки парентерального введення АХЕЗ, яке 

здатне спровокувати скорочення матки. При необхідності пацієнтка 

може також продовжувати прийом кортикостероїдів – найбільш 

безпечним є преднізолон, який не проникає через плаценту (на 

відміну від дексаметазону або кортизону). 

 Плазмаферез є ефективною процедурою і використовується у 

пацієнток із міастенічним кризом. Він складається з 3-6 обмінів по 2-

3 л протягом 1-2 тижнів. Ускладнення, які пов'язані з плазмоферезом 

– це передчасні пологи, гіповолемічна реакція а також алергія. 

 ВВІГ також ефективний у пацієнтів з міастенічним кризом. 

Вважається, що він інактивує антитіла до АХР. Внутрішньовенний 

імуноглобулін призначають по 0,4 г/кг маси тіла на добу, протягом 5 

днів підряд. Поліпшення помітно від 3 до 21 днів і може тривати до 3 

місяців. 

У зв’язку з тим, що тяжкість симптомів а також випадки 

материнської смертності є найвищим у перші 2 роки після початку 

міастенії, рекомендується при встановленні цього діагнозу відкласти 

вагітність принаймні на 2 роки. Тяжкість симптомів і ризику 

материнської смертності є найнижчими після 7 років після початку 

захворювання. 

 Ведення пологів. Іноді погіршення симптомів змушує 

стимулювати пологи, але переривання вагітності не завжди веде до 

покращення. Пологи краще проводити через природні шляхи. При 

необхідності застосовують епідуральну анестезію, накладання 

щипців. Але в деяких випадках доводиться удаватися до кесаревого 

розтину. При цьому також по можливості застосовують регіональну, 

а не загальну анестезію та уникають міорелаксантів. Седативні 

засоби і наркотичні анальгетики застосовуються тільки у разі 

крайньої необхідності. Не рекомендується робити клізму (вона здатна 

спровокувати міастенічний криз), вводити сульфат магнію (погіршує 

нервово-м’язову передачу). Слід пам’ятати і про небезпеку 

застосування інших лікарських засобів, які здатні погіршувати 

нервово-м’язову передачу (міорелаксанти, аміноглікозиди, бета-

блокатори, антагоністи кальцію та ін.) – див. табл. 17. 



Таблиця 17. Застосування лікарських засобів при міастенії 

Засоби, які можуть посилити 

слабість 

Безпечні засоби 

Антибактеріальні засоби 

Стрептоміцин, гентаміцин та ін. 

аміноглікозиди, поліміксин В, 

колістін, тетрациклін, 

лінкоміцин, кліндаміцин, 

пеніцилін (у великих дозах), 

ампіцилін, ципрофлоксацин, 

сульфаніламіди 

Цефалоспоріни, левоміцетин, 

рифампіцин, нітрофурани, 

налідиксова кислота, ізоніазид 

Антиепілептичні засоби 

Триметин, фенітоїн (дифенін), 

барбітурати, карбамазепін, 

бензодіазепіни (у високій дозі) 

Вальпроєва кислота, примідон 

(гексамідин) 

Психотропні засоби 

Нейролептики (аміназин), 

препарати літію, бензодіазепіни 

(у високій дозі), амітриптилін 

Тіоридазін (сонапакс), 

бензодіазепіни (малі дози) 

Ендокринологічні засоби 

Кортикостероїди (у великих 

дозах), препарати АКТГ, 

оральні контрацептиви, 

окситоцин, гормони 

щитовидної залози 

 

Кардіологічні засоби 

Бета-блокатори, хінідін, 

лідокаїн, новокаїнамід, 

антагоністи кальцію, 

гангліоблокатори, гуанетидин 

Дігоксин, резерпін, метилдофа, 

спіронолактон, триамтерен 

Анальгетики і протизапальні засоби 

Похідні морфіну, хініну, 

хлорохін, D-пеніцилламін 

Аспірин, НПЗЗ, пентазоцин, 

солі золота 

Інші засоби 

Міоплегічні засоби, солі 

магнію, йодвмісні засоби для 

контрастування 

 

 



У хворих на міастенію, які страждають прееклампсією, 

протипоказано застосування сульфату магнію, оскільки він діє на 

нервово-м'язову передачу. Регіонарна анестезія забезпечує 

оптимальне знеболювання пологів, і не надає пригнічення дихання на 

відміну від наркотичних анальгетиків. Амідні місцеві анестетики - це 

препарати вибору у таких хворих, оскільки вони мають тривалий 

період напівжиття у присутності антихолінестеразних лікарських 

засобів. Регіонарна анестезія може використовуватися і для 

знеболювання кесаревого розтину, якщо тільки у пацієнтки немає 

важких бульбарних розладів або дихальної недостатності, при якій 

високий рівень анестезії може значно погіршити дихальні резерви. 

Тіопентал натрію, кетамін і пропофол можуть використовуватися у 

хворих міастенією без будь-яких побоювань. Хворі міастенією дуже 

чутливі до недеполяризуючих м'язових релаксантів, тому у них 

обов'язковий ретельний моніторинг блоку. Є дані про успішне 

застосування релаксантів короткої дії , наприклад, атракуріума і 

мівакурія. Реакція на сукцинілхолін у них непередбачувана, оскільки 

його дія значно подовжується у присутності АХЕЗ.  

Під час пологів збільшується потреба в АХЕЗ, які можуть бути 

призначені в/м або в/в. Пацієнткам, які тривалий час приймали 

кортикостероїди, під час пологів необхідно їх вводити 

парентерально. Тімектомію відкладають на пізніший термін після 

пологів. 

У 10% новонароджених від матерів із міастенією, у перші дні 

розвивається минуща неонатальна міастенія, зумовлена переходом 

через плаценту материнських антитіл до ацетилхолінових рецепторів. 

 

Контрольні тестові питання 

1. При міастенії не протипоказано застосування таких 

медикаментозних засобів: а) міорелаксанти; б) антихолінестеразні 

засоби; в) бета-блокатори; г) аміноглікозиди; д) антагоністи кальцію. 

2. Для лікування міастенії під час вагітності не застосовують: 

а) адреноблокатори; б) імуносупресивні засоби; в) імуноглобуліни; г) 

антихолінестеразні засоби; д) плазмаферез. 

3. У пацієнтів з міастенією не характерні такі симптоми, як: а) 

птоз; б) слабкість кінцівок; в) диплопія; г) гіпестезія; д) порушення 

ковтання. 



4. Патогномонічним для міастенії є наростання симптомів після: а) 

гарячої ванни; б) відпочинку; в) переохолодження; г) нічного сну; д) 

фізичних навантажень. 

5. Для підтвердження діагнозу міастенії проводять пробу із 

введенням: а) імуноглобуліну; б) преднізолону; в) прозерину; г) 

бетаферону; д) канаміцину. 

 

М’ЯЗОВІ СИНДРОМИ 

Слабкість скелетної мускулатури - важлива складова майже всіх 

міопатичних синдромів, незалежно від їх природи. При вагітності 

слабкість цих м'язів, особливо м'язів спини, живота, тазового поясу і 

стегон може призвести до болю в спині і втрати здатності до ходіння. 

Під час пологів м'язова слабкість перешкоджає виштовхуванню 

немовляти на останній стадії пологів. Недостатнє скорочення м’язів 

матки після пологів може привести до крововтрати у матері. 

Міопатіям (особливо міотонічній дистрофії і мітохондріальним 

міопатіям) притаманна також міокардіопатія. Проблеми із серцем 

можуть також зустрічатися при немаліновій міопатії, метаболічних 

міопатіях, міозитах і дерматоміозитах Все це додає ризик ускладнень 

як для матері, так і для дитини. Після пологів слабкість матері може, 

звичайно, погіршити її здатність піклуватися про дитину. 

Тому вважається, що при всіх формах міопатій вагітність 

протипоказана, оскільки вона погіршує перебіг хвороби і, крім того, 

при спадкових формах захворювання передається нащадкам. 

Якщо пацієнтка вже завагітніла, то при великих термінах 

вагітності питання про її збереження слід вирішувати залежно від 

тяжкості хвороби, наявності або відсутності ускладнень самої 

вагітності, ефективності лікування, зацікавленості матері в дитині. 

Ведення пологів. Розродження має здійснюватися шляхом 

кесаревого розтину. Слід враховувати, що фізичне напруження під 

час пологів може погіршити перебіг хвороби. Пацієнтки з різними 

типами м'язових захворювань схильні до розвитку злоякісної 

гіпертермії при застосуванні загальних анестетиків (внаслідок 

надлишків кальцію, який надходить з м'язових волокон). Навіть без 

загрози злоякісної гіпертермії, анестетики і міорелаксанти можуть 

викликати проблеми у жінок з м’язовими захворюваннями. Місцева 

анестезія як правило більш безпечна, проте навіть вона має свої 

ризики. Епідуральна анестезія може представляти серйозну 



небезпеку для жінок з кардіологічними проблемами. Якщо у 

пацієнтки значно викривлений хребет, то застосування епідуральної 

або спінальної анестезії може виявитися неможливим. 

 

Міотонічна дистрофія 

Одна з найбільш поширених форм спадкових міопатій. 

Характеризується м’язовою слабістю переважно у проксимальних 

відділах кінцівок, гіпотрофією м’язів, наявністю міотонічних 

феноменів а також нейроендокринних порушень, які впливають на 

перебіг вагітності. У свою чергу вагітність погіршує перебіг 

міотонічної дистрофії і може сприяти переходу субклінічних проявів 

у чітку клінічну картину хвороби. Міотонічна дистрофія часто 

супроводжується звичними викиднями, водянкою плода, 

порушенням скорочень матки під час пологів. Іноді міотонічна 

дистрофія розвивається у потомства матерів, які страждають на цю 

хворобу, внутрішньоутробно. У таких випадках у немовлят 

спостерігається виражена м’язова гіпотонія, дихальні порушення, а 

надалі - відставання у розвитку. Характерна висока неонатальна 

смертність. 

 Обстеження. При неврологічному огляді виявляються ознаки 

міопатії з гіпотонією і гіпотрофією проксимальних м’язів рук і ніг 

(рис. 27). 

На цьому фоні спостерігаються міотонічні феномени: 

1) після того, як пацієнтка сильного стисне кулак, вона не зможе 

швидко розжати пальці; 

2) при ударі молотком по дельтовидному м’язу або по тенару 

виникає локальне скорочення із наступним повільним розслабленням 

(рис. 26). 

 
Рис. 26. Тривале скорочення тенару після удару молоточком 



 
Рис. 27. Гіпотрофія м’язів плечового пояса, крилоподібні лопатки. 

 

У крові може бути підвищена КФК , яка відбиває ураження 

скелетних м’язів. ЕМГ допомагає виявити міотонічну реакцію 

м’язів.У багатьох випадках точний діагноз може бути встановлений 

при біопсії м’язів і проведенні генетичних досліджень. 

Лікування. Спеціального лікування під час вагітності не 

потребує. Іноді виникає потреба у симптоматичних заходах. 

Необхідно стежити за серцевою діяльністю через високу можливість 

порушень ритму.  

Ведення пологів. У зв’язку із слабістю м’язів матки та інших 

м’язів, часто виникає потреба у застосуванні кесаревого розтину. 

Деполяризуючі м'язові релаксанти викликають міотонічні спазми, що 

обумовлює великі труднощі при проведенні ШВЛ. Недеполяризуючі 

релаксанти таких спазмів не викликають, тому їх застосовувати 

можна. Пацієнтки зі значною м'язовою слабкістю - це особлива група 

хворих, у них дозу релаксанта ретельно титрують і проводять пильне 

спостереження за блоком. Краще застосовувати регіональну 

анестезію оскільки загальні анестетики викликають стійке 

пригнічення дихання. Оскільки міотонія - це ураження м'язів, то 

регіонарна анестезія не усуває міотонічні спазми. У таких хворих з 

успіхом застосовується як спинномозкова, так і епідуральна 

анестезія. При вираженій м'язової слабкості досить високий ризик 

гіперкаліємічних аритмій, якщо застосовуються деполярізуючі 

м'язові релаксанти. Слід уникати деполяризуючих міорелаксантів. 



Контрольні тестові питання 

1. При застосуванні загальних анестетиків у пацієнток з 

міопатичними синдромами часто розвивається: а) злоякісна 

гіпертермія; б) нейролептичний синдром; в) алергічна реакція; г) 

менінгізм; д) зниження АТ. 

2. Вагітність не протипоказана при: а) мітохондріальних міопатіях; 

б) метаболічних міопатіях; в) дерматоміозитах; г) дерматитах; д) 

міозитах. 

3. Які обстеження не мають діагностичного значення при 

міопатичних синдромах? а) КФК крові; б) ЕМГ; в) біопсія м’язів; г) 

трансамінази крові; д) загальний білок крові. 

4. Міотонічна дистрофія характеризується такими ознаками, крім: 

а) псевдогіпертрофія м’язів; б) гіпотрофія м’язів; в) міотонічні 

феномени; г) м’язова слабість; д) нейроендокринні порушення. 

 

АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СИНДРОМ 

Антифосфоліпідний синдром (АФС) – це незапальне аутоімунне 

захворювання, яке проявляється наявністю антифосфоліпідних 

антитіл у пацієнток з повторними артеріальними або венозними 

тромбозами і повторними ускладненнями вагітності. 

У загальній популяції АФС частіше виявляється у жінок, ніж у 

чоловіків (співвідношення 5:1). 

Причини АФС до теперішнього часу невідомі. Неодмінною 

умовою розвитку захворювання є підвищення рівня 

антифосфоліпідних антитіл. Висловлюються припущення про 

генетичну детермінованість їх гіперпродукції. 

При взаємодії антифосфоліпідних антитіл з ендотеліальними 

клітинами виникають артеріальні і венозні тромбози. Реалізація дії 

антифосфоліпідних антитіл може здійснюватися також за різними 

напрямками, приводячи до розвитку: 

- гіперкоагуляції (інсульти, інфаркти, тромбофлебіти); 

- гіперзбудливості нейронів (епілепсія); 

- антигормонального ефекту (плацентарна недостатність і 

загибель ембріона); 

- антицитокінового ефекту (інтерлейкін-3) з втратою плоду; 

- індукції апоптозу (наприклад у клітинах плаценти); 

- швидкого підвищення рівня окислених ліпопротеїдів низької 

щільності (ранній розвиток атеросклерозу); 



- активації системи комплементу (некроз плаценти). 
 

Все це в комплексі призводить до різноманітного спектру 

клінічних та лабораторних проявів АФС. 

В основі судинної патології при АФС лежить незапальна 

тромботична васкулопатія, яка зачіпає судини будь-якого калібру і 

локалізації – від капілярів до великих артерій, включаючи аорту. У 

процес можуть залучатися ЦНС, серцево-судинна система, нирки, 

печінка, ендокринні органи, шлунково-кишковий тракт, плацента. 
 

Неврологічні прояви умовно можна розділити на три групи: 

1. Пов'язані з тромбозами: ішемічний інсульт, ТІА, хронічна 

прогресуюча цереброваскулярна недостатність, тромбоз венозних 

синусів головного мозку. 

2. Обумовлені первинним імунним пошкодженням речовини 

головного мозку: епілептичні напади; хорея; синдром, що імітує 

розсіяний склероз; зорова і периферична невропатія; синдром 

міастенії; синдром паркінсонізму. 

3. Пов'язані з декількома патогенетичними механізмами: 

мігрень, психоз, депресія. 
 

Синдром Снеддона включає тромбози мозкових судин, сітчасте 

ліведо та артеріальну гіпертензію; супроводжується розвитком 

деменції. До особливостей деменції при цьому синдромі слід 

віднести поступовий характер її розвитку і наявність симптомів 

осередкового ураження тім'яно-скроневих областей (аграфія, 

акалькулія, апраксія. 

Досить рідкісним проявом тромбозів при АФС є тромбоз 

венозних синусів головного мозку. Клінічно він проявляється 

гіпертензивним синдромом. Пацієнтів турбує головний біль, 

відзначається зниження зору, при огляді очного дна виявляється 

набряк дисків зорових нервів. 

Серед інших варіантів неврологічних проявів АФС, не 

пов'язаних з ураженням судин, слід назвати епілептичні напади. В 

основі їх розвитку лежить безпосереднє імунне ушкодження 

речовини головного мозку. 

Досить частою скаргою пацієнтів з АФС при ураженні нервової 

системи є головний біль. Серед типів головного болю можна 

виділити два основних - мігрень без аури (рідше з аурою) і головний 



біль напруження. Механізм розвитку головного болю при АФС 

складний і включає дисфункцію ендотелію судин мозку, порушення 

іннервації краніальних артерій, реакцію вивільнення серотоніну з 

тромбоцитів, центральні механізми. 

Синдром, що імітує розсіяний склероз, зустрічається рідше. 

Даний синдром і розсіяний склероз мають клінічну і 

нейровізуалізаційну подібність. Характерно: клінічні прояви у особи 

молодого віку, розсіяна неврологічна симптоматика, рецидивуючий 

або прогресуючий перебіг, наявність вогнищевого ураження білої 

речовини головного мозку. Провести диференційний діагноз між 

цими двома станами допомагає наявність інших клінічних проявів 

АФС, виявлення антифосфоліпідних антитіл. 

Серед невропатий відзначають зорову і периферичну. Остання 

характеризується симетричним ураженням переважно чутливих 

волокон, типовий аксонально-демієлінізуючий тип ураження. 

Клінічно проявляється симетричним пошкодженням, поступовим 

початком і прогресуванням, відсутністю ефекту від лікування 

антикоагулянтами і антиагрегантами. 

До інших неврологічних проявів, не пов'язаних з тромбозами, 

відносять хорею, синдром міастенії, синдром паркінсонізму, гострі 

психотичні розлади.  

Серед рідкісних неврологічних проявів АФС - нейросенсорна 

туговухість, яка може бути першим проявом АФС; синдром Гієна-

Барре, транзиторна загальна амнезія. 
 

Патологія вагітності є однією з характерних ознак АФС. 

Втрата вагітності означає аборт, загибель плода або народження 

нежиттєздатного дитини в будь-який період вагітності. 

Гіперпродукція антифосфоліпідних антитіл асоціюється з 

розвитком декількох форм акушерської патології: 

- незрозуміла внутрішньоутробна загибель плода після 10-го 

тижня вагітності; 

- рання важка прееклампсія і еклампсія; 

- внутрішньоутробна затримка росту плода і аритмія у плода; 

-три і більше непояснених послідовних спонтанних викиднів до 

10-го тижня вагітності; 

- венозні або артеріальні тромбози у матері. 



Лабораторна діагностика АФС. 

Тромбоцитопенія – типовий гематологічний прояв, як правило, 

що носить помірний характер і не потребує спеціального лікування. 

Нерідко спостерігається Кумбс-позитивна гемолітична анемія, рідше 

зустрічається синдром Еванса (поєднання тромбоцитопенії та 

гемолітичної анемії). Серед показників коагулограми звертають увагу 

на подовження АЧТЧ. 

У хворих з АФС виявляють вовчаковий антикоагулянт, антитіла 

до кардіоліпіну, антитіла до β2-глікопротеїну I, антинуклеарний 

фактор, антитіла до ДНК (рідко). 

Перебіг АФС, тяжкість і поширеність тромботичних ускладнень 

в більшості випадків не пов'язані із зміною титрів антифосфоліпідних 

антитіл. 

Лікування і профілактика АФС. 

Основні завдання лікування полягають у зниженні ризику 

розвитку тромбозів, акушерської патології, запобіганні рецидивів 

тромбозів. 

Використання варфарину, особливо в ранні терміни вагітності, 

протипоказано, так як це призводить до варфаріновой ембріопатіі, 

яка характеризується порушенням росту епіфізів і гіпоплазією 

носової перегородки, а також неврологічними порушеннями. 

Оптимальним для профілактики рецидивуючих втрат плода, а 

також венозних і артеріальних тромбозів в післяпологовому періоді є 

поєднане застосування низьких доз ацетилсаліцилової кислоти і 

низькомолекулярних гепаринів. 

Тактика ведення вагітних з АФС. 

1. Пацієнтки тільки з антитілами до фосфоліпідів (без 

попередньої вагітності, з одним епізодом нез'ясовного спонтанного 

аборту до 10 тижнів гестації), без тромбозів в анамнезі: 

Малі дози ацетилсаліцилової кислоти на весь період вагітності і 

протягом 6 міс після розродження. 

При наявності у вагітних високопозитивних антитіл до 

кардіоліпіну (більше 65 ОД GPL) призначають низькомолекулярні 

гепарини (еноксапарин 1 мг/кг або дальтепарин 50 Од/кг 1 раз на 

добу, надропарин). 

2. Пацієнтки з АФС без неплацентарних тромбозів в анамнезі і 

жінки з антифосфоліпідними антитілами і двома або більше 



незрозумілими спонтанними абортами (до 10 тижнів гестації) в 

анамнезі: 

Одночасне застосуванні малих доз ацетилсаліцилової кислоти 

(81 мг/добу) з моменту зачаття до розродження і нефракціонованого 

гепарину (еноксапарину, дальтепарину, надропарину) з моменту 

документованої вагітності і до пологів. Через 12 годин після пологів 

необхідно відновити лікування низькомолекулярним гепарином, 

нефракціонованим гепарином (або варфарином). 

Тривала терапія гепарином у вагітних жінок може призводити 

до розвитку остеопорозу. Внаслідок цього всі вагітні, одержуючі 

гепаринотерапію, обов'язково повинні приймати препарати кальцію 

(1500 мг/добу) і вітаміну D3 (800 МО/добу). 

3. Пацієнтки з АФС і неплацентарнимі тромбозами в анамнезі 

(одержували варфарин до вагітності). 

Необхідно до 6 тижнів вагітності скасувати варфарин. У 

подальшому вагітна приймає ацетилсаліцилову кислоту в низьких 

дозах у поєднанні з нефракціонованими гепаринами. 

4. При неефективності стандартної терапії в період наступної 

вагітності застосовують імуноглобулін в/в 0,4 г/кг протягом 5 діб 

кожен місяць вагітності. 

Гематологічні порушення при АФС. Помірна тромбоцитопенія 

не вимагає проведення спеціального лікування.  

Всі пацієнти з АФС повинні перебувати під тривалим 

диспансерним спостереженням, першочерговим завданням якого є 

оцінка ризику рецидивування тромбозів та їх профілактика. Важлива 

складова профілактичних заходів - контроль активності основного 

захворювання, своєчасне виявлення і лікування супутньої патології, 

інфекційних ускладнень, а також корекція факторів ризику 

тромбозів.  

Ведення пологів. У більшості випадків розродження 

проводиться через природні пологові шляхи. При пологах природним 

шляхом доцільно відновлення лікування низькомолекулярними 

гепаринами в післяпологовому періоді. У разі проведення кесаревого 

розтину введення низькомолекулярних гепаринів скасовується за 2-3 

дні і поновлюється в післяпологовому періоді з наступним переходом 

на прийом варфарину. 



Контрольні тестові питання 

1. Для лікування АФС не застосовуються: а) варфарин; б) 

імуноглобулін; в) плазмаферез; г) вікасол; д) кортикостероїди. 

2. Які неврологічні синдроми не характерні для АФС? а) ТІА; б) 

хорея; в) епілептичні напади; г) сирингомієлія; д) тромбоз венозних 

синусів головного мозку. 

3. До антифосфоліпідних антитіл не відносяться: а) 

антитромбоцитарні антитіла; б) антикардіоліпінові антитіла; в) 

вовчаковий антикоагулянт; г) трансамінази крові; д) 

антиендотеліальні антитіла. 

4. У вагітної пацієнтки без тромбозів в анамнезі, з одним епізодом 

нез’ясованого спонтанного аборту до 10 тижнів гестації виявлені 

антитіла до фосфоліпідів. Вкажіть тактику ведення: а) кислота 

ацетилсаліцилова; б) варфарин; в) вікасол; г) імуноглобулін; д) 

кортикостероїди 

 

МЕНІНГІТИ 

 Вагітність є станом природньої відносної імуносупресії, 

необхідної для виживання плода. Це може впливати на розвиток 

інфекційних уражень нервової системи. Фактори, які впливають на 

імуносупресію при вагітності подані в таблиці 2. 

 

Туберкульозний менінгіт 

Вагітність загострює перебіг туберкульозу. При розвитку 

менінгеального синдрому під час вагітності необхідно пам'ятати про 

туберкульозний менінгіт. При вагітності можливий атиповий його 

перебіг: гострий початок, септичний стан. Можлива 

внутрішньоутробна смерть плоду. 

Клінічні ознаки гострого перебігу туберкульозного 

менінгоенцефаліту характеризуються прогресуючим пригніченням 

свідомості аж до коми, епілептичними нападами, осередковим 

неврологічним дефіцитом у поєднанні з нейровізуалізаційними 

ознаками прогресуючої гідроцефалії і лімфоцитарним плеоцитозом у 

лікворі. 
 



Діагностика. Діагноз туберкульозного менінгоенцефаліту 

складний. Можуть допомогти рентгенологічні ознаки легеневого 

туберкульозу. Однак відсутність легеневої форми захворювання не 

виключає наявніть туберкульозного менінгоенцефаліту. 

Внутрішньошкірний позитивний туберкуліновий тест також може 

бути корисним, проте за даними літератури він буває негативним у 

50-70% випадків. Класичними змінами в лікворі при 

туберкульозному менінгоенцефаліті є: 1) підвищення лікворного 

тиску; 2) збільшення концентрації білку до 1-5 г/л; 3) лейкоцитарний 

плеоцитоз 10-500 в 1 мкл з переважанням лімфоцитів; 4) зменшення 

концентрації глюкози. 
 

Лікування. Термінова госпіталізація в спеціальне відділення. 

Стандартний курс лікування такий: 1) ізоніазид 5 мг/кг на день; 2) 

піридоксин 50 мг на день; 3) піразинамід 15-30 мг/кг на день; 4) 

рифампіцин 10 мг/кг на день. Рифампіцин не можна застосовувати у 

1-му триместрі, проте він можу бути цілком безпечним після 

завершення органогенезу плода. 
 

Ведення вагітності і пологів. При ранньому терміні вагітності 

бажано переривання останньої, при пізньому вагітність може 

зберегтися. Пологи ведуть консервативно. У кожному окремому 

випадку ці питання вирішуються індивідуально. Годування дитини 

груддю протипоказане. 

 

Бактеріальний та вірусний менінгіти 

Бактеріальний менінгіт під час вагітності зустрічається рідко і в 

основному викликається Streptococcus pneumoniae (60%) та Listeria 

monocytogenes (20%). Найчастішими сприяючими хворобами у цих 

пацієнток бувають отит і синусит. Перебіг гнійного менінгіту при 

вагітності вкрай важкий: різко виражений менінгеальний синдром, 

висока температура, швидко розвивається коматозний стан. 

Викидень часто буває у вагітних з пневмококовим менінгітом у 

першому триместрі.  

Серозний вірусний менінгіт частіше викликається 

ентеровірусами Коксакі і ЕСНО. Інкубаційний період захворювання 

від 2 до 12 днів. Починається менінгіт гостро, з підйому температури 

і багаторазової блювоти. Іноді з'являються судоми і порушується 



свідомість. Гарячковий період тримається від трьох до 10 днів. На 

другий - третій день захворювання з'являються менінгіальні 

симптоми: сильний головний біль, ригідність потиличних м'язів. 

Перебігає вірусний менінгіт у вагітних легше, ніж бактеріальний. 
 

Діагностика. Базується на виявленні клінічних та лабораторних 

ознак інфекційно-запального процесу, менінгеальних, загально-

мозкових симптомів та дослідженні ліквору. 
 

Лікування. Емпірична терапія бактеріального менінгіту у 

вагітних жінок повинна включати антибіотики, які впливають на 

вищевказаних збудників. Незважаючи на оптимальне лікування 

антибіотиками, бактеріальний менінгіт під час вагітності може мати 

фатальний результат для матері і дитини. 

Етіотропного і специфічного лікування вірусного серозного 

менінгіту немає. Відповідно з клінічною формою використовують 

патогенетичні та симптоматичні засоби. При важкому перебігу 

інфекції застосовують препарати інтерферону і 

глюкокортикостероїдів. 
 

Ведення вагітності і пологів. Питання про переривання 

вагітності і ведення пологів в кожному окремому випадку 

вирішується індивідуально. При пологах необхідно виключити 

потуги. 

 

Антибіотики при вагітності 

 Важливою умовою лікування інфекційних уражень нервової 

системи є мінімалізація негативного впливу антибактеріальних 

препаратів на розвиток плода. 

За впливом на плід медикаментозні препарати поділені на категорії, 

які наведені в таблиці 5. В цілому препарати категорії В вважаються 

безпечними при вагітності, препарати категорії C мають помірний 

ступінь ризику для плода, а використання препаратів категорії D 

необхідно уникати.  

 Антибактеріальні препарати за ступенем ризику для плода 

подані в таблиці 18. 



Таблиця 18. Антибіотики при вагітності 

Антибактеріальні препарати Категорія 

препарату 

Пеніциліни В 

Цефалоспорини третього покоління: цефотаксим, 

                                                               цефтриаксон, 

                                                               цефтазидим 

В 

Тетрацикліни D 

Аміноглікозиди: гентаміцин, 

                              амікацин 

С 

Ванкоміцин С 

Іміпенем-циластатин  С 

Триметоприм С 

Сульфаніламіди В 

Амфотерицин В В 

Флуконазол С 

Зидовудин С 

Противірусні препарати:  ацикловір 

                                            ганцикловір 

С 

Диданозин В 

Протитуберкульозні препарати: ізоніазид 

                                                        рифампіцин 

                                                        піразинамід 

 

С 

Етамбутол В 

 

Тетрацикліни не повинні застосовуватись у вагітних, крім 

випадків, коли вони є найбільш ефективними при загрозі життю. 

Тетрацикліни накопичуються в кістках замість кальцію і викликають 

жовто-коричневе забарвлення зубів, пригнічують зростання кісток та 

остеогенез. Доксициклін менше зв’язується з кальцієм, тому його 

можна вважати відносно безпечним при коротких курсах лікування у 

пацієнток із погрожуючими життю станами. 

Інші аміноглікозиди (крім гентаміцину та амікацину) 

відносяться до категорії D, і відомі тим, що можуть ушкоджувати 

слуховий нерв. 

Ванкоміцин найчістіше рекомендований антибіотик для 

емпіричного лікування менінгітів у дорослих і дітей. 



Іміпенем-циластатин (тієнам) хоча і відноситься до категорії С, 

але рідко призначається для лікування бактеріальних інфекцій ЦНС. 

Триметоприм повинен призначатись обережно, через його 

вплив на метаболізм фолієвої кислоти. 

Сульфаніламіди асоціюються з ризиком ядерної жовтяниці, яка 

спричиняється їх конкуренцією за місця зв’язування білірубіну на 

молекулі альбуміну. Це переміщення білірубіну приводить до 

зростання незв’язаного білірубіну, який може накопичуватись у 

тканині мозку плода і викликати ядерну жовтяницю. Їх не треба 

призначати наприкінці вагітності. 

Ефективність фторхінолонів при інфекціях ЦНС ще чекає на 

клінічні випробування, але фторхінолони не рекомендовані для 

застосування у вагітних, через те, що їх безпечніть не визначена. 

При застосуванні амфотерицину В необхідно проводити 

моніторинг ниркової функції у матері. 

Дані про застосування флуконазолу у вагітних обмежені. 

Зидовудин може бути використаний під час вагітності, крім 1-го 

триместру (про цей період вагітності дані ще не достатні). При цьому 

ризик анемії у плода і матері повинен чітко контролюватись. 

Застосування ацикловіру можна вважати безпечним для плода. 

Деякі препарати, що відносяться до категорії С, такі як 

ацикловір та зидовудин, зі збільшенням досвіду клінічного 

використання можуть бути віднесені до категорії В. Препаратів 

категорії D необхідно уникати, наскільки це можливо, так як вони 

становлять небезпеку для плода. 

 

Контрольні тестові питання 

1. Які клінічні ознаки не характерні для гострого перебігу 

туберкульозного менінгоенцефаліту? а) пригніченням свідомості; б) 

епілептичні напади; в) лімфоцитарний плеоцитоз; г) осередкові 

симптоми; д) міастенічні кризи. 

2. Який антибіотик не можна застосовувати у вагітних? а) 

пеніцилін; б) тетрациклін; в) цефотаксим; г) цефтриаксон; д) 

амфотерицин В. 

3. При лікуванні туберкульозного менінгіту не потрібно 

застосовувати: а) ізоніазид; б) піридоксин; в) піразинамід; г) 

рифампіцин; д) пеніцилін. 



4. Бактеріальний менінгіт під час вагітності в основному 

викликається: а) Listeria monocytogenes; б) Haemophilus influenzae; в) 

Neisseria gonorrhoea; г) Streptococcus pneumoniae; д) Pasteurella 

multocida. 

5. Серозний вірусний менінгіт частіше викликають: а) 

ентеровіруси; б) ретровіруси; в) аденовіруси; г) ротавіруси; д) 

коронавіруси. 

 

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ПИТАННЯ 

 

Розділ Правильні відповіді 

1 2 3 4 5 

Загальні особливості ведення вагітних при 

патології нервової системи 

г а б д в 

Синдроми ураження ПНС та скелетних 

м’язів 

в а б в г 

Гострі порушення мозкового кровообігу а в б в б 

Пухлини б а в а г 

Розсіяний склероз в б а г б 

Порушення сну при вагітнсті в д а   

Рухові розлади під час вагітності а д г в в 

Неврологічні хвороби, які виникають 

тільки при вагітності 

б д г а г 

Головний біль і мігрень б д а а б 

Епілепсія а г б б в 

Рухові розлади д б а - - 

Поліневропатії г д б г б 

Міастенія б а г д в 

М’язові синдроми а г д а - 

Антифосфоліпідний синдром г г г а - 

Менінгіти д б д г а 
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