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Nadciśnienie przewlekłe dotyczy ok. 1% kobiet w ciąży.
W większości przypadków jest to nadciśnienie pierwotne,
w pozostałych przypadkach związane jest najczęściej z chorobami nerek, naczyń lub zaburzeniami endokrynologicznymi.
Kliniczna ocena pacjentki chorej na nadciśnienie tętnicze
polega na ustaleniu przyczyny nadciśnienia, ocenie czynników
ryzyka występowania powikłań sercowo-naczyniowych i wykryciu powikłań narządowych. U pacjentek z nadciśnieniem
tętniczym należy dążyć do osiągnięcia wartości ciśnienia
poniżej 140/90 mmHg, dlatego wiarygodne pomiary wartości ciśnienia tętniczego są kluczowym elementem zarówno
diagnostyki, jak i monitorowania terapii hipotensyjnej. Leczenie powinno obejmować zarówno postępowanie niefarmakologiczne, a w kolejnym etapie włączenie leków dopuszczonych
do stosowania w ciąży. Różne priorytety leczenia hipotensyjnego związane z koniecznością uwzględnienia korzyści dla
matki i dla płodu oraz brak randomizowanych badań oceniających leki hipotensyjne w ciąży wywołują dyskusje wśród
perinatologów oraz kardiologów. Największe korzyści dla
ciężarnych i dzieci z ciąż powikłanych nadciśnieniem tętniczym
może przynieść dobra współpraca oraz wymiana informacji
i doświadczeń pomiędzy lekarzami wszystkich specjalności.
W pracy zaprezentowano aktualne wytyczne odnośnie diagnostyki, monitorowania oraz leczenia przewlekłego nadciśnienia
tętniczego w ciąży.
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WSTĘP
Nadciśnienie tętnicze jest istotnym czynnikiem
ryzyka zgonu w populacji światowej pomimo
intensywnie wdrażanego postępowania diagnostycznego oraz zastosowanego leczenia. Wynika to zarówno z długotrwałego okresu skąpoobjawowego, bądź lekceważenia objawów wstępnych, jak i różnorodności przyczyn wywołujących nadciśnienie. Pierwotne nadciśnienie tętnicze rozpoczynające się, jako nieszkodliwe
zaburzenie regulacji z najczęściej nieobjawowym
początkiem może skutkować przewlekłym schorzeniem o postępującym, podstępnym przebiegu i często tragicznych następstwach. Jest chorobą wynikającą z połączenia czynników genetycznych, środowiskowych, stylu życia oraz
czynników psychicznych i somatycznych [1].
Nadciśnienie tętnicze wtórne oznacza podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego z wyraźnie
określonej, pojedynczej przyczyny, które na
podstawie określonych schematów diagnostycznych daje się zidentyfikować i skorygować.
Z powodu częstości występowania pierwotnego nadciśnienia tętniczego mogą pojawiać się
jednocześnie obie formy nadciśnienia – pierwotne i wtórne, przy czym z pierwotnego nadciśnienia tętniczego może rozwinąć się postać
wtórna (np. miażdżycowe zwężenie tętnic nerkowych lub nadciśnienie miąższowo nerkowe
przy niewydolności nerek) [2].
Kliniczna ocena pacjentki chorej na nadciśnienie tętnicze polega na ustaleniu przyczyny
nadciśnienia, ocenie czynników ryzyka występowania powikłań sercowo-naczyniowych i wykryciu powikłań narządowych spowodowanych
jego występowaniem. Należy podkreślić, że
ryzyko tych powikłań może zaczynać się jeszcze w prawidłowym zakresie wartości RR,
zwłaszcza wtedy, kiedy występuje nadciśnienie
zamaskowane czy nadciśnienie białego fartucha.
Szczególną uwagę w wywiadach należy zwrócić
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na mało charakterystyczne objawy takie jak:
bóle i zawroty głowy, osłabienie, wzmożoną
potliwość. Powyższe objawy mogą szczególnie
manifestować się u pacjentek z nadciśnieniem
przewlekłym w ciąży.

NADCIŚNIENIE PRZEWLEKŁE
W CIĄŻY
Nadciśnienie przewlekłe w ciąży określamy,
jako nadciśnienie tętnicze występujące już przed
okresem ciąży lub rozpoznawane u ciężarnej w
okresie do 20. tygodnia ciąży oraz utrzymujące
się >42dni po porodzie. Klasyfikacja okresów
nadciśnienia tętniczego przewlekłego u kobiet
ciężarnych w zależności od wartości uzyskiwanych w pomiarach nie odbiega od ogólnej ustalonej wg ESC/ESH w 2013r [3].

Kategoria

SBP

Ciśnienie optymalne

< 120

DBP
i

< 80

Ciśnienie prawidłowe

120-129 i/lub

80-84

Ciśnienie wysokie prawidłowe

130-139 i/lub

85-89

Nadciśnienie 1. stopnia

140-159 i/lub

90-99

Nadciśnienie 2. stopnia

160-179 i/lub 100-109

Nadciśnienie 3. stopnia

> 180

i/lub

> 110

Izolowane nadciśnienie
skurczowe

> 110

i

< 90

Należy podkreślić że grupa takich pacjentek
jest niejednorodna. Zaliczyć tutaj można zarówno kobiety z nadciśnieniem białego fartucha,
nadciśnieniem zamaskowanym przed ciążą,
u których nie podejmowano diagnostyki i leczenia, jak i te, u których rozpoznano wcześniej
nadciśnienie tętnicze i podjęto leczenie lub
wprowadzono tylko działania profilaktyczne
(np. dietę z ograniczeniem soli, redukcję masy
ciała, ograniczenie nałogów w tym szczególnie
spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków). Zarówno w tej grupie pacjentek, jak i u tych, które ciążę dopiero planują
należy zwrócić uwagę na zewnętrzne (aktywność fizyczna i psychiczna, używki i nieodpowiednia dieta), a także wewnętrzne (czynność
układu renina-angiotensyna-aldosteron, układu
podwzgórze-przysadka-nadnercza, układu autonomicznego, melatoniny) czynniki wpływające
na rytm ciśnienia [4].
U pacjentek z nadciśnieniem tętniczym należy dążyć do osiągnięcia wartości ciśnienia

poniżej 140/90 mmHg, ale u pacjentek z grupy
wysokiego ryzyka (z cukrzycą, po przebytym
udarze, po zawale serca, niewydolnością nerek
lub białkomoczem) wartości ciśnienia nie powinny przekraczać 130/80 mmHg. Podkreśla się
także, że mikroalbuminuria stanowi wczesny
wskaźnik uszkodzenia nerek w przebiegu nadciśnienia tętniczego. [5].
Wiarygodne pomiary wartości ciśnienia tętniczego są kluczowym elementem zarówno
diagnostyki, jak i monitorowania terapii hipotensyjnej. W związku ze stopniowym zmniejszeniem powrotu żylnego z biegiem ciąży, pomiary ciśnienia tętniczego krwi powinny być wykonywane w pozycji siedzącej lub możliwy jest
również pomiar w pozycji lewobocznej. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w okresie ciąży
na podstawie wyniku 24. godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM) ma przewagę nad pomiarem w gabinecie ze względu na
większą wartość rokowniczą. Zastosowanie
ABPM, jako istotnego narzędzia kontroli nadciśnienia tętniczego u ciężarnych, a także u pacjentek zamierzających zajść w ciążę stwarza
możliwość nawiązanie lepszej współpracy, uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów oraz
poprawy efektów leczenia hipotensyjnego [6].
Prowadzenie 24. godzinnego monitorowania
wartości ciśnienia tętniczego pozwala na ocenę
skuteczności działania zastosowanego leku lub
ocenę działania wielkości jego dawki, co jest
niezmiernie ważne u ciężarnej wobec zawsze
możliwych działań ubocznych farmakoterapii.
Do tego celu służy określanie wskaźnika równomierności działania (smoothness index) definiowanego, jako odwrotność stosunku współczynnika godzinnych różnic pomiędzy ABPM
wykonywanym wyjściowo i w trakcie leczenia.
Wskaźnik ten uwzględnia wszystkie różnice
ciśnienia w ciągu 24. godzin występujące pomiędzy stanem wyjściowym a okresem leczenia [7].
Według ESH/ESC przy braku możliwości wykonania ABPM bardzo istotne są także wartości ciśnienia tętniczego w samodzielnych pomiarach.
W trakcie leczenia należy kierować się jednak nie tylko wartościami pomiarów, ale także
różnymi profilami z uwzględnieniem określonych grup chorych:
• ciężarne z prawidłowymi dobowymi pomiarami wartości ciśnienia tętniczego, związane
z fizjologicznym spadkiem w II trymestrze.
Ciąży towarzyszy zmniejszenie systemowego
oporu naczyniowego. Jest to spowodowane
zwiększonym wytwarzaniem substancji naczyniorozszerzających, takich jak tlenek azo-
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tu czy prostacyklina oraz hormonów (progesteron, estrogeny, prolaktyna). Dochodzi
do zmniejszenia wrażliwości miocytów naczyń na substancję naczynioskurczowe.
W związku z powyższym obserwuje się stopniowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
z maksymalnym spadkiem o 10-20% około
połowy ciąży, a także zmniejszenie płucnego oporu naczyniowego;
• ciężarne z nadciśnieniem tętniczym występującym głownie w gabinecie lekarskim jako
„wczesna forma” nadciśnienia tętniczego
z niewielkiego stopnia wzrostem wartości ciśnienia w dzień i nadmiernym spadkiem
nocnym, tzw. nadciśnienie białego fartucha
– izolowane nadciśnienie gabinetowe;
• ciężarne ze wzrostem ciśnienia poza warunkami klinicznymi w porównaniu z wartościami stwierdzanymi w gabinecie lekarskim lub
przychodni tzw. nadciśnienie zamaskowane
– izolowane nadciśnienie w pomiarze ambulatoryjnym, często wcześniej nie wykryte
i nie leczone. Wiąże się ono często z bezobjawowymi powikłaniami narządowymi,
a także ryzykiem cukrzycy i utrwalonego
nadciśnienia;
• pacjentki z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym z podwyższonymi wartościami w ciągu
24. godzinnej obserwacji i normalnym spadkiem nocnym i lub pod wpływem leków;
• pacjentki z podwyższonymi wartościami
w ciągu 24. godzinnej obserwacji i obniżonym spadkiem nocnym (często wtórne formy nadciśnienia tętniczego).
Należy podkreślić, że w czterech ostatnich
grupach bezobjawowe powikłania, takie jak
przerost komory lewej, a także zwiększone
ryzyko zawału serca i udaru mózgu mogą być
częstsze. Dotyczy to również metabolicznych
czynników ryzyka wystąpienia nowej cukrzycy
[2,8]. Ze względu na to, że pacjentki z nadciśnieniem białego fartucha są często leczone,
obniżenie wartości ciśnienia prowadzi do
zmniejszenia występowania incydentów sercowo-naczyniowych.
Pacjentki ze świeżo wykrytym nadciśnieniem
tętniczym do 20. tygodnia ciąży wymagają usystematyzowanej podstawowej oceny klinicznej
w celu ustalenia czy występuje nadciśnienie pierwotne, czy też możliwa jest wtórna postać
nadciśnienia. Podstawowa ocena pacjentek
powinna obejmować wywiady skoncentrowane
na układzie sercowo-naczyniowym, badanie
przedmiotowe oraz badania laboratoryjne.
Dokładny wywiad powinien uwzględnić choroby występujące u bliskich krewnych (rodzice,
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rodzeństwo), styl życia pacjentki i środowisko
psychospołeczne, przebyte lub obecne choroby
zwracając szczególną uwagę na choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę, astmę,
choroby nerek i dróg moczowych, dnę moczanową lub hiperlipidemię, zaburzenia endokrynologiczne oraz zaburzenia snu. W przypadku
występowania nadciśnienia przed ciążą należy
wziąć pod uwagę czas od rozpoznania nadciśnienia, wyniki wcześniejszych pomiarów (monitorowanie ambulatoryjne i dobowe), wzrost
ciśnienia tętniczego w okresie ciąży, wcześniejsze leczenie nadciśnienia, objawy wskazujące na
nadciśnienie wtórne [9].
Minimalny zakres niezbędnych badań jest
rzeczą dyskusyjną. Proces diagnostyczny powinien następować od najprostszych do najbardziej skomplikowanych badań. Im młodsza
pacjentka, im wyższe ciśnienie tętnicze i szybszy rozwój nadciśnienia, tym bardziej szczegółowa powinna być diagnostyka [9]. Podstawowe badania diagnostyczne powinny obejmować:
badania krwi (hemoglobina, hematokryt, liczba
płytek krwi, glikemia na czczo, stężenie lipidów
w surowicy, stężenie sodu i potasu, stężenie
kreatyniny z uwzględnieniem GFR, stężenie
kwasu moczowego), badanie moczu (glukozuria, albuminuria, białko w dobowej zbiórce
moczu, badanie morfologiczne), badanie EKG
(rytm serca, możliwe objawy niedokrwienia
mięśnia sercowego, przerost lewej komory) [10,
11]. U każdej pacjentki należy wykonać badanie dna oka z klasyfikacją zmian w siatkówce
w przebiegu nadciśnienia.
W przypadku podejrzenia wtórnego nadciśnienia uzasadnione może być przeprowadzenie
rozszerzonej diagnostyki uwzględniającej najczęściej występujące postaci wtórnego nadciśnienia,
w tym zwłaszcza zwężenie tętnicy nerkowej,
hiperaldosteronizm, choroby tarczycy oraz guz
chromochłonny. U pacjentek planujących ciążę
należy rozważyć wpływ wcześniej stosowanych
środków antykoncepcyjnych na zmiany wartości ciśnienia tętniczego.
Nowoczesna terapia nadciśnienia tętniczego
powinna uwzględniać potrzeby konkretnej pacjentki, a także umożliwiać szybkie osiągnięcie
dobrej kontroli rytmu dobowego, przy braku
efektów ubocznych. Realizacja tego zadania
wymaga nie tylko skutecznej redukcji wartości
ciśnienia tętniczego, ale również leczenia wszystkich współistniejących czynników ryzyka. Zdecydowana większość ciężarnych z uprzednio
występującym nadciśnieniem tętniczym ma
łagodne do umiarkowanego nadciśnienie tętnicze i obarczone są one niskim ryzykiem incy-
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dentów sercowo-naczyniowych w czasie ciąży.
Pacjentki z uprzednio istniejącym nadciśnieniem
tętniczym i prawidłową funkcją nerek mają
dobre rokowanie i są kandydatkami do leczenia niefarmakologicznego [12]. Postępowanie
takie należy rozważać u ciężarnych z ciśnieniem
skurczowym 140-150mmHg lub rozkurczowym
90-99mmHg zmierzonym w warunkach gabinetowych i nie przekraczających tych wartości
w czasie pomiarów ABPM. W takich przypadkach zaleca się stosowanie ścisłego nadzoru,
ograniczenie aktywności fizycznej oraz odpoczynek w pozycji na lewym boku. W przeciwieństwie do zalecanego w nadciśnieniu tętniczym
bez współistniejącej ciąży ograniczenia soli
w diecie, u ciężarnych nie należy istotnie ograniczać jej podaży ponieważ niedobór soli może
nasilać hipowolemię i wtórnie pogarszać ukrwienie macicy. Wyjątek stanowią kobiety z przewlekłym tz. sodowrażliwym nadciśnieniem tętniczym [11]. Redukcja masy ciała, chociaż pomocna przy obniżaniu ciśnienia tętniczego, nie
jest jednak zalecana u otyłych ciężarnych. Postępowanie takie mogłoby wiązać się z mniejszą
masą ciała noworodka i gorszym późniejszym
wzrostem niemowląt [11]. W przypadku dodatniego wywiadu w kierunku wczesnego stanu
przedrzucawkowego (<28 tygodnia ciąży) zaleca się przyjmowanie w celach profilaktycznych
małych dawek kwasu acetylosalicylowego (75100mg/d). Powinien on być przyjmowany wieczorem, jeszcze w okresie przed poczęciem lub
od chwili rozpoznania ciąży lecz przed 16.
tygodniem i leczenie to należy kontynuować do
34. tygodnia ciąży [12]. Takie postępowanie
zaleca się także kobietom z nadciśnieniem
w poprzedniej ciąży, przewlekłą niewydolnością
nerek, chorobami autoimmunologicznymi, jak
toczeń trzewny lub zespół antyfosfolipidowy,
cukrzycą typu 1 lub 2 lub utrwalonym nadciśnieniem, albo też z więcej niż jednym umiarkowanym czynnikiem ryzyka stanu przedrzucawkowego (pierwsza ciąża, wiek > 40 lat,
przerwa między kolejnymi ciążami >10 lat,
BMI > 35 kg/m2 w czasie pierwszej wizyty, stan
przedrzucawkowy w wywiadzie rodzinnym lub
ciąża mnoga) [3].

FARMAKOTERAPIA PRZEWLEKŁEGO
NADCIŚNIENIA W CIĄŻY
Farmakoterapia przewlekłego nadciśnienia w ciąży jest wskazana dopiero jeżeli ciśnienie tętnicze wynosi 150/95mmHg [13]. U ciężarnych
z nadciśnieniem przewlekłym i współistniejącymi powikłaniami narządowymi konieczne jest

rozpoczęcie farmakoterapii już przy wartościach
140/90mmHg. Postępowanie farmakologiczne
powinno być połączone ze zmianą stylu życia
w każdym przypadku stwierdzanych zmian
narządowych a także w przypadku rozpoznania
współistniejącej cukrzycy. W przypadku stwierdzenia subklinicznych zmian narządowych
(zwłaszcza mikroalbuminurii lub jawnego białkomoczu) właściwe jest rozpoczęcie farmakoterapii u pacjentek z ciśnieniem wysokim prawidłowym. Terapię należy rozpoczynać od najmniejszych dostępnych dawek leków w celu zminimalizowania działań niepożądanych. U pacjentek
z brakiem nocnego spadku ciśnienia tętniczego
lub nadmiernym porannym wzrostem należy
rozważyć modyfikację pory podawania leku
hipotensyjnego. Przy obserwowaniu objawów
mogących wskazywać na hipotonię ortostatyczną
w czasie terapii nadciśnienia należy pamiętać o
pomiarach także w pozycji stojącej [14].
W przypadku wcześniejszego stosowania
inhibitora konwertazy angiotensyny (ACE) lub
antagonisty receptora angiotensyny II należy
bezwzględnie przerwać farmakoterapię. Przeciwwskazane są również leki moczopędne. Jeżeli
wartości ciśnienia tętniczego związane z jego
fizjologicznym spadkiem są prawidłowe wystarczy postępowanie niefarmakologiczne. Jeżeli
jednak wartości ciśnienia wzrosną powyżej
wartości granicznych należy, jak najszybciej
zastosować inne leczenie hipotensyjne, ponieważ narażenie płodu na działanie inhibitorów
ACE w II i III trymestrze ciąży jest znane, jako
czynnik fetotoksyczny (zaburzenia czynności
nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia).
Także przedłużone narażenie na leki tiazydowe
oraz indapamid w III trymestrze ciąży może
zmniejszać objętość osocza matki, co może
prowadzić do zmniejszenia przepływu łożyskowego oraz ograniczonego wzrostu wewnątrzmacicznego płodu. Ponadto obserwowano rzadkie
przypadki hipoglikemii i małopłytkowości
u noworodków [15,16]. Do bezwzględnie przeciwwskazanych leków w stosowaniu przewlekłym należą atenolol i prazosyna. Nie ma aktualnych danych na temat możliwości zastosowania leków nowej generacji takich jak eplerenon (selektywny antagonista receptorów aldoseronowych) u ciężarnych. Dotychczas przeprowadzone badania na zwierzętach nie wykazały
działań niepożądanych dotyczących ciąży, rozwoju zarodka i płodu, porodu oraz rozwoju
noworodka. Według danych producenta należy zachować ostrożność podczas stosowania
w ciąży (kat. B). Nie wiadomo też czy lek przenika do pokarmu.

57

© GinPolMedProject 1 (39) 2016: 054-059

Niezmiennie lekiem z wyboru w długoterminowej terapii nadciśnienia tętniczego przewlekłego łagodnego i umiarkowanego w ciąży
jest Metyldopa [3]. Działająca ośrodkowo agonista receptora alfa 2, jakim jest Metyldopa
wykazuje wysoką skuteczność oraz duże bezpieczeństwo stosowania. Dawkowanie w warunkach ambulatoryjnych nie powinno przekraczać
2g/24godziny, natomiast maksymalna dopuszczalna dawka dobowa w sytuacjach szczególnych wynosi 4g. Podobną skuteczność, jak
metyldopa posiada labetalol (alfa/beta-adrenolityk). Zaletą labetalolu jest możliwość podawania dożylnego w przypadkach wysokiego nadciśnienia tętniczego, jednak jest on od dawna
niedostępny w Polsce. Ze względu na dodatkowe własności receptorowe, korzystny wpływ na
parametry metaboliczne i funkcję śródbłonka,
istnieją wskazania do stosowania beta-blokerów.
Ze względu na prawdopodobieństwo powodowania zahamowania wzrostu płodu (jeśli są
stosowane w II i III trymestrze ciąży) należy
zachować ostrożność w ich stosowaniu [17].
Należy pamiętać, że działanie beta-adrenolityków może maskować objawy ostrej hipoglikemii oraz pozornie niwelować objawy nadczynności tarczycy. Nagłe ich odstawienie może
nasilić objawy nadczynności, a nawet spowodować przełom tarczycowy. Z grupy tej możliwe
do zastosowania są acebutolol, metoprolol oraz
pindolol. Najczęściej stosowanym jest metoprolol (50-400mg/dobę), który można wdrożyć od
II trymestru jednak nie należy go łączyć z werapamilem ze względu na ryzyko ciężkiej bradykardii. Lekami II rzutu są blokery kanału
wapniowego (nifedypina o przedłużonym uwalnianiu stosowana doustnie w dawce max.
120mg/dobę lub isradypina stosowana dożylnie). Leki te mogą być używane w sytuacjach
nagłych lub w nadciśnieniu ze stanem przedrzucawkowym, jak i w przełomie nadciśnieniowym
[18,19]. Z grupy antagonistów wapnia bezpieczny przez okres całej ciąży jest werapamil (w leczeniu przewlekłym 480mg/dobę). Może być
alternatywą u kobiet, u których nadciśnienie leczone było przed ciążą, gdyż nie zaburza organogenezy. Należy jednak pamiętać, że posiada
on także działanie rozluźniające mięśniówkę
macicy. Stosowanie pełnej dawki może skutkować zahamowaniem czynności skurczowej podczas porodu powodując konieczność zabiegowego rozwiązania ciąży. Dotychczas uważano, że
ze względu na potencjalny synergizm działania
siarczanu magnezu oraz blokerów kanału wapniowego nie należy ich stosować równocześnie,
zwłaszcza w stanach nagłych (ryzyko wystąpie-
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nia ostrej hipotonii u matki i niedotlenienie
płodu). Ostatnie wytyczne Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada z 2014
roku dopuszczają ich łączenie [10].
W niektórych doniesieniach stwierdzono, że
leczenie farmakologiczne łagodnego przewlekłego nadciśnienia tętniczego w ciąży zmniejsza
częstość występowania ciężkiego nadciśnienia
(>170/110mmHg) [20]. Jednak przy małym
ryzyku wystąpienia powikłań dla matki podczas
utrzymania wartości ciśnienia w granicach optymalnych lub prawidłowych wskazane jest utrzymywanie wartości ciśnienia tętniczego w granicach wysokiego prawidłowego bez forsowania
intensywnej farmakoterapii. Ryzyko dla płodu,
związane z polekową hipotonią wywołującą
zmniejszenie przepływu maciczno-łożyskowego
jest zdecydowanie większe [21].
W przypadku ciśnienia tętniczego przekraczającego wartości >170/110mmHg wskazana
jest hospitalizacja ciężarnej. Należy pamiętać, że
gwałtowny wzrost wartości ciśnienia tętniczego
może wywoływać zaburzenia rytmu serca u matki,
objawy astmy sercowej (aż do obrzęku płuc)
oraz bóle dławicowe. W takim wypadku wybór
leku hipotensyjnego oraz drogi jego podania
zależy od oczekiwanego terminu porodu oraz
stopnia zagrożenia życia ciężarnej i płodu. Przy
braku objawów towarzyszących, w przypadku
wzrostu ciśnienia lekami zalecanymi są labetalol, który może być zastosowany dożylnie,
a także doustne leczenie metyldopą lub nifedipiną. Hydralazyna podawana dożylnie nie jest już
lekiem z wyboru. W stanach nagłych można
również zalecać stosowanie urapidilu, a w przypadku przełomu nadciśnieniowego nitraprusydku sodu (w ciągłym wlewie dożylnym w dawce
0,25-5,0µg/kg/min). Nagły wzrost wartości ciśnienia tętniczego współistniejący z obrzękiem
płuc jest wskazaniem do zastosowania nitrogliceryny (ciągły wlew dożylny z prędkością 5µg/
min i stopniowo zwiększany co 3-5minut do
dawki maksymalnej wynoszącej 100µg/min).
Niezmiennie lekiem z wyboru stosowanym
w terapii napadów drgawkowych oraz rzucawki jest siarczan magnezu.
W okresie połogu nadciśnienie tętnicze
występuje często. W ciągu pierwszych kilku dni
po porodzie ciśnienie tętnicze wzrasta, co może
wydłużyć hospitalizację. Wszystkie stosowane
leki hipotensyjne przechodzą do mleka matki,
jednak większość z nich obecna jest w pokarmie w bardzo małych stężeniach. Wyjątek stanowią jedynie propranolol oraz nifedypina (stężenie w mleku jest porównywalne do stężenia
w surowicy krwi). Podczas karmienia piersią
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PODSUMOWANIE

PIŚMIENNICTWO

Nadciśnienie tętnicze u ciężarnych pozostaje
niezmiennie główną przyczyną chorobowości

i śmiertelności matek, płodów i noworodków
zarówno w krajach rozwijających się, jak również w wysoko uprzemysłowionych. Jest to
najczęstsze schorzenie kardiologiczne wikłające
ciążę. W związku z odkładaniem przez kobiety
decyzji o macierzyństwie na później, powszechności stosowania metod wspomaganego rozrodu oraz wzrostem ilości ciąż mnogich, odsetek
kobiet z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym
w ciąży będzie narastał. Z drugiej strony globalny problemem nadwagi i otyłości u młodych,
brak ruchu oraz złe nawyki żywieniowe powodują rozwój przewlekłego nadciśnienia tętniczego już w bardzo młodym wieku ze wszystkimi
jego powikłaniami narządowymi. Takie ciężarne, pomimo znacznego postępu medycyny perinatalnej, stanowić będą w dalszym ciągu wyzwanie dla położnika oraz lekarzy innych specjalizacji.

u kobiety z łagodnym nadciśnieniem tętniczym
rozważyć można przerwanie leczenia na okres
kilku miesięcy, pod warunkiem ścisłego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi. Lekiem
pierwszego wyboru jest metyldopa. W połogu
zaleca się ostrożność w jej stosowaniu ze względu na ryzyko depresji poporodowej. U kobiet
karmiących dopuszcza się stosowanie beta-blokerów, lecz należy spodziewać się ich wpływu
na karmione piersią dziecko. Do leków przeciwskazanych należą niezmiennie inhibitory ACE
i antagoniści angiotensyny ze względu na ich
szkodliwy wpływ na nerki noworodka oraz diuretyki ponieważ działają hamująco na laktację.
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