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SCIENTIFIC – RESEARCH WORK OF STUDENTS ON ANATOMY AS AN IMPORTANT FACTOR 

IN THE FORMATION OF A DOCTOR 
 
Resume: In this article, SRWS is considered as an example of the integration of scientific and practical potential of teachers 
and students, aimed at solving the educational and scientific problems in different branches of theoretical and practical 
medicine. Introduction to SRWS of pedagogical technology (teacher-student) gives motivation as for teachers, so for students 
who are involved in scientific – research process. Joint meetings of student scientific circles of the department of normal 
anatomy and clinical departments play an important role in the formation of clinical thinking in students of junior courses. 
Involving the students of senior courses to the scientific - research work who participate in the implementation of research 
projects (grants) of thedepartment  has brought goodresults.  
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С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
№2 акушерлік іс және гинекология кафедрасы 

 
Ж Ү К Т І Л І К  К Е З І Н Д Е Г І  Г И П Е Р Т Е Н З И Я Л Ы Қ  Ж А Ғ Д А Й Л А Р  

Мақалада ҚР ДМ клиникалық хаттамаларды есепке ала отырып, жүктілік кезіндегі гипертензиялық жағдайлар  
туралы сұрақтар қарастырылған. Мақала студенттерге, интерндерге, резиденттерге, жалпы тәжірибелік 
дәрігерлерге, акушер-гинекологтарға және терапевтерге арналған. 
Түйінді сөздер: артериалық гипертензия, жүктілік, преэклампсия, эклампсия, магнезиалдық терапия. 
   
КІРІСПЕ. 
Жҥкті әйелдерде артериалды гипертензия (АГ)  4-8% 
кездеседі. Жҥкті әйелдер арасында 30% созылмалы 
АГ, гестационды гипертензия және преэклампсия, 
эклампсия 70% анықталады. Созылмалы 
гипертензиямен әйелдердің арасында 75% де 
преэклампсия дамиды (ПЭ). БДҦ мәліметтері 
бойынша гипертензивті синдром дегеніміз – 
эмболиядан кейінгі ана ӛлімінің себебі болып 
табылады, қҧрылымында 20% қҧрайды. Созылмалы 
АГ перинаталды ӛлім  және мерзімінен ерте босану 
себебі болуы мҥмкін. АГ ӛалыпты орналасқан 
плацентаның мезгілінен бҧрын бӛліну қаупін 
жоғарылатады, қанайналым бҧзылысының 
себебптері, торлы қабаттың сылынуы, эклампсияның, 
плацентаның сылынуынан кейін болатын массивті 
коагулопатиялық  қан кетулердің себебі болып 

табылады 5,6,9.  
ТАЛҚЫЛАУ. 
Қазіргі кезде преэклампсияның дамуында жетекші 
рӛл эндотелийдің дисфунксиясы болады. Жетекші 
зақымдаушы фактор – гиповолемиямен қанның 
реологиялық және коагуляциялық қызметінің 
ӛзгерісімен байқалатын, ӛмірге маңызды мҥшелердің 
және плацентаның перфузиясын тӛмендеуіне алып 
келетін жайылған қан тамырларының тарылуы. Ӛз 
кезегінде жатыр-плаценталық кешеннің тіндерінде 
дамитын гипоксия эндотелийдің тромборезистенттік 
және вазоактивті қасиеттерін, медиаторлар бӛлінуін 
бҧзып эндотелийдің зақымдануына алып келеді. 
Простоциклин мен простогландин Е жеткіліксіз 
ӛндірілуі немесе простагландин F және 
тромбоксанның шамадан тыс ӛндірілуі жайылған қан 
тамырлардың тарылуына, жалпы қантамырларының 
перифериялық қарсыласуына, жҥректің қан айдау 
қызметінің азаюына, бҥйректің қанайналымы мен 

шумақтық сҥзілімінің тӛмендеуіне, плацентадағы 
микроциркуляцияның нашарлауына алып келеді. 
Жҥктілік кезінде гипертензиялық бҧзылыстардың 
клиникалық жіктелуі.  
Созылмалы АГ (жҥктілікке дейін болған). 
Гипертониялық ауру. 
Екіншілік (симптоматикалық) АГ.  
Гестациялық (жҥктілікпен индуцирленген) АГ. 
Созылмалы АГ фонындағы преэклампсия және 
эклампсия. 
Преэклампсия (ПЭ) және эклампсия. 
Созылмалы артериялық гипертензия - жҥктілікке 
дейін болған немесе жҥктіліктің 20-ші аптасына дейін 
анықталған гипертензия. Гипертензия босанғаннан 
кейін 6-ты аптаға созылады. 
Гестациялық гипертензия – жҥктіліктің 20-ші 
аптасынан кейін пайда болады, босанғаннан кейін 6-
ты апта ішінде АҚ қалыптасады. Гестациялық 
гипертензия преэклампсияға ауысуы мҥмкін, 
сондықтан сәйкес мониторинг қажет. 
Жіктелуі: 
Жеңіл преэклампсия; 
Ауыр преэклампсия; 
Эклампсия. 
Аталған тҥрлерді бір ҥдерістің сатылары деп 
қарастыру қажет. Преэклампсия – әдетте АҚ 
жоғарылауымен және протеинуриямен байқалатын 
жҥйелі синдром. 
Эклампсия – эпилепсиямен немесе басқа да айқын 
патологияға байланыссыз жайылған тырысулар.  
ХАЖ-10 бойынша коды: О-10 
O10.(0-9) Жҥктілікті, босануды және босанудан 
кейінгі кезеңді асқындыратын (жҥктіліктің 20 
аптасына дейін анықталған, босанғаннан кейін 6 
аптаға сақталатын) бҧрыннан болған гипертензия. 
O13 Жҥктілікпен шақырылған гипертензия. 
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O14 Преэклампсия (гестациялық гипертензия және 
протеинурия). 
O14.0 Преэклампсияның жеңіл дәрежесі (ауыр емес). 
O14.1 Ауыр преэклампсия. 
O15 Эклампсия.  
Қауіп тобы мен факторлары 
 алдыңғы жҥктілік кезінде болған 
преэклампсия/эклампсия; 
 жанҧя анамнезіндегі преэклампсия; 
 кӛп нәрестелі жҥктілік. 
Созылмалы соматикалық аурулар 
 жҥрек-қантамыр жҥйесінің аурулары; 
 қант диабеті; 
 семіздік (ДМИ>35); 
 жас алғаш босанушылар; 

 антифосфолипидтік синдром; 
 жасы 40 жастан жоғарылар; 
 босану арасындағы интервал 10жылдан кӛп. 
Диагностика белгілері 
Артериялық гипертензия (жеңіл) 
Арасы 30 минуттан кем уақыттың ішінде екі рет 
ӛлшегенде систолалық қысым>140 мм с.б.б. 
және/немесе диастолалық қысым >90 мм с.б.б. болуы. 
Ауыр артериалық гипертензия 
Арасы 30 минуттан кем уақыттың ішінде екі рет 
ӛлшегенде диастолалық қысым >110мм с.б.б. немесе 
систолалық қысым>160 мм с.б.б. болуы. 
Протеинурия - > 0,3 г/тәу. немесе 0,3 г/л 4 сағаттан 
кейін екі рет алынған несеп талдауында болғанда.  
Ісіктер- 50-80% жҥкті әйелдерде қалыпты жҥктілік 
ағымында аздаған ісіктер болады. Ісінумен болатын 
преэклампсияға қарағанда, ісінусіз жҥретін 
преэклампсия ана мен нәрестеге қауіптірек екені 
анықталған. Тез ӛрлейтін жайылған ісіктер, әсіресе 
бел аймағындағы ісіктер болжамы нашар белгі болып 
табылады. 
Ісіктер – 12 сағаттық тӛсектік демалыстан кейін 
тіндерде сҧйықтықтың шамадан тыс жиналуы. 
Онкотикалық қысымның тӛмендеуінің 
(альбуминурия фонында), капиллярдың 
ӛткізгіштігінің жоғарылауының және сҧйықтықтың 
тамыр арнасынан интерстициалдық кеңістікке 
шығуының нәтижесінде пайда болады.  
Преэклампсия – бҧл протеинуриямен қосарласқан 
артериялық гипертензия. Преэклампсия – 
жҥктілікпен патогенетикалық байланысты, жайылған 
қантамырлардың тарылуымен және ӛмірге маңызды 
мҥшелер мен плацентаның перфузиялық 
бҧзылыстарымен сипатталатын кӛп ағзалық 
қызметтік жетіспеушілік синдромы. 
Жеңіл преэклампсия – протеинуриямен қосарласқан 
жеңіл гипертензия ± ісіктер. 
Ауыр преэклампсия 
1. Ауыр гипертензия + протеинурия. 
2. Кез-келген ауырлық дәрежелі гипертензия + 
протеинурия + келесі  симптомдардың біреуі: 

 бас ауру; 
 кӛрудің нашарлауы; 
 эпигастрий аймағының ауру сезімі және/немесе 
лоқсу, қҧсу; 
 тырысуға дайындық; 
 жайылған ісіктер; 
 олигоурия (30 мл/сағат немесе 24 сағатта 500 мл 
аз несеп); 
 бауырды пальпациялағандағы ауру сезімі; 
 тромбоциттер санының 100 × 106г/л азаюы; 
 бауыр ферменттерінің деңгейінің жоғарылауы  

 (АлАТ немесе АсАТ 70МЕ/л жоғары); 
 HELLP-синдром; 
 Нәрестенің қҧрсақішілік дамуының кідіруі (НҚДК). 
 Негізгі және қосымша диагностикалық шаралардың 
тізімі  
Алғашқы медико-санитарлық кӛмек (АМСК) 
деңгейінде: 
 АҚ ӛлшеу; 
 жалпы несеп талдауы (нәруыз); 
 жалпы қан анализы (гемоглобин, тромбоциттер). 
Стационар деңгейінде: 
 АҚ ӛлшеу; 
 ЭКГ; 
 жалпы несеп талдауы, тәуліктік несептегі 
протеинурия; 
 жалпы қан талдауы (гемоглобин, гематокрит, 
тромбоциттер, ҧю уақыты); 
 биохимиялық қан талдауы (жалпы  нәруыз, 
креатинин, АлАТ, АсАТ, мочевина, билирубин); 
 коагулограмма; 
 нәрестенің КТГ-сы; 
 УДЗ; 
 допплерометрия. 
Емі: 
АМСК: 
«Преэклампсияның жеңіл дәрежесі» диагнозы 
қойылған соң науқас әйелді диагнозды нақтылау ҥшін 
жоғары деңгейлі мекемеге жолдау керек. 
Жеңіл преэклампсия емді қажет етпейді, тек мҧқият 
бақылау қажет. 
Келесі шарттар орындалса, амбулаторлық бақылауға 
болады:  
 науқас ӛз жағдайын адекватты бағаласа, 
дәрігердің нҧсқаулықтарын орындаса;  
 кез-келген уақытта медициналық кӛмек алуға 
мҥмкіндігі болса.  
Ауыр преэклампсия белгілері болса магний сульфаты 
мен гипотензиялық емді бастау қажет.  
Міндетті тҥрде сол жерде науқастың жағдайын 
тҧрақтандырған соң, III-деңгейлік   мекемеге  жеткізу 
қажет, мҧндай мҥмкіндік болмаса жедел кӛмек 
кӛлігімен жақын аймақтағы II-деңгейлік босандыру 
мекемесіне жеткізеді.  
Стационар (1-кесте): 
Қабылдау бӛлімінде ауыр преэклампсиямен тҥскен 
жҥкті әйелді дәрігер қарайды.  
Босану қызметі немесе қағанақ суының босануға дейін 
кетуі анықталса, жҥкті әйелді босану бӛліміне 
жатқызу керек. Акушер-гинеколог анестезиолог-
реаниматологпен бірлесе науқастың жағдайына қарай 
сәйкес бӛлімге (жҥктілік патология бӛлімшесі, 
қарқында терапия жҥргізу палатасы(ҚТЖП)) 
жатқызуын шешеді. Науқасты кез-келген бӛлімге 
алып бару тек қана сырғымалы тӛсекпен іске 
асырылады.  
Босану қызметі жоқ ауыр преэклампсия белгілерімен 
34-аптаға дейінгі жҥкті әйел магнезийлік және 
гипотензиялық емді бастаған соң III- деңгейлік 
мекемеге ауыстырылады.  
Ауыр преэклампсияның жалғыз нәтижелі емі – тек 
босандыру болып табылады. 
Мерзіміне дейін босандырып алуға кӛрсеткіштер 
(гестация мерзіміне байланыссыз): 
 ауыр преэклампсия; 
 нәресте жағдайының нашарлауы; 
 преэклампсия симптомдарының ӛршуі. 
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37 апта және одан жоғары жҥктілік мерзімінде 
ауырлық дәрежесіне қарамастан босандыру 
кӛрсетілген.  
Оперативтік босандыруға қарағанда табиғи босану 
жолдарымен босану тиімдірек.  
Жетілмеген жатыр мойны (Бишоп бойынша 
бағалағанда 6 баллдан тӛмен) болғанда босануды 
индукциялау ҥшін ПГ Е2 немесе Е1 қолдануға (қынап 
арқылы) болады.   
Жетілген босану жолдарында (Бишоп бойынша 
бағалағанда 6 баллдан жоғары) амниотомия, 
окситоцин қолдануға болады.  
Босану кезінде жансыздандыру әдісі – перидуралды 
анестезия. 
Ауыр преэклампсия кезінде кесар тілігіне 
кӛрсеткіштер:  

 дайын емес босану жолдарында босануды 
қоздырудың әсерінің болмауы;  
 қалыпты орналасқан плацентаның мерзімінен 
бҧрын сылынуы.  
Науқас әйел мен нәрестенің жағдайын (ҧзақ және 
тҧрақты кардиотахография (КТГ)) мҧқият қадағалау 
керек.  
Кҥтім қауіпсіз жағдайда жҥргізілуі тиіс, яғни әйелді 
жалғыз қалдыруға болмайды.  
Оперативті босандыру кезінде жансыздандырудың  
таңдамалы тҥрі ӛткізгіштік анестезия: спиналдық 
немесе перидуралдық. 
Жалпы анестезияның қауіптілігі/қиындығы: 
 кӛмей ісінуінен интубация кезінде қиындықтар; 
 интубация және экстубация кезінде 
(систоликалық АҚ) САҚ кенеттен жоғарылауынан ми  
ішілік қан қҧйылудың қаупі жоғары; 
 ӛкпе тамырларындағы қысымның 
жоғарылауынан ӛкпе ісінуінің қаупі 
 жоғары.  
Ауыр преэклампсияда диагноз қойылғаннан кейін 24-
48 сағат ішінде  босандыру қажет.   
Тек ерекше жағдайларда, жҥкті әйелдің жағдайы 
тҧрақталған соң, нәрестенің жағдайы 
қанағаттанарлық болса, гестацияның 32 аптасына 
дейінгі мерзімде ЖММК мекемесінде жҥктілікті 
созуға болады. 
Симптоматикалық ем: 
Қазіргі уақытта тек екі тҥрлі симптоматикалық емді 
тағайындауға негіз бар: тырысуға қарсы және 
гипотензивті ем. 
Тырысуға қарсы ем: 
Магнезийлік ем преэклампсия/эклампсияны 
реттеуде неғҧрлым зерттелген, нәтижелі, қауіпсіз 
таңдау әдісі болып табылады.  
Бастапқы мӛлшері - 5 г магний сульфатының қҧрғақ 
затын (20 мл, 25% ерітінді) кӛктамыр арқылы баяу 
10-15 минут ішінде енгізу. 
Қолдаушы мӛлшері: 
- инфузомат арқылы магний сульфатының 1-2 г, 12-
24 сағат ішінде кӛктамырға ҥздіксіз енгізу керек; 
инфузомат болмаса –320 мл физиологиялық 
ерітіндіге 80 мл 25% магний сульфатын 11 там/мин – 
1 г қҧрғақ зат есебімен, 22 там/мин – 2 г қҧрғақ зат 
есебімен енгізу қажет. 
Магний сульфатын кӛктамырға ҥздіксіз енгізу 
ҧзақтығы 12-24 сағатқа созылады (1-2 г сағатына) 
немесе (кӛктамырға енгізу мҥмкіндігі болмаған 
жағдайда, ӛте сирек жағдайда) 10 г қҧрғақ затты 5 г-
нан әр жамбас бҧлшықетіне 1мл 2% новокаин немесе 
1 мл 1% лидокаинмен бірге енгізу керек.  

Магний сульфатының мӛлшерінің артып кетуін 
кӛрсететін белгілер: 

 ТАЖ минутына 16 реттен аз; 
 сіңір рефлекстерінің жоғалуы немесе тӛмендеуі; 
 олигоурия (30 мл/сағ аз) магний сульфатының 
мӛлшерінің артып кетуінің қаупін жоғарылатады. 
Олигурия кезінде мҧқият бақылау қажет.  
Магний сульфатының мӛлшері артып кетсе – оның 
енгізілуін доғарып, 10 мл 10% кальций глюконаты 
ерітіндісін 10 мин ішінде кӛктамырға енгізу қажет. 
Гипотензиялық ем: 
Артериялық қысымды реттеу АҚ 160/100 мм с.б.б. 
жоғарылағанда бастау керек, систолалық қысымды 
130-140 мм с.б.б. деңгейінде, диастолалық қысымды 
90-95 мм с.б.б. деңгейінде ҧстап тҧру қажет (жатыр-
плацентарлық қан айналымның нашарлауына 
байланысты).  
Гипотензиялық препараттарды таңдау - жеке. Тез 
әсер ететін гипотензиялық препараттар: нифедипин 
(Са каналдарының блокаторлары тобынан) –
бастапқы мӛлшері 10 мг (тіл астына), қайталау 30 мин 
кейін (максималдық тәуліктік мӛлшері 120 мг) немесе 
натрий нитропруссиді (миотропты әсерлі 
вазодилататор) –бастапқы мӛлшері 0,25 мкг/кг/мин. 
кӛктамырға тамшылатып бастап, қажет болса 
мӛлшерді әр 5 мин сайын 0,5 мкг/кг ҧлғайтып 
мӛлшерді 5 мкг/кг жеткенше енгізуге болады 
(нәрестеге токсикалық әсеріне байланысты 4 
сағаттан артық қолдану қауіпті).  
Баяу әсер ететін гипотензиялық препараттар: 
допегит (орталықтан әсер ететін 
антигипертензиялық препарат) – бастапқы мӛлшері 
250 мг/тәу., әр 2 кҥн сайын мӛлшерді 250 мг/тәу.  
жоғарылатады.  
Босанғаннан кейінгі кезеңді жҥргізу 
Бақылау мен емдеу ҚТЖП жағдайында акушер-
гинеколог және анестезиолог-реаниматологпен 
бірлесе жалғасады.  
Магнезийлік ем босанғаннан кейін немесе эклампсия 
талмасынан соң оң динамика болғанда 1 тәуліктен 
кем емес жалғасуы тиіс.  
Гипотензивті емді жағдайын тҧрақтандырған соң, 
дәрі-дәрмектік заттарды жеке таңдай отырып, 
мӛлшерін азайта отырып доғару керек.  
Эклампсия кезінде тырысу басталған соң босану 12 
сағаттан кешікпеуі қажет. 
Тырысу кезіндегі кӛмек 
Жабдықтарды дайындаңыз (ауа ӛткізгіш, сорғыш, 
маска және қапшық, оттегі) және оттегіні минутына 4-
6 л беріңіз.  
Әйелді зақымданудан қорғаңыз, бірақ оны белсенді 
қайтарып ҧстамаңыз. Асқазан ішіндегілердің, 
қҧсықтың және қанның аспирациясының қаупін 
тӛмендету ҥшін әйелді сол қырына жатқызыңыз.  
Тырысудан кейін қажет болса ауыз қуысын және 
кӛмейді сорғыштың кӛмегімен тазалаңыз.  
Тырысудан кейін магнезийлік ем дереу бастаңыз.  
Бастапқы мӛлшері - 5 г магний сульфатының қҧрғақ 
затын (20 мл, 25% ер-ді) кӛктамыр арқылы баяу 10-
15 минут ішінде енгізу. 
Қолдаушы мӛлшері – 320 мл физ. ер-ге 80 мл 25% 
магний сульфаты ерітіңдісін кӛктамырға енгізу 
жылдамдық есебі:  
 там/мин – 1 г қҧрғақ зат/сағ; 
 22 там/мин – 2 г қҧрғақ зат/сағ. 
Магний сульфатының кӛктамырға ҥздіксіз енгізу 
ҧзақтығы 12-24 сағатқа созылады (1-2 г сағ).  
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Тыныштандыратын препараттарды (диазепам) 
тағайындаудың қарсы кӛрсеткіші – неонатальді 
тыныс тарылуына байланысты қолдануға болмайды.   
Егер тырысулар 15 минуттан кейін қайталанса 20 
минут ішінде кӛктамырға 2 г магний ерітідісін (10 мл 
- 25%) енгізіңіз. Егер тырысулар жалғаса берсе, 
диазепам енгізіңіз.  
Бастапқы мӛлшері – кӛктамыр арқылы 2 мин ішінде 
10 мг диазепам, қайталанса тағы 10 мг диазепам 
енгізіңіз. 
Диазепамның қолдаушы мӛлшері – әйел тыныштануы 
ҥшін, бірақ оны оята алатындай 6-8 сағат ішінде  40 

мг диазепамды 500 мл физиологиялық ерітіндімен 
енгізіңіз. 
ТАЖ (тыныс алу жиылыгы) минутына 16 реттен кем 
болса, диазепамның қолдаушы дозасын доғарыңыз.  
Ректальді енгізуге болады – 20 мг (4 мл) инесіз 
шприцпен (немесе несеп катетеріне). 
Босанғаннан кейін немесе тырысудан кейін 24 сағат 
ішінде магний сульфатымен емді жалғастыра беріңіз.  
Эклампсия дереу босандыруға абсолютті кӛрсеткіш 
емес.  
Алдымен науқастың жағдайын тҧрақтандыру қажет.  

 
1- кесте - Гипертензиялық жағдайдағы жҥкті әйелдерді жалпы жҥргізу алгоритмі 

Жағдайы/ 
іс-әрекет 

Созылмалы 
артериялық 
гипертензия, 
гестациялық 
гипертензия 

Жеңіл преэклампсия Ауыр преэклампсия Эклампсия 

Тактика 
Зерттеулер, 
амбулаторлық бақылау 

Зерттеулер, мҧқият 
бақылау (мҥмкін, 
амбулаторлы)  
7 кҥн ішінде 

Белсенді 

Ауруханаға 
жатқызу 

- Зерттеулер ҥшін 
Міндетті II-III деңгейлік мекемеге  
госпиталдау 

Арнайы ем 
Кӛрсетілімдер 
бойынша гипотензия- 
лық ем 

Кӛрсетілімдер 
бойынша гипотензия- 
лық ем 

Магнезийлік, гипотензиялық 

Босандыру - 

37 аптада босандыру. 
Ауыр тҥріне ауысса, 
тактика басқа (ауыр 
тҥрін қараңыз) 

Ауыр преэклампсияда жҥктіліктің 
мерзіміне байланыссыз – 12-24 сағ. 
ішінде, эклампсияда – 3-12   сағ. ішінде.    

  
Алдын алу: 
 қауіп тобындағылар аз мӛлшерде аспирин 
қабылдау (аз мӛлшер, тәулігіне  75-120 мг); 
 қосымша кальций қабылдау (1 г/тәулік). 
Әсері дәлелсіз: 
 жҥктілерді сҧйықтық пен тҧздан шектеу; 
 жҥктілердің тағамына  нәруыз және кӛмірсуларды 
ҥстемелеу немесе шектеу; 
 қосымша темір препараттарын, фолий қышқылын, 
магнезиді, цинк, балық майын, Е және С дәрумендерін 
қабылдау. 
 АҚ ӛлшеу ережелері: 
Сынаптық сфигмоманометр (ол бойынша барлық 
қолданатын аспаптар калибрленуі қажет) неғҧрлым 
дәл кӛрсеткіштер береді.  
Науқастың босаңсып отыруы, демалыстан кейін (10 
минуттан кем емес) ӛлшеген жӛн.  
Дене қалпы – жантайып отыру немесе отыру (манжет 
науқастың жҥрек тҧсында орналасуы керек), жату–
қырымен жату. 

Қан қысымын ӛлшейтін қҧрылғының манжеті науқас 
әйелдің иық шеңберіне сәйкес келуі қажет (кіші 
болғанша, ҥлкендеу болғаны дҧрыс). 
Бір қолында ӛлшеу жеткілікті.  
Систолалық қысым деңгейін Коротковтың I тонымен 
(басталуы) бағалайды, ал диастолалық қысымды V 
тонымен (тоқтауы) бағалайды. Кӛрсеткіштер 2 мм 
с.б.б. дейінгі дәлдікпен белгіленуі тиіс.  
Қорытынды 
Сонымен, гипертензиялық бҧзылыстар жҥктілік 
кезінде 2-8% кездеседі.  Жҥктілік кезіндегі 
гипертензиялық жағдайлар ана ӛлімі қҧрылымында 
басты себептердің бірі болып табылады. Сол себепті 
анамнезінде экстрагениталды  жағдайлар болған 
жҥкті әйелдерді аурулары бар,  бҧрынғы жҥктілік 
кезінде гипертензиялық жағдайлар болған әйелдерге 
ерекше кӛңіл бӛлген дҧрыс. Жыл сайын әлемде 
артериялық гипертензиямен (АГ) байланысты 
жҥктіліктің асқынуларынан 50 000 әйел қайтыс 
болады, сондықтан жҥктілік кезінде гипертензиялық 
жағдайларды дер кезінде анықтау және алдын алу 
қажет. 
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ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 
Резюме: В статье освещены вопросы гипертензивных состояний у беременных с учетом современных клинических 
протоколов МЗ РК. Статья предназначена для студентов, интернов, резидентов, врачей общей практики, терапевтов 
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HYPERTENSIVE CONDITION OF PREGNANT WOMEN 
 
Resume: The article elucidates issues of hypertensive states of pregnant women in view of modern clinical protocols MoH of 
RK. The article is designed for students, interns, residents, general practitioners, internists and obstetrician-gynecologists. 
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