
КОНСЕРВАТИВНІКОНСЕРВАТИВНІ
ХІРУРГІЧНІХІРУРГІЧНІ МЕТОДИМЕТОДИ
ЗУПИНКИЗУПИНКИ МАТКОВИХМАТКОВИХ
КРОВОТЕЧКРОВОТЕЧ ПІДПІД ЧАСЧАС
КЕСАРІВКЕСАРІВ РОЗТИНУРОЗТИНУ

ЧечугаЧечуга СС. . ББ. . 

Заступникголовного
лікарязмедичної частини

МЛ «Центрматері та
дитини»

Доктормедичнихнаук, 
доценткафедри

акушерстватагінекології
№ 2 ВНМУ

ім. М. І. Пирогова



ДИНАМІКА КЕСАРІВ РОЗТИНІВ ПО
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ДИНАМІКА КЕСАРІВ РОЗТИНІВ У
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«ДАЖЕ В АКУШЕРСТВЕ, ГДЕ ПУТЬ
ВЛАГАЛИЩНЫЙ УКАЗЫВАЕТСЯ САМОЙ

ПРИРОДОЙ, АБДОМИНАЛЬНЫЕ
ОПЕРАЦИИ С КАЖДЫМ ДНЕМ
МОЛЧАЛИВО И БЕССПОРНО

ОТВОЕВЫВАЮТ НОВЫЕ ОБЛАСТИ». 
ГГ..АА. . БАКСТБАКСТ



КЕСАРІВ РОЗТИН НАЙЧАСТІША
ОПЕРАЦІЯ В АКУШЕРСТВІ

 Причини збільшення КР:

 моніторинг плода (КТГ, УЗД з
доплерометрією)

 зменшення паритету (більшість вперше
народжуємих)

 кесарів розтин в анамнезі

 допоміжні репродуктивні технології
(багатопліддя)

 збільшення кількості вікових вперше
народжуємих

 зростання показів до кесарів розтину в
інтересах плода(особливо при передчасних
пологах)



ПЕРИНАТАЛЬНА СМЕРТНІСТЬ
(ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ)



ПЕРИНАТАЛЬНА СМЕРТНІСТЬ
(ЦЕНТР МАТЕРІ ТА ДИТИНИ

ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІІ РІВНЯ, 
М.ВІННИЦЯ)



УСКЛАДНЕННЯ ПІД ЧАС КЕСАРІВ
РОЗТИНУ

 Маткова кровотеча (аномальне прикріплення
плаценти, атонія матки,розриви матки)

 Емболія навколоплідними водами

 Анестезіологічні ускладнення

 Травмування суміжних органів



ЧАСТОТА МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ
ПІД ЧАС КЕСАРІВ РОЗТИНУ

Маткові кровотечі під час кесарського
розтину виникають в 14 разів частіше, 

аніж під час природніх пологів



Визначення ППК

 Крововтрата більше 500 мл після

пологів, більше 0,5% від маси тіла

 Крововтрата більше 1000 мл після кесарського

розтину

Клінічне визначення

 Будь-яка крововтрата, яка потенційно може

призвести або вже призвела до гемодинамічної

нестабільності



Профілактика маткової кровотечі під час
кесарів розтину–активне ведення

 профілактичне введення окситоцина після народження плода

10 Од на 400 мл фіз. розчину в/в швидко 35-40 кр/хв

 виведення тіла матки в операційну рану

 гемостаз розрізу на матці(раннє накладання вікрілових лігатур
на кути розрізу, можливе відразу накладання вікончатих
затискачів на судини, що кровоточать)

 контрольована тракція за пуповину та народження плаценти

 пальпація дна матки з метою оцінки її скоротливої функції

 зовнішній масаж матки при гіпотонії

 візуальний контроль цілісності стінок матки

 оцінка кровоточивості плацентарної площатки



Діагностика: чи дійсно це ППК під час КР?

 оцініть наявність факторів ризику

 Прослідкуйте за виділеннями з матки

 Видаліть згортки крові з матки

Пам’ятайте:

- величина крововтрати постійно недооцінюється
- постійне виділення крові цівкою може призвести до

значної крововтрати
- до певного моменту організм,  як правило, здатен

компенсувати крововтрату
- Анемія і інші стани можуть впливати на здатність

жінки переносити крововтрату



ОЦІНКА ОБ’ЄМУ КРОВОВТРАТИ

 Недооцінка об'єму крововтрати є
фактором, що зумовлює летальність при
післяпологовій кровотечі

 Неадекватне відновлення ОЦК та пізнє
хірургічне втручання є наслідками
неправильної оцінки об'єму крововтрати



КІЛЬКІСТЬ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ В
ПОСЛІДОВОМУ ТА

ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДАХ
(УКРАЇНА)



КІЛЬКІСТЬ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ В
ПОСЛІДОВОМУ ТА

ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДАХ
(ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ)



ЕКСТРЕННА АКУШЕРСЬКА
ГІСТЕРЕКТОМІЯ

 Частота від 1:2000 до 1:4000 (Baskett TF., 2003)

 Материнська смертність вища у 8-15 разів у
порівнянні з природніми неускладненими
пологами (Sbitalone MN., 2006)

 Ризик виконання гістеректомії при багатоплідній
вагітності в 2-8 разів вищий, чим при одноплідній
(Francois K, Ortiz J., 2005)

 Покази:
 Аномальне розміщення плаценти

 Атонія матки

 Розрив матки

 Сепсис

 Рецидивуючий виворіт матки

 Ектопічна вагітність



Варіанти патологічного прикріплення плаценти



Серйозні ускладнення, асоційовані зі значною
крововтратою

Щільне прикріплення плаценти

Частіше зустрічається у жінок з
попередніми операціями на матці

В групі ризику жінки з передлежанням
плаценти та багатонароджуючі

Часто представлена затримкою
народження плаценти

Гістеректомія може бути показана, як
збережуюча життя операціія



АТОНІЯ МАТКИ. АНОМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ
ПЛАЦЕНТИ

МЕТОДИ ХІРУРГІЧНОГО ГЕМОСТАЗУ,
У ТОМУ ЧИСЛІ ПІД ЧАС КЕСАРІВ РОЗТИНУ

 1.Двостороннє перев’язування маткових судин

 2.Двостороннє перев’язування яєчникових
судин

 3.Білатеральне перев’язування внутрішніх
клубових артерій

 4.накладання компресійних швів на матку

 5.Радикальні операції (НАМ, ЕМ)



КОМПРЕСІЙНІ ШВИ B-LYNCH



КОМПРЕСІЙНІ ШВИ CHO



ЛІГУВАННЯ МАТКОВОЇ І
МАТКОВО – ЯЄЧНИКОВОЇ

АРТЕРІЙ



ВИПАДКИ МАТКОВИХ КРОВОТЕЧ, ЯКІ
ЗАКІНЧИЛИСЯ ЕКСТИРПАЦІЄЮ

МАТКИ БЕЗ ДОДАТКІВ В ЦМ ТА Д



КІЛЬКІСТЬ КОМПРЕСІЙНИХ ШВІВ
ЗА B-LYNCH ЦМ ТА Д





Компресійно-гемостатичний шов в
нижньому сегменті

2014 рік накладено 4

2015 рік нкаладено 5

2016 рік накладено - 2



КОМПРЕСІЙНО-ГЕМОСТАТИЧНИЙ ШОВ В
НИЖНЬОМУ СЕГМЕНТІ

(ЗАПРОПОНОВА НАМИ МЕТОДИКА)



МЕТОДИКА КОМПРЕСІЙНОГО-
ГЕМОСТАТИЧНОГО ШВА В

НИЖНЬОМУ СЕГМЕНТІ



ЩІЛЬНЕ ПРИКРІПЛЕННЯ
НИЗЬКОРОЗТАШОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ ПО
ЗАДНІЙ СТІНЦІ В ОБЛАСТІ НИЖНЬОГО

СЕГМЕНТУ . МАТКОВА КРОВОТЕЧА.









Надання допомоги при матковій
кровотечі під час кесарів

розтину
 Ретельно оцініть стан жінки

 Контроль крововтрати

 Утеротоніки

 Транексамова кислота (гемотран)

 Терапія шоку, при необхідності

 Профілактичне призначення антибіотиків

 Якщо немає покращення, лікування залежно від

причини ППК Cha
pter 
6 –
34



Де діє транексамова кислота?



Без транексамової кислоти З транексамовою кислотою

Активатор Плазминоген

Лізин-
зв’язуюча
ділянка

Активатор Плазминоген

Плазмін
Плазмін

Руйнування фібрину

Фібрин

Стабілізація фібрину



Ефекти транексамової кислоти

Основний ефект:

Гемостатичний або кровоспинний

Додаткові ефекти:

ПротиалергічнийПротизапальний

Конкурентно інгібує активацію плазміногену та його
перетворення на плазмін( гемостатична дія при
кровотечах, пов’язаних за підвищенням фібрінолізу)

Стримує утворення кінінів ( Брадикінін, каллідин, 
Mel-Lys-брадикінін, Т-кінін)=> Зменшує всі ознаки запалення:

- біль та набряк
- протишокова дія



Доведена ефективність
транексамової кислоти:

Ефективний для профілактики та
лікування масивної кровотечі¹

Скорочує об’єм післяопераційної крововтрати
на 30-40%²
Скорочує потребу в переливанні крові майже в
2 рази²
При рясних маткових кровотечах зменшує
крововтрату на 40% та має доведені
підтвердження в порівнянні з НПЗП, 
прогестинами та етамзілатом³

1. Інструкція для медичного застосування препарату ГЕМОТРАН®
2. COCHRANE COLLABORATION «Применение антифибринолитиков для минимизации периоперационной аллогенной гемотрансфузии» David A Henry, Paul A Carless, 

Annette J Moxey, Dianne O’Connell, Barrie J Stokes, Dean A Fergusson, Katharine Ker
3. Обзор «Лечение сильного кровотечения при менструации с помощью транексамовой кислоты: эффективность и безопасность», Хенри Леминен, Ритва Хурсканиен, 

Отделение акушерства и гинекологии, больница г. Хювинкяа, г. Хювинкяа, Финляндия; Факультет медицины, Университет г. Хельсинки, Хельсинки, Финляндия



ГЕМОТРАН®

У склад лікарської форми ГЕМОТРАН® не введені
стабілізатори та інші допоміжні речовини !!!
(Тільки транексамова кислота та вода для ін’єкцій)

Кількісний та якісний склад ГЕМОТРАН®у повністю
відповідає референтному препарату Циклокапрон®
виробництва «Pfizer Manufacturing Belgium NV», Бельгія.
Фізико-хімічні,біологічні та мікробіологічні параметри обох
препаратів ідентичні.

ГЕМОТРАН® упакований в зручні для користувача
ампули, з високоякісного нейтрального скла, які
відповідають вимогам Європейської Фармакопеї



Маткова кровотеча при КР

Утеротоніки
Інтесивна інфузійна терапія

Транексанова кислота 1000 мг (Гемотран) 
Гемотрансфузія

Гістеректомія

МК,  повязана з аномальним
прикріпленням плацентине
связанны с органической

патологией

МК, повязана з атонією
матки

Компресійний шов B lync

Ушивання
розриву матки

accreta

Компресійно-
гемостатичний шов в

н/сементі

МК, повязана з розривом
матки (ятрогенним)

Немає ефекту

increta
percreta



Невідкладна допомога - ABC

Впевніться, що Ви завжди на крок
попереду в реанімаційних

міроприємствах!!!

 Всі, хто надає акушерську допомогу, повинен мати
доступ до медикаментозних засобів лікування ППК

 Розгляньте можливість залучення додаткових
консультантів



Після того, як кровотеча контролюється і жінка стабільна –
ретельний моніторинг 24-48 годин, який включає :

 Моніторинг тонуса матки

 Моніторинг вітальних ознак

 Оцінка кров’яних виділень

 Забезпечте адекватне поступлення рідини

 Моніторинг гемотрансфузіїї

 Моніторинг сечовиділення

 Забезпечте наявність прфесійного персонала, який продовжує вести
документацію



Акушери повинні добре знати всі
консервативні хірургічні методи і бути
готовими до їх застосування в
ситуаціях, загрожуючих життю
пацієнтки, а також виконати все, щоб
попередити гістеректомію

Томас Ф. Баскетт

Ендрю А.Калдер

Сабаратнам Арулкумаран

2010 р



У лікарів під час кровотечі завжди
є «золота година», або хоча б
«платинові 10 хвилин» для того, 
щоб застосувати адекватні заходи
заради врятування життя.

Мoet

Дякую за увагу!




