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Актуальність проблеми

n  Щорічно в світі реєструють близько 14 млн., 
пов’язаних з вагітністю, пологами та ПП 

n Приблизно 130.000 жінок гинуть 
(показник МС) від МАК (WHO)  

n  Ризик смерті від ППК різний: 
– 1:100000 пологів у UK та USA  
– 1:1000 – країни, що розвиваються  
   (у 100 разів вище)  

WHO, 1998  Radek Bukowski et al, 2008 





Материнська смертність 2013р. 
(дані МОЗ України)-11,5*100000



Фактори ризику розвитку 
МАК (відношення шансів) 

§  Передчасне відшарування плаценти            -    1:13 
§  Передлежання плаценти                                -    1:12 
§  Багатопліддя                                                    -     1:5  
§  Тяжка прееклампсія                                         -     1:4 

§  Ургентний кесарів розтин                                -     1:4 
§  ППК в анамнезі                                                 -     1:3 
§  Плановий кесарів розтин                                 -     1:2 
§  Ожиріння (ІМТ>35)                                           -     1:2 
§  Інструментальні вагінальні пологи                  -     1:2 
§  Довготривалі пологи (більше 12 годин)          -     1:2 

 
RCOG, 2011 



Комплексна профілактика 
МАК 

   У цьому контексті першочерговим є КП до прогнозування і 
профілактики АК (розробки каф-ри А/г №1 НМАПО) 

§  Прогнозування: модифікована таблиця «4Т»,  таблиця – 
відношення шансів. Виділення ГВР. 80% -атонічні кровотечі)  

§  Багатовекторна профілактика: 
   А:  - В жіночій консультації  

§  В акушерському стаціонарі (у ВПВ) 
§  Під час пологів, у післяпологовому періоді 

   Б: -   В пологах per vias naturales (особливо, Інструментальні Вагінальні Пологи) 
§  У разі проведення Кесарева Розтину 

   В:  
§  Профілактика АК - до 0,5% і МАК - ≥1,5% від маси тіла 
§  Профілактика у разі патології плацентації (донний КР, перев’язування маг. 
судин матки 



 
Профілактичні інноваційні 
технології під час пологів 

§  Використання сучасних утеротоніків (карбетоцин 
100мкг)

§  Використання вазопресивних препаратів (терліпресин 
0,4–0,6 мг) – на тлі лейоміоми, коагулопатії

§  Транексамова кислота (10–15мг/кг) – ГВР
§  Аргоно-плазмова коагуляція тканин з метою 

профілактики ППК і гнійно-запальних захворювань.
§  Перев’язування магістральних судин матки. Донний КР.
§  Використання місцевих гемостатиків (серджисел, 

тахокомб) – на основі окисленої регенерован. целюлози



            Шляхи досягнення результату 

                Активне ведення ІІІ-го періоду пологів  
Включення в схему лікування сучасних препаратів 

ГВР за атонією матки Загроза гіпокоагуляції 

Поєднана патологія 



 - Доведено високу 
ефективність карбетоцину щодо 
зменшення об'єму КВ за АВТПП 

- відсутність потреби в 
проведенні додаткового 
введення утеротоніків
-  масажу матки
-  швидша інволюція матки в 

післяпологовому періоді, ніж у 
разі застосування окситоцину.

Профілактичне використання  КАРБЕТОЦИНУ в 
ГВР атонічної кровотечі в жінок, які народжували 

через природні родові шляхи 

О.В.	  Голяновський,	  В.В.	  Камінський	  та	  ін.	  Профілактика	  
акушерської	  кровотечі	  в	  породілей	  групи	  ризику	  препаратом	  карбетоцин.	  	  
Жіночий	  лікар	  6	  '2010	  с.	  14-‐17	  	  



Реместип має менший 
утеротонічний ефект 
порівняно з ПАБАЛОМ, але 
значно переважає його як 
вазоконстріктор.
 – Дія зберігається 2–6 год.
 – Ефективний у разі ПВНРП  
та ПП,при міомектомії та КР, 
кровотечі с плац. ділянки
 – Протипоказаний у разі 
артеріальної гіпертензії

Для балонної тампонади – 
катетер Фолея, б. Бакрі 

              Балонна тампонада + Терліпресин
+ТК



Транексамова кислота - дані 10 РКД  
зменшує крововтрату на 40-45%          

[JOGC 2 AUGUST 2001] 

Антифібринолітична дія 

Протиалергічна Протизапальна 

- Конкурентно ингібує активатор плазміногену, в більших 
в концентраціях-звязує плазмін. Подовжує тромбін. час 

- Гальмує утворення кінінів та інших пептидів, що 
приймають участь у запальних й алергічних реакціях



У  разі   КР  найбільш  часте 
ускладнення   є  кровотеча, 
частота – в  4–5 рази  вища 
ніж у разі спонтанних пологів

  Умови  мінімізації  КВ  за 
елективного КР : 
-  з  початком  пологової 

діяльності; 
- розріз за Штарком; 
-  наявне розкриття ш/м;
-  адекватне знеболювання 

Visma-Lingman, Mac Kinnon,  
Steer, 2007 

Акушерські кровотечі під час 
і після КР 



        
 

   Аргоно-плазмова коагуляція  
тканин (апарат Фотек ЄА-142) 

 
     



 Застосування  АПК тканин, 
карбетоцину і ТК (повторний КР)

n  Зменшення інтра-, та після-операційної КВ – гемостаз ТК, 
АПК та утеротонічний ефект карбетоцину (на 150 мл) 

n  Зменшення терміну перебування в стаціонарі на 2 дні 
 
n  Зниження а/бакт. навантаження в периопераційному 
періоді (профілактична доза інтраопераційно) 

 
n  Зменшення  тривалості застосування анальгетиків 
n  Надійність післяопераційного рубця  
 
n  Нормальна інволюція матки в післяопераційному періоді 

                                  Дані кафедри а/г №1 НМАПО ім. П.Л.Шупика                                         



ІІІ.	  Патологія плацентації 
(placenta	  previa;	  placenta	  accreta/	  placenta	  percreta)	  	  
-‐  Одна	  з	  основних	  	  
	  	  	  	  	  	  причин	  	  МАК	  (50%)	  	  
-‐	  50%	  -‐	  масивна	  ІТТ	  
-‐	  Супроводжується	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  гістеректомією	  

-‐  В	  Україні	  діагностика-‐	  в	  	  
основному	  інтраопераційна	  	  
-‐	  Кількість	  випадків	  з	  ПП	  за	  останні	  20	  років	  ↑	  	  	  	  в	  
10	  разів	  та	  складає	  9,3-‐10%	  
	  -‐	  Зростає	  на	  фоні	  	  Pl.	  	  previa	  	  	  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  На	  клінічних	  базах	  нашої	  
кафедри	  

	  	  	  	  
	   ◊	   Розроблений  алгоритм  діагностики  та 
розродження за Pl.previa & Pl.accreta (partial) з 
частковою  деваскуляризацією  матки  та 
застосуванням  інноваційних  технологій  з 
пріоритетом органозберігаючої операції

	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  ◊	  	  	  Розроблений алгоритм розродження в разі Pl. 

Percreta  з  виконанням  донного  КР  та 
гістеректомією і мінімізацією крововтрати



Перев’язування маткових судин 
(білатеральне) – ОК > 1% 

≥≥≥



	  	  	  	  	  	  	  Перев’язування яєчникових        
судин (білатеральне) – ОК > 1% 





Ø   Якнайшвидше  зупинення  кровотечі 
консервативними або хірургічними методами 

Ø   Відновлення ОЦК (інфузійно-трансф. терапія)

Ø   Забезпечення адекватного газообміну

Ø   Лікування органної дисфункції та профілактика 
поліорганної недостатності

Ø   Корекція метаболічних порушень 



ІТТ масивних  
акушерських кровотеч 

n  Катетеризація 2-х перифер. вен катетером (G18 
– G16)

n  Відновлення ОБ'ЄМУ   ЦК з метою нормалізації 
тканинної перфузії

n  Кристалоїди, гіпертонічні р-ни (переважно 
Рінгера лактат 1–1,5 л, Гекотон, Гіпер HAES 
7,2% – 4мл/кг)

n  Препарати модифікованого желатину – 
Волютенз, Гелофузин (1–1,5л), ГЭК- ІӀІӀІӀ 
(переваги 130/0,4 )

n  Препарати крові (ер. маса, СЗП, кріопреципітат)



В  ІӀТТ  геморагічного  шоку  та  гострої 
гіповолемії  особливе  місце  займають 

у  зв’язку  з  їх 
вираженим волемічним ефектом з меншою 
кількістю  інфузійного  середовища,  що 
знижує  вірог ідн ість  розвитку  
реперфузійного  синдрому  та   набряку 
легень*.

Гіперосмолярні розчини

     * 1.Trunkey DD. Trauma Sci Am 1983; 249:28-35. 
   2.Maningas PA. Hypertonic sodium chloride solutions for the prehospital management of 
traumatic hemorrhagic shock: A possible mprovement in the standard of care? Ann Emerg Med 
1986; 1:1411-1414.   
   3.Auler JOC, Periera MHC, Gomide-Amaral RV, et al. Hemodynamic effects of hypertonic 
sodium chloride during surgical treatment of aortic aneurysms. Surgery 1987; 101:594-601. 

  



• Можливість підтримувати високий 
рівень Артеріального Тиску 

•  Збільшення Серцевого Викиду 
•  Доставка О2 до тканин 

Швидка ліквідація дефіциту 
об’єму циркулюючої крові 

(ОЦК)	  

•  Тривалість гемодинамічного 
ефекту не більше 1 години 

Hyperosmolar solutions 

Але гіперосмолярні розчини при проведенні ІӀТТ 
мають невелику тривалість дії !

Основна перевага 

гіперосмолярних розчинів: 

 

 
 
 
 



      Склад Гекотону 

   5% HES  
    130/0,4 

Ксилітол
Натрія 
лактат

MgCl2 

CaCl2 NaCl 

КСl 

§  Осмолярность- 890 мОcм/л;   
§  рН-5,5-7,4. 

  



Нагальні питання ІӀТТ ���
масивних акушерських кровотеч

Вибір  СТАРТОВОГО  розчину в умовах     
дефіциту часу… 

  

Час!

життя

	  	  	  	  	  	  	  	  	   
  

                



n  85% функції нирок 
n  75% функції  печінки 
n  до 75% еритроцитів 
 

 але ніколи НЕ ПЕРЕЖИВЕ 
НЕКОМПЕНСОВАНОЇ втрати 

плазми більше 30% 
                                Arturson G., Thoren L., 2001 

Відомо, що організм людини  
може вижити у разі   



ІӀонний склад мод. желатини  ���
в порівнянні з плазмою крові 

ІӀонний склад,
 ммоль/л 

Плазма крові Волютенз 

Na+
136–143 130 

K+
3,5–5,5 5,4 

Ca++
2,38–2,63 0,9 

Mg++
0,75–1,1 1,0 

Cl- 96–105 85 

HCO3
-

24 -

CH3COO-
- 27 

Осмолярность,
мосм/л 276–289 216–273 



Об'єм крововтрати  

Загальний 
об'єм 

трансфузії 
(у % від 
деф. ОЦК)  

Інфузійно-трансфузійні середовища  

деф. ОЦК  
% від 
маси 
тіла  

крововтрат
а (мл)  

Криста- 
лоїди  
(0,9 %  
NaCl,  
Рингера, 
Стерофун
дин та 
інші)  

Колоїди  

Ер. маса  Тромбоконцен-трат**  

синтетичні  натуральні  

Волютенз*, 
ГіперХАЕС** 
Гекотон***, 
Волювен 

СЗП 
Альбумін 

(10 - 20 
%)  

10 - 20 %  1 – 1,5 %  500,0 - 
1000,0  

150 
(понад )   

10 - 15 мл/
кг  *7 мл/кг -  -   - -  

20 - 30 %  1,5 - 2,0 
%  

1000,0 - 
1500,0  

170   
  10 мл/кг  **4мл/кг !   

*10 мл/кг  
5 - 10  
мл/кг   - 5 мл/кг  -  

30 - 40 %  2,0- 2,5 
%  

1500,0 - 
2000,0  180  7 мл/кг  

***10 мл/кг  
або **4мл/кг !   

*10 мл/кг 

10 - 15 
мл/кг  200 мл  10 - 20 мл/кг  -  

40 - 70 %  2,5 - 3,6 
%  

2500,0 - 
3000,0  200 7 мл/кг  *15 мл/кг  

**4 мл/кг 
15 - 20 
мл/кг  200 мл  30 мл/кг  -  

Понад 70 
%  

Понад 
3,6 %  

Понад 
3000,0   200 - 300 До 10 мл/

кг  

**4 мл/кг 
До * 20 мл/кг 
***10 мл/кг  

Понад  
20 мл/кг  

Понад 
200 мл  

Понад 30 
мл/кг  4 - 10 од.  

ІӀнфузійно-трансфузійна терапія МАК���
(лок. протокол КОЦОЗМіД, 2014 р.) 





Впровадження КП і терапії МАК 
професійною командою акушерів-

гінекологів та анестезіологів може суттєво 
зменшити кількість ускладнень, випадків 
МЗ і МС в родопомічних закладах країни  

 
              «Знати, щоб передбачати. 
             Передбачати, щоби діяти!» 
 
                                                     Огюст Конт  



Дякую  
За увагу!  


