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МАТЕРИНСЬКА СМЕРТНІСТЬ У СВІТІ

- ЗА ДОБУ

ВООЗ 2000 р - 132 000 випадків материнської смертності
ВООЗ 2010 р – 60 000 материнських смертей від кровотеч

ВООЗ 2000 р - 132 000 випадків материнської смертності
ВООЗВООЗ 2010 2010 рр –– 6060 000000 материнськихматеринських смертейсмертей відвід кровотечкровотеч



МатеринськаМатеринська смертністьсмертність

Показник материнської смертності у
2015 році по Україні складає 15,7 на 100 

тисяч народжених живими



Структура причин материнської смертності
(з порівнянням із попередніми роками)

Імісце ІІмісце ІІІмісце ІVміcце

2009 ЕГП Кровоте

чі
сепсис ЕНВ

2010 ЕГП Кровоте

чі
сепсис ТЕЛА

2011 ЕГП Кровоте

чі
сепсис ТЕЛА

2012 Кровоте

чі
ЕГП сепсис ЕНВ

2013 ЕГП Кровоте

чі
ТЕЛА ЕНВ

2014 ЕГП Гестози
ЕНВ

Сепсис Кровоте
чі

2015 ЕГП Гестоз
и

ЕНВ Кровот
ечі



Структура материнської смертності за причинами

2015 р ВОЗ 2015 р

2

3
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Зупинка кровотечіЗупинкаЗупинка кровотечікровотечі



Консервативні методи

• Ректальне введення 800 мг мизопростолу за наявності
ознак продовження кровотечі

• Зовнішня бімануальна компресія аорти

• Балона тампонада матки

• Карбетоцин (Пабал) - 100 мкг в/в (1 мл)

• Эмболизация маточных артерий??? – альтернатива
терліпрессин (Реместип)

• Лікування коагулопатії
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Міжнародні протоколи з ПАБАЛОМ



Дизайн дослідження:
Групи пацієнток з гіпотонічними кровотечами :
• І – 28 породіль, які отримували стандартну терапію згідно наказів МОЗ

України без застосування реместипу;
• ІІ - 29 жінок отримували в комплексі стандартних лікувальних заходів

препарат «Реместип».
У 18 жінок з вагінальними пологами реместип застосовували внутрішньовенно

у дозі 200–400 мкг струмно.
у 11 породіль при кесаревому розтині - інтрацервікально в дозі 400 мкг

терліпресину в 10 мл фізіологічного розчину. 

ІІІ група - 36 жінок з ГВР по розвитку кровотеч при КР
• Підгрупа ІІІа – 16, які отримували стандартне ведення;
• Підгрупа ІІІб -20 пацієнток,  яким з метою профілактики кровотечі під час КР

застосовували препарат «Реместип» в вени пуповини в дозі 1 амп. (200 мкг
терліпресину в 10 мл фізіологічного розчину), а при передлежанні плаценти
– 2 амп. (400 мкг терліпресину).

Резніченко Г.І. Заслужений лікар України, д.мед.н., 
професор

Бессарабов Ю.М. Головний лікар КУ “Пологовий
будинок №4”



Гeморагічний шок: 70%

лактат > 2 mmol/l

Інфузійна терапія: 3500 ml (1500 - 14 000)

Порушення гемостазу: 80%
Гостра анемія: Hb 66 (35 - 110) г/л

Оксидативний стрес

AA.. MEBAZAAMEBAZAA ии соавтсоавт. (2005). (2005)
> 500 > 500 породільпороділь зз тяжкимитяжкими АКАК



Розподіл призначень кровоспинних препаратів

Гінекологи 43%

Анестезіологи 35%

Хірурги 16%

ЛОРи 3%

Урологи 2%

Травматологи 1%
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Коагулопатія

1515

КонтрольКонтроль коагулопатіїкоагулопатії –– проблемапроблема вв УкраїніУкраїні. . 

СтандартСтандарт –– тромбоеластографіятромбоеластографія абоабо ротаційнаротаційна ТЕГТЕГ ((ROTEM)ROTEM) корелюєкорелює
зз клінічноїклінічної кровотечеюкровотечею припри вагітностівагітності
((SamamaSamama CM. Should a normal CM. Should a normal thromboelastogramthromboelastogram allow us to perform a allow us to perform a 
neuraxialneuraxial block? block? A A strongstrong wordword ofof warningwarning. . CanCan J J AnaesthAnaesth 2003; 50: 7612003; 50: 761--
763).763).

ДаніДані теститести нене виконуютьсявиконуються заза відсутностівідсутності необхідногонеобхідного обладнанняобладнання. . 
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ТЕГ: робоче місце



R - время реакции (от начала измерения до начала образования сгустка)
К - время образования сгустка

Угол α – скорость образования сгустка

МА – максимальная амплитуда
LY30 – 30-минутный лизис сгустка



Основні клініко-лабораторні ознаки стадій
ДВЗ-синдрому

Стадії ДВЗ-синдрому Клініко-лабораторні прояви

I - гіперкоагуляція • Згортання венозної крові
нормальне

• Хронометрична
гіперкоагуляція

• Антитромбін (АТ) ↓ < 70%;
• фібриноген ↑;
• D-димер ↑;
• ПЧ ↑;
• АЧТЧ ↓
• Гіперагрегація тромбоцитів, 

тромбоцити ↓
• ТЕГ - гіперкоагуляція



Основні клініко-лабораторні ознаки стадій
ДВЗ-синдрому

Стадії ДВЗ-синдрому Клініко-лабораторні прояви

II - гіпокоагуляція без
генералізованої активації
фібринолізу

• Кров згортається уповільнено
більше ніж за 10 хв.

• Петехіальний тип
кровоточивості,

• Гостра анемія (Hb ↓; Ht ↓)
• Хронометрична

гіперкоагуляція, згусток
крихкий

• фібриноген↓↓
• D-димер ↑
• ПЧ ↓
• АЧТЧ ↑
• тромбоцити ↓
• ТЕГ - гіпокоагуляція



Основні клініко-лабораторні ознаки стадій
ДВЗ-синдрому

Стадії ДВЗ-синдрому Клініко-лабораторні прояви

III - гіпокоагуляція з
генералізованою активацією
фібринолізу

• Кров із вени згортається
досить повільно, згусток
швидко лізується

• Змішаний тип
кровоточивості

• Гостра анемія (Hb ↓; Ht
↓)

• Хронометрична
гіпокоагуляція

• фібриноген↓↓
• D-димер ↑↑
• ПЧ ↓
• тромбоцити ↓
• ТЕГ - активація фібринолізу



Основні клініко-лабораторні ознаки стадій
ДВЗ-синдрому

Стадії ДВЗ-синдрому Клініко-лабораторні прояви

IV - повне незгортання
крові

• Тотальна геморагія
• Кров із матки та вени не

згортається
• Відсутність потенціальної

гіперкоагуляції
• Виражена хронометрична

гіпокоагуляція
• Фібриноген ↓↓
• D-димер ↑↑
• ПЧ ↓↓
• АЧТЧ ↑↑
• тромбоцити ↓↓
• ТЕГ – відсутність коагуляції





Шкала діагностики ДВЗ-синдромуШкалаШкала діагностикидіагностики ДВЗДВЗ--синдромусиндрому

Діагноз ДВЗ >  5 балівДіагноз ДВЗ >  5 балів

Бали 0 1 2 3

Тромбоцити х 109/л >100 50 - 100 <50 <50

ПТІ % >70 60-70 50-60 <50

Фібриноген г/л >1,5 ≤1 0,5 - 1 < 0,5

D-дімер мкг/мл <1,5 1,5 - 2 2 -5 >5

Ткаченко Р.А. и соавт. 2013.Ткаченко Р.А. и соавт. 2013.



Лікування кровотечі
(new)

Лікування кровотечі
(new)



Лікування гіперкоагуляції

• Ввідновлення дефіциту антитромбіну III 
- концентрат антитромбіну ІІІ (Атенатив)
при рівні АТ III  меньше 70%. 

За необхідності можливо повторне введення
АТ-ІІІ через 24 г у дозі 60% від початкової. 
Цільовий рівень АТ - 80-120%.



Атенатив. Дозування.

Кількість одиниць (доза) = 
маса тіла (кг) х (100 – наявна активність

антитромбіну III (в %))



Лікування гіпокагуляції

• Транексамова кислота (Гемотран) 20 мг/кг або 1000 мг
в/в одномоментно за 10 хв. За необхідності – повторне
введення через 8 год

• Введення СЗП до 15-20 мл/кг добу. за 4-6 введень або
КПК (Октаплекс) – 20 ОД/кг

• Концентрат АТ-III (Атенатив) - 30-45 МО/кг з швидкістю 50 
МО/хв

• Корекція рівня кальцію (Са++ < 0,9 ммоль/л)

• Кріопреципітат или Концентрат фібриногену (ФГ < 1,0 г/л) 
– 1 доза/10 кг

• Трансфузія тромбоцитів при PTC <  50 т ис. - 1 доза/10 кг

• Рекомбінантний VIIa фактор (Новосевен – 90 мкг/кг)



Транексамовая кислота

… лікування антифібринолітиками
(транексамовою кислотою)  необхідно
починати емпірічно не чекаючи результатів
лабораторних показників та тестів. Такий
підхід є розумним та ефективним…

Menzebach A., Cassens U., Van Aken., Booke M. 
EJA 2003;20:764-770.



Гемотран - механізм дії

Транексамова кислота

прямо блокує перехід
плазміногену в плазмін
(фібринолізин)  і
пригнічує активність
плазмину, однак для
цього необхідні більші
дози

Антифібринолітічна
активність транексамової

Кислоти у 10 разів більша ніж
у амінокапронової

кислоти
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Переваги Гемотрану



3232



3333

Побічні ефекти та ризики

• Теоретичний ризик тромбоемболії ( у
випадку перевищення дози у 400  разів)

* Повільне введення - 1000 мг/ 5 - 10 хв

• Не розводити з ер. Масою або іншими
или препаратами крові.



ТК входить до клінічного протоколу «АК» 2014 ріку



Лікування кровотечі

Умови використання Доза навантаження Підтримуюча доза

Післяпологова кровотеча( 

розриви, атонія матки, 

тощо)  за відсутності

порушень коагуляції

(вагінальні пологи, кесарів

розтин)

15-20 мг/кг

або

1г в/в болюсно протягом 5 -

10 хвилин

За потреби повторити 1г

через 30 хвилин

Післяпологова кровотеча

(розриви, атонія матки, 

тощо)  за наявності

порушень коагуляції

(вагінальні пологи, кесарів

розтин)

15-20 мг/кг

або

1г в/в болюсно протягом 5 -

10 хвилин

10-15 мг/кг в/в болюсно або

крапельно через кожні 6-8 

годин

1.Ткаченко Р.О., Камінський В.В. та співав. «Комплексна інтенсивна терапія масивної коагулопатичної кровотечі в акушерстві» Методичні рекомендації. м.Київ, 
2013рік.
Установа розробник: НМАПО ім.Шупика МОЗ України.
2. Чечуга С.Б. «Досвід застосування транексамової кислоти в акушерсько-гінекологічній практиці», Здоров’я жінки, №1 2015рік
3. Рухляда Н.Н. и соавторы «Перспективы применения транексама и опыт его использования в лечении ургентных негравидарных метроррагий». Российский
вестник акушера-гинеколога 2,2010.
4. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ГЕМОТРАН®.



Дози та спосіб використання транексамової кислоти¹’²’³’⁴

Профілактика кровотечі

Умови використання Доза навантаження Підтримуюча доза

До кесаревого розтину при

прогнозованій великій

кровотечі:

• багатоплідна вагітність,

• багатоводдя, гігантський

плід,

• центральне та крайове

передлежання плаценти,

• передчасне відшарування

нормально розташованої

плаценти, тощо.

За 15-20 хвилин до розрізу :

10-15 мг/кг або 1г

в/в болюсно протягом 5 -10 

хвилин або в/в крапельно

на 200 мл 0,9% NaCl

В/в інфузія 1мг/кг/год

протягом 10 годин

або

10 мг/кг в/в болюсно або

крапельно через кожні 6-8 

годин

Великий ризик розвитку

кровотечі при гінекологічних

операціяї( міомектомія, 

апоплексія тощо)

За 20-30 хвилин до

втручання :

10-11 мг/кг або 1г

в/в болюсно протягом 5 -10 

хвилин або в/в крапельно

на 200 мл 0,9% NaCl

10-15 мг/кг в/в болюсно або

крапельно через кожні 6-8 

годин
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Кровопотеря при КС (Ткаченко Р.А., 2008)Кровопотеря при КС (Ткаченко Р.А., 2008)
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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
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Фактор коагуляции ІІ 280 - 760 МЕ

Фактор коагуляции VII 180 - 480 МЕ

Фактор коагуляции IX 500 МЕ

Фактор коагуляции X 360 - 600 МЕ

Протеин C 260 - 620 МЕ

Протеин S 240 - 640 МЕ

Гепарин 100 - 250 МЕ

Na цитрат 130 мг

Концентрат протромбінового комплексу
(КПК) – Октаплекс. 



Плазма vs КПК (Октаплекс)

СЗП
Групповая специфичность

Требует размораживания

Вводится большой объем

Различное содержание
факторов свертывания

Непредсказуемый эффект

Без вирусной инактивации

Риск TRALI

Октаплекс
Нет групповой специфичности

Комнатная температура

Вводится маленький объем

Стандартное содержание
факторов свертывания

Предсказуемый эффект

Вирусная инактивация

Нет риска TRALI
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Алгоритм застосування КПК (наш досвід)
(Ткаченко Р.А. и соавт. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія , 

2012 , № 1(д)

• МНВ > 1,6 або ПТІ ≤ 60%

• Дозування – 20 ОД/кг або,  в
середньому, 1500 ОД – (3 флакони)

• Через 30 хв – перегляд параметрів
коагуляції – за відсутності клінічного чи
лабораторного ефекту – повторне
введення 500 – 1000 ОД. Мах. – 3000 ОД
(6 флаконів) одномоментно.
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Взаимосвязь между типом лечения, временем и
концентрацией факторов свертывания

Yasaka M et al. Thromb Res. 2002;108:25-30
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Терапія rfVIIa (Новосевен)

• Початкова доза 90 mcg/kg в/в (5 мг – 250 КМО)

• Якщо продовжується кровотеча >30 min –
повторити 40 mcg/kg (2 мг)

• Якщо після введення 200 mcg/kg ефект
відсутній – переглянукти умови лікування

These recommendations based on complete review of use of this drug in PPH by 
S. Sobieszczyk and GH. Breborowicz, 2006
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Пирамида лечения
приобретенных коагулопатий

Октаплекс

5353

rFVIIa

тромбоциты

СЗП или КПК

Криопреципитат
1доза/10 кг

Гиперфибринолиз –
антифибринолитики

Базовые показатели (t>35,5°C,pH>7,2, 
Ca>1ммоль/л, Hb>80г/л, фибриноген > 1,5 

Хирургический гемостаз

НовосевенНовосевен

ГемотранГемотран







ЖЕЛАЮ ВАМ:

Дякую за
увагу!!!


