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Антенатальна діагностика та догляд за жінками з передлежанням 

або низьким розташуванням плаценти 

 

Які фактори ризику визначені для жінок із передлежанням 

плаценти або її низьким розташуванням ? 

 

Кесарів розтин підвищує ймовірність виникнення передлежання 

плаценти при наступних вагітностях. Ризик зростає по мірі 

збільшення кількості попередніх кесаревих розтинів. (Рекомендація 

класу В) 

Допоміжні репродуктивні технології та куріння матері збільшують 

ризик виникнення передлежання плаценти. (Рекомендація класу B) 

 

Чи слід проводити скринінгове дослідження жінок на 

передлежання або низьке розташування плаценти? Якщо так, то 

на якому терміні вагітності і які наступні дії? 

 

Поточні дослідження плоду з метою виявлення аномалій розвитку 

повинні включати визначення локалізації плаценти, таким чином 

ідентифікуючи жінок з передлежанням або низьким 

розташуванням плаценти. (Рекомендація класу А) 

 

Поняття «передлежання плаценти» слід використовувати, коли вона 

локалізована безпосередньо над внутрішнім вічком.  

 

Якщо гестаційний термін перевищує 16 тижнів, а край плаценти 

при трансабдомінальному або трансвагінальному скануванні 

розміщений менше, ніж на 20 мм від внутрішнього вічка, 

застосовують поняття «низько розташована плацента». 

(Рекомендація класу D) 



 

 

Якщо скринінгове обстеження на ранніх термінах вагітності 

передбачало можливість низького розташування або 

передлежання плаценти, то з 32-го тижня вагітності рекомендується 

проведення подальшого ультразвукового дослідження, включаючи 

трансвагінальне сканування, із метою точної діагностики стійкого 

низького розташування або передлежання плаценти. 

(Рекомендація класу D) 

 

Яка роль трансвагінального сканування (ТВС) і які можливі ризики? 
 

Клініцисти повинні знати, що ТВС для діагностики передлежання 

плаценти або низького розташування плаценти є безпечним і за 

своєю ефективністю перевершує трансабдомінальний підхід. 

(Рекомендація класу А) 

 

У жінок зі стійким низьким розташуванням плаценти або 

передлежанням, які на 32 тижні вагітності залишаються 

безсимптомними, рекомендується додаткове ТВС приблизно на 36 

тижні для обговорення способу, яким буде проводитись 

пологорозрішення. (Рекомендація класу D) 

Вимірювання довжини шийки матки може сприяти вирішенню 

питання щодо методу ведення жінок із безсимптомним 

передлежанням плаценти. Коротка довжина шийки матки на ТВС 

до 34 тижня вагітності збільшує ризик передчасних пологів і 

масивних кровотеч при кесарському розтині. (Рекомендація класу 

D) 

 

Де має надаватися допомога і догляд за жінками з низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти в третьому 

триместрі? 

 

1. Жінки з рецидивуючиими кровотечами. 

Необхідна адаптація допологового догляду, включаючи 

госпіталізацію, до потреб окремих жінок та їх соціальних обставин, 

наприклад, відстань між будинком і лікарнею та наявність 

транспорту, попередні епізоди кровотеч, результати лабораторних 

досліджень і наявність донорської крові або препаратів крові. 

(Рекомендація класу А) 



 

 

На місці, де було прийнято рішення про госпіталізацію, необхідно 

провести оцінку факторів ризику виникнення венозної 

тромбоемболії. Для цього необхідно співставити ризик розвитку 

венозної тромбоемболії з ризиком виникнення кровотечі внаслідок 

низького розташування або передлежання плаценти. 

(Рекомендація класу D) 

 

Необхідно чітко вказати кожній жінці, яка в третьому триместрі 

вагітності лікується амбулаторно, що вона повинна негайно 

звернутися в лікарню у випадку кровотечі будь-якої інтенсивності, 

спазмів або болю (у тому числі періодичного болю надлобкової 

локалізації). (Рекомендація класу А) 

 

2. Безсимптомні жінки з низьким розташуванням або 

передлежанням плаценти.  

Жінок з безсимптомним низьким розташуванням або 

передлежанням плаценти в третьому триместрі слід попередити 

про наявний ризик передчасних пологів і акушерської кровотечі, а 

надання відповідної медичної допомоги необхідно проводити в 

закладі, що може задовільнити їх індивідуальні потреби. 

(Рекомендація класу А) 

 

Жінок з безсимптомним передлежанням плаценти, підтвердженим 

на 32-тижневому контрольному огляді, які перебувають під 

амбулаторним наглядом, слід попередити про те, що вони повинні 

мати поруч людину, яка зможе надати їм допомогу, та, у разі 

необхідності, бути гововими до госпіталізації. (Рекомендація класу 

А) 

 

Чи є доречним цервікальний серкляж у жінок з низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти? 

 

Застосування цервікального серкляжу для зменшення кровотечі і 

продовження вагітності не підтверджено достатніми доказами, щоб 

рекомендувати його використання поза клінічним випробуванням. 

(Рекомендація класу А) 



 

 

 

При яких обставинах і на якому терміні вагітності жінкам 

пропонують антенатальні кортикостероїди? 

 

Рекомендується проводити один курс антенатальної 

кортикостероїдної терапії між 34 і 36 тижнями гестації для вагітних із 

низько розташованою плацентою або передлежанням; у жінок із 

підвищеним ризиком передчасних пологів доцільно приймати 

антенатальні кортикостероїди до 34 тижня. (Рекомендація класу А) 

 

Чи доречним є використання токолітиків у жінок із 

симптоматичним низьким розташуванням або передлежанням 

плаценти, у яких є підозра на виникнення передчасних пологів? 

 

Для полегшення введення антенатальних кортикостероїдів у перші 

48 годин можуть бути використані токолітики для жінок з 

симптомним низьким розташуванням або передлежанням 

плаценти. (Рекомендація класу C) 

 

Якщо існує ризик материнської або фетальної патології, токолітики 

не слід використовувати для спроби пролонгування вагітності. 

(Рекомендація класу C) 

 

На якому терміні гестації мають відбутися пологи? 

 

Пізні передчасні (від 34 до 37 тижнів) пологи є характерними для 

жінок з низьким розташуванням або передлежанням плаценти, а 

також із вагінальними кровотечами або іншими, пов'язаними з 

ними факторами ризику передчасних пологів, в анамнезі. 

(Рекомендація класу C) 

У жінок, які мають неускладнене передлежання плаценти, пологи 

очікуються між 36 та 37 тижнями вагітності. (Рекомендація класу C) 

 

У яких ситуаціях пологи через природні пологові шляхи є 

можливими для жінок з низько розташованою плацентою? 

 

У жінок із безсимптомним низьким розташуванням або 



 

 

передлежанням плаценти в 3 триместрі вагітності вибір способу 

пологорозрішення повинен ґрунтуватися на клінічній картині і 

доповнюватися ультразвуковими дослідженнями, включаючи 

відстань між краєм плаценти і положенням голівки плоду відносно 

переднього краю плаценти по ТВС. (Рекомендація класу D) 

 

Оптимізація пологів у жінок із передлежанням плаценти 

 

До пологів всі жінки з передлежанням плаценти та їхні партнери 

повинні обговорити питання про спосіб пологорозрішення. Покази 

до переливання крові та гістеректомії повинні бути переглянуті, 

обговорені і задокументовані. (Рекомендація класу А) 

Передлежання плаценти і переднє низьке розташування плаценти 

несуть більш високий ризик масивної акушерської кровотечі і 

гістеректомії. Пологи повинні проводитися в пологовому будинку з 

доступом до невідкладної допомоги та переливання крові. 

(Рекомендація класу D) 

 

Жінки з атиповими антитілами утворюють групу з особливо високим 

ризиком, а догляд за цими жінками повинен включати співпрацю з 

місцевим гематологом і банком крові. (Рекомендація класу D) 

Профілактика та лікування анемії протягом антенатального періоду 

рекомендується для всіх вагітних жінок. (Рекомендація класу D) 

 

Перебіг пологів у вагітних із низьким розташуванням або 

передлежанням плаценти 

 

Який рівень кваліфікації повинні мати акушер та анестезіолог для 

проведення кесарського розтину у жінки з передлежанням 

плаценти? 

 

Обов’язковою вимогою для проведення планового кесарського 

розтину у жінки з передлежанням плаценти є те, що дана 

хірургічна процедура повинна виконуватися належним чином 

досвідченими спеціалістами. (Рекомендація класу А) 

У випадках планового кесарського розтину при передлежанні 

плаценти або її низькому розташуванні, більш досвідчений акушер і 



 

 

досвідчений анестезіолог повинні бути присутніми в пологовій залі 

або операційній (Рекомендація класу А) 

 

Коли виникає надзвичайна ситуація, більш досвідчений акушер-

гінеколог і більш досвідчений анестезіолог повинні бути негайно 

попереджені і негайно з’явитися для надання допомоги. 

(Рекомендація класу А) 

 

Яке знеболення найбільше підходить для жінок, яким проводять 

кесарський розтин при передлежанні плаценти? 

 

Регіональна анестезія вважається безпечною і пов'язана з меншим 

ризиком кровотечі, ніж загальна анестезія для кесарського розтину 

у жінок із низьким розташуванням або передлежанням плаценти. 

Жінки з низько розташованою плацентою або переднім 

передлежанням мають бути повідомлені про те, що може 

знадобитися перехід на загальну анестезію. При цьому, вагітних 

просять надати згоду. (Рекомендація класу D) 

 

Які препарати крові повинні бути доступні? 

 

Тісний зв'язок пологового відділення з відділенням трансфузійної 

терапії є надзвичайно важливим для жінок із низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти. (Рекомендація 

класу А) 

 

Швидка інфузія та обладнання для нагрівання рідини повинні бути в 

обов’язковій наявності. (Рекомендація класу А) 

 

Який хірургічний підхід слід застосовувати для жінок з низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти? 

 

Застосовується вертикальний розріз шкіри та / або матки, коли плід 

знаходиться в поперечному передлежанні, для того, щоб оминути 

плаценту, особливо, якщо термін вагітності менше 28 тижнів. 

(Рекомендація класу А) 



 

 

 

Існує можливість використання передопераційної та / або 

інтраопераційної ультрасонографії для точного визначення 

розташування плаценти та оптимального місця для розрізу матки. 

(Рекомендація класу D) 

 

Якщо плацента пересічена під час розрізу матки, негайно затисніть 

пуповину після видалення плоду для уникнення надмірної втрати 

крові. (Рекомендація класу D) 

 

Якщо фармакологічно контролювати кровотечу стає неможливо, 

слід застосувати внутрішньоматкову тампонаду та / або хірургічні 

гемостатичні методи якомога швидше. Інтервенційні радіологічні 

методи також повинні бути терміново використані, якщо це 

можливо. (Рекомендація класу C) 

 

Якщо консервативні медичні та хірургічні втручання виявляються 

неефективними, рекомендується проведення гістеректомії. 

(Рекомендація класу D) 

 

Антенатальна діагностика і її наслідки у жінок із прирощенням 

плаценти 

 

Які є фактори ризику у жінок із прирощенням плаценти? 

 

Основними факторами ризику є наявність в анамнезі прирощень 

плаценти при попередніх вагітностях, кесарський розтин та інші 

хірургічні втручання на матці, включаючи повторне вишкрібання 

ендометрію. Цей ризик зростає по мірі збільшення кількості 

попередніх кесарських розтинів. (Рекомендація класу B) 

Жінки, які звертаються з проханням зробити кесарський розтин за 

відсутності прямих показань, повинні бути поінформовані про 

ризик прирощення плаценти та його наслідки для наступних 

вагітностей. (Рекомендація класу А) 

 

Як можна запідозрити діагноз прирощення плаценти і 

діагностувати його антенатально? 



 

 

 

Антенатальна діагностика прирощення плаценти має вирішальне 

значення для планування подальших дій і знижує материнську 

захворюваність та смертність. (Рекомендація класу D) 

Операція кесарського розтину в анамнезі і наявність низького 

розташування або переднього передлежання плаценти повинні 

насторожувати лікарів та налаштовувати на думку про наявність 

вищого ризику прирощення плаценти. (Рекомендація класу D) 

 

Ультразвуковий скринінг і діагностика прирощення плаценти 

 

Ультразвукова візуалізація є високоточною, коли виконується 

кваліфікованим спеціалістом із досвідом діагностики прирощення 

плаценти. (Рекомендація класу C) 

Направляйте жінок із підозрою на прирощення плаценти до 

спеціалізованого відділення з досвідом роботи із зображеннями. 

(Рекомендація класу B) 

 

Жінки з кесарським розтином в анамнезі, у яких спостерігається 

низьке розташування або передлежання плаценти, повинні бути 

спеціально обстежені на виявлення прирощення плаценти. 

(Рекомендація класу D) 

 

Чи існує користь від магнітно-резонансної томографії (МРТ) у 

діагностиці прирощення плаценти? 

 

Клініцисти повинні знати, що діагностична цінність МРТ та 

ультразвукової візуалізації при виявленні прирощення плаценти - 

однакові. (Рекомендація класу C) 

 

МРТ може застосовуватися як доповнення до ультразвукової 

візуалізації для оцінки глибини інвазії та латерального розширення 

біометричної інвазії, особливо при задній плацентації та / або у 

жінок із ультразвуковими ознаками, що свідчать про 

параметральну інвазію. (Рекомендація класу А) 

 

Де має проводитися догляд за жінками з прирощенням плаценти? 



 

 

 

Жінкам із діагнозом прирощення плаценти допомога повинна 

надаватися в спеціалізованому центрі мультидисциплінарною 

командою з досвідом діагностики та лікування інвазивної 

плацентації. (Рекомендація класу А) 

 

Жінки з прирощенням плаценти повинні народжувати в 

спеціалізованому центрі з безпосереднім доступом до препаратів 

крові, де наявне відділення інтенсивної терапії дорослих та 

відділення інтенсивної терапії новонароджених. Пологи 

контролюються багатопрофільною командою з досвідом роботи в 

комплексній тазовій хірургії. (Рекомендація класу D) 

 

Коли потрібно планувати пологи у жінок із прирощенням 

плаценти? 

 

За відсутності факторів ризику передчасних пологів у жінок, які 

мають прирощення плаценти, планування пологів з 35 до 37 тижня 

гестації забезпечує найкращий баланс між зрілістю плода та 

ризиком передчасних пологів. (Рекомендація класу А) 

 

Планування пологів у жінок з підозрою на прирощення плаценти 

 

Після підтвердження діагнозу прирощення плаценти, необхідно 

розробити план невідкладної допомоги, включаючи використання 

інституційного протоколу для лікування акушерської кровотечі. 

(Рекомендація класу А) 

 

Що повинно бути включено до форми згоди для кесарського 

розтину у жінок з підозрою на прирощення плаценти? 

 

Будь-яка жінка, яка дає згоду на кесарський розтин, повинна 

розуміти ризики, пов'язані з кесарським розтином в цілому, і 

специфічні ризики прирощення плаценти в умовах масивної 

акушерської кровотечі, можливості ураження нижніх сечовивідних 

шляхів, необхідності переливання крові та проведення гістеректомії. 

(Рекомендація класу А) 



 

 

 

Додаткові необхідні втручання у випадку масивної кровотечі, 

включаючи інтервенційну радіологію, також повинні бути обговорені. 

(Рекомендація класу D) 

 

Які медичні працівники повинні бути залучені? 

 

Пологи в жінок із прирощенням плаценти повинні контролюватися 

мультидисциплінарною командою, що включає 

висококваліфікованих анестезіологів, акушерів та гінекологів із 

відповідним досвідом роботи та інших хірургічних спеціалістів, якщо 

є потреба. У надзвичайних ситуаціях за можливості повинні бути 

залучені найбільш кваліфіковані спеціалісти. (Рекомендація класу 

А) 

 

Яке знеболення найбільше підходить для пологорозрішення? 

 

Вибір анестезіологічної методики для кесаревого розтину у вагітних 

із прирощенням плаценти повинен здійснюватися анестезіологом, 

який проводить процедуру. Дане питання має бути обговорене з 

жінкою до початку операції. (Рекомендація класу А) 

Жінка повинна бути поінформована на рахунок того, що хірургічна 

процедура може бути виконана під місцевою анестезією, але 

може виникнути необхідність перейти до загальної анестезії. При 

цьому, вагітних просять надати згоду. (Рекомендація класу D) 

 

Оптимізація пологів у жінок із прирощенням плаценти 

 

Який хірургічний підхід слід застосовувати для жінок із 

прирощенням плаценти? 

 

Кесарський розтин із залишеною на місці плацентою є кращим 

варіантом, ніж відокремлення плаценти від стінки матки. 

(Рекомендація класу C) 

 

Коли прирощення плаценти обмежене по глибині і площі поверхні, 

а вся зона плацентарної імплантації доступна і візуалізована, 



 

 

доцільним є збереження матки, включаючи часткову резекцію 

міометрію. (Рекомендація класу А) 

Хірургічні втручання, направлені на збереження матки, мають 

здійснюватися групами хірургів, які мають відповідний досвід 

ведення таких випадків, після попереднього обговорення можливих 

ускладнень із жінкою та отримання від неї згоди на проведення 

операції. (Рекомендація класу D) 

 

На сьогоднішній день є недостатня кількість даних, щоб 

рекомендувати рутинне стентування сечоводів у випадках 

прирощення плаценти. Використання стентів може мати позитивну 

роль, якщо плацентарна тканина проростає в сечовий міхур. 

(Рекомендація класу C) 

 

Який хірургічний підхід слід застосовувати для жінок із 

проростанням плаценти? 

 

Існує обмежена кількість доказів, що свідчать про користь 

хірургічних втручань, направлених на збереження матки, при 

прирощенні плаценти. Жінки повинні бути поінформовані про 

високий ризик ускладнень під час пологів, а також післяпологових 

ускладнень, включаючи необхідність вторинної гістеректомії. 

(Рекомендація класу D) 

 

Очікуване ведення (залишення плаценти in situ) 

 

Вибіркова гістеректомія під час пологів може бути неприйнятною 

для жінок, які бажають зберегти матку. У таких випадках слід 

розглянути метод залишення плаценти in situ. (Рекомендація класу 

D) 

 

Коли плацента залишається на місці, необхідно провести заходи 

для забезпечення регулярного огляду, ультразвукового дослідження 

та швидкого доступу до невідкладної допомоги, якщо в жінки є 

ризик виникнення ускладнень, таких як кровотеча або інфекція. 

(Рекомендація класу D) 



 

 

 

Ад'ювантна терапія метотрексатом не повинна використовуватися 

для лікування таких пацієнток, оскільки існує велика кількість 

побічних ефектів, а користь від її використання не є доказаною. 

(Рекомендація класу C) 

 

Коли призначається інтервенційна радіологія? 

 

Необхідно провести масштабніші дослідження для визначення 

безпеки та ефективності інтервенційної радіології, перш ніж ця 

методика може бути рекомендована для ведення жінок із 

прирощенням плаценти. (Рекомендація класу D) 

Жінок, у яких діагностовано прирощення плаценти, і які потребують 

переливання донорської крові, слід доглядати у відділенні з 

інтервенційною радіологічною службою. (Рекомендація класу D) 

 

Як краще проводити пологорозрішення жінок з недіагностованим 

вчасно або несподівано виявленим при пологах прирощенням 

плаценти? 

 

Якщо під час кесарського розтину, коли мати і дитина стабільні, 

при розкритті черевної порожнини відразу видно, що має місце 

прирощення плаценти, кесарів розтин має бути відкладений, поки 

не буде зібрано відповідний персонал і ресурси та забезпечено 

доступ до препаратів крові. Це супроводжується терміновим 

переведенням вагітної до спеціалізованого пологового відділення. 

(Рекомендація класу А) 

 

У випадку невизначеного ступеня прирощення плаценти, після 

народження дитини плаценту слід залишити на місці і виконати 

екстрену гістеректомію. (Рекомендація класу D) 

 

1. Мета та сфера застосування 

 

Метою даних рекомендацій є опис методів діагностики та 

перегляд доказового підходу до клінічного ведення вагітностей, 



 

 

ускладнених передлежанням і прирощенням плаценти. 

 

2. Вступ і епідеміологія 

 

Передлежання і прирощення плаценти пов'язані з високою 

материнською і неонатальною захворюваністю та смертністю. Їх 

частота значно збільшилася і продовжує збільшуватися внаслідок 

зростання кількості кесарських розтинів, старшого віку матерів та 

використання допоміжних репродуктивних технологій, що 

вимагають більших материнських ресурсів. Найвищі показники 

ускладнень як для матері, так і для новонароджених 

спостерігаються, коли ці стани діагностуються тільки 

безпосередньо під час пологів. 

 

2.1 Передлежання плаценти 

 

Визначення місця розташування плаценти є однією з основних 

цілей поточних трансабдомінальних акушерських ультразвукових 

досліджень плода з метою виявлення аномалій розвитку в період 

другого триместру вагітності (із 18 до 22 тижнів гестації). 

Передлежання плаценти зазвичай виявляється за допомогою 

трансабдомінального сканування (TAС). При цьому визначається 

розташування плаценти на рівні нижнього сегменту матки. Ступені 

передлежання встановлюються на основі співвідношення відстані 

між нижнім краєм плаценти і внутрішньою вічком шийки матки. 

Ступінь I або мале передлежання характеризується тим, що нижній 

край плаценти не виступає з-під нижнього сегмента матки; про II 

ступінь або маргінальне (крайове) передлежання свідчить те, що 

нижній край плаценти досягає внутрішнього вічка шийки матки; III 

ступінь або часткове передлежання встановлюється, коли плацента 

частково перекриває внутрішнє вічко шийки матки; і передлежання 

IV ступеня або повне діагностується, коли плацента повністю 

перекриває шийку матки. Передлежання І і ІІ ступеня вважаються 

«малими», у той час, як ІІІ і ІV ступені є «великими» . 

Введення трансвагінального сканування (ТВС) в акушерство в 1980-х 

роках дозволило більш точно оцінити відстань між краєм плаценти і 

внутрішнім вічком шийки матки. На мультидисциплінарному 



 

 

семінарі Американського Інституту Ультразвуку в Медицині (AIUM), 

що відбувся нещодавно, було впроваджено рекомендацію щодо 

припинення використання термінів «частковий» і «маргінальний», 

припускаючи, що термін «передлежання плаценти» 

застосовується, коли плацента лежить безпосередньо на 

внутрішньому вічку шийки матки. Якщо зміни в локалізації плаценти 

були виявлені, коли термін вагітності перевищував 16 тижнів, то 

говорять про «низьке розташування плаценти», коли її край 

розташований менше, ніж на 20 мм від внутрішнього вічка шийки 

матки, і про «нормальне розташування плаценти», коли її край 

знаходиться на відстані 20 мм або більше від внутрішнього вічка при 

трансабдомінальному або трансвагінальному скануванні. Ця нова 

класифікація краще визначає ризики перинатальних ускладнень, 

таких як допологові кровотечі та масивні післяпологові кровотечі, і 

поліпшує акушерське ведення пацієнтів. Останні статті, розглянуті в 

цьому посібнику, стосуються класифікації AIUM. 

 

2.2 Прирощення плаценти 

 

Прирощення плаценти - це гістопатологічний термін, який спочатку 

визначили Ірвінг і Хертіг в 1937 році, як «ненормальна адгезія всієї 

плаценти або її частини до нижньої стінки матки при частковій або 

повній відсутності децидуальної оболонки». Ірвінг і Хертіг не 

включали патологічну інвазивну плацентацію у своє дослідження, 

тому їх опис обмежувався аномальним прилипанням плаценти до 

стінки матки. Залежно від глибини інвазії тканин ворсинок, 

прирощення плаценти було поділено сучасними патологами на 

«прилипання», при якому ворсинки поверхнево прилипають до 

міометрію, не захоплюючи децидуальну оболонку; «вростання», 

коли ворсинки глибоко проникають в міометрій матки аж до 

серозної оболонки; і «проростання», коли ворсинки пронизуються 

через всю стінку матки і можуть проникати в суміжні органи, такі як 

сечовий міхур. Випадки прирощення плаценти також поділяють на 

загальні, часткові або фокальні відповідно до кількості органів, у які 

проросла плацентарна тканина. Таким чином, прирощення 

плаценти включає в себе різні стани, починаючи від аномального 

прилипання до глибоко проростання плацентарної тканини. 



 

 

Детальні дані щодо висновків клінічних і гістопатологічних 

досліджень є суттєво відмінними при описі різних методів 

діагностики та лікування.  

 

Диференціальна діагностика прилипання і вростання плаценти 

неможлива без відповідних гістопатологічних досліджень. Для того, 

щоб не виникало труднощів при діагностиці і встановленні ступеня 

інвазивності плаценти, термін «прирощення плаценти» 

використовується як при адгезивній, так і при інвазивній формах.  

У 1990-х роках материнська смертність від прирощення плаценти 

спостерігалася у 7% випадків. Нещодавні великі серії досліджень 

повідомляли про зменшення показників материнської смертності, і 

вони, ймовірно, будуть і надалі зменшуватися завдяки 

застосуванню детальніших скринінгових обстежень плаценти в 

жінок із групи ризику. 

 

3. Ідентифікація та оцінка доказів 

 

Цей гайдлайн був розроблений у відповідності зі стандартною 

методологією, створеною Королівським коледжем акушерів-

гінекологів (RCOG). Проведено пошук відповідних рандомізованих 

контрольованих досліджень, систематичних оглядів та метааналізу 

в Кокранівській бібліотеці (включаючи Кокранівську базу даних 

систематичних оглядів), EMBASE, Trip, MEDLINE та PubMed 

(електронні бази даних). Пошук обмежувався статтями, 

опублікованими в період з травня 2009 року по липень 2016 року. У 

Національній бібліотеці охорони здоров'я та Національній 

інформаційній бібліотеці також проведено пошук відповідних 

рекомендацій та оглядів. 

 

4. Антенатальна діагностика та догляд за жінками з низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти 

 

4.1. Які фактори ризику визначені для жінок із передлежанням 

плаценти або її низьким розташуванням ? 

 

Кесарський розтин підвищує ймовірність виникнення 



 

 

передлежання плаценти при наступних вагітностях. Ризик зростає 

по мірі збільшення кількості попередніх кесарських розтинів. 

(Рекомендація класу В) 

 

Допоміжні репродуктивні технології та куріння матері збільшують 

ризик виникнення передлежання плаценти. (Рекомендація класу B) 

У 1997р. метааналіз зв’язку передлежання плаценти з 

наявністю кесарського розтину в анамнезі виявив 

відносний ризик виникнення передлежання 4,5 (95% СІ 3,6–

5,5) - при наявності одного попереднього кесарського 

розтину; 7,4 (95% СІ 7.1-7.7) - для двох; 6.5 (95% СІ 3.6–11.6) - 

для трьох; та 44.9 (95% СІ 13.5–149.5) - для чотирьох або 

більше попередніх кесарських розтинів. 

Рівень 

доказів 

2++ 

 

Систематичний огляд та метааналіз 22-х досліджень, що 

включали понад 2 мільйони пологів, показав, що кількість 

випадків передлежання плаценти збільшується з 10/1000 

пологів при одному попередньому кесарському розтині 

до 28/1000 - при трьох або більше кесарських розтинів. 

Метааналіз 2014 року підтвердив ці висновки і повідомив 

про загальний коефіцієнт випадків 1,47 (95% CI 1,44-1,51) 

передлежання плаценти після кесарського розтину. 

1+ 

 

Когортні дослідження встановили, що друга вагітність 

через 1 рік після кесарського розтину пов'язана з 

підвищеним ризиком виникнення передлежання 

плаценти (1,7 (95% CI 0,9–3,1).  

2++ 

 

Існують суперечливі висновки щодо частоти виникнення 

передлежання плаценти в жінок, що народжували 

декілька разів. Ретроспективне когортне дослідження 1 

172 405 двійнят і мертвонароджених у США між 1989 та 

1998 роками не виявило підвищеного ризику 

передлежання плаценти при вагітності двійнею. У вибірці з 

67 895 випадків вагітностей виявлено наступні значення для 

дихоріальної вагітності - 1.54 (95% CI 1.15– 2.06) і 

монохоріальної - 3.29 (95% CI 1.32–8.21). Вагітні двійнею 

2+ 



 

 

мають підвищений ризик виникнення передлежання 

плаценти. 

 

Мета-аналіз 2016 року свідчив про підвищення ризику 

передлежання плаценти після застосування допоміжних 

репродуктивних технологій - 3,71 (95% СІ 2,67–5,16) . Це 

саме було підтверджено мета-аналізом 2017 року - 2.67 

(95% CI 2.01–3.34). Крім того, мета-аналіз 2017 року, що 

досліджував вплив куріння, виявив підвищений ризик 

передлежання плаценти у жінок, що палять - 1.42 (95% CI 

1.30–1.50). 

1+ 

 

Старший вік матері також був пов'язаний з незначним 

підвищенням ризику виникнення передлежання плаценти 

- 1,08 (95% CI 1.07–1.09). 

2- 

 

4.2. Чи слід проводити скринінгове дослідження жінок на 

передлежання або низьке розташування? Якщо так, то на якому 

терміні вагітності і з якими наступними діями? 

 

Поточні дослідження плоду з метою виявлення аномалій розвитку 

повинні включати визначення локалізації плаценти, таким чином 

ідентифікуючи жінок з передлежанням або низьким 

розташуванням плаценти. (Рекомендація класу А) 

 

Поняття «передлежання плаценти» слід використовувати, коли вона 

лежить безпосередньо над внутрішнім вічком шийки матки. Якщо 

гестаційний термін перевищує 16 тижнів, а край плаценти при 

трансабдомінальному або трансвагінальному скануванні 

розміщений менше, ніж на 20 мм від внутрішнього вічка, 

застосовують поняття «низько розташована плацента». 

(Рекомендація класу D) 

 

Якщо скринінгове обстеження на ранніх термінах вагітності свідчить 

про можливість низького розташування або передлежання 

плаценти, то з 32 тижня вагітності рекомендується проведення 

подальшого ультразвукового дослідження, включаючи 



 

 

трансвагінальне сканування, з метою точної діагностики стійкого 

низького розташування або передлежання плаценти. 

(Рекомендація класу D) 

 

Передлежання плаценти є частим ускладненням 

вагітності, пов'язаним з високими показниками 

материнських і перинатальних ризиків. Національний 

Скринінговий Комітет Великої Британії (UK NSC) не 

рекомендує застосовувати національну програму 

скринінгу для виявлення передлежання плаценти, але вона 

підтримує проведення антенатального скринінгового 

ультразвукового огляду жінок, у яких плацента 

розташована над внутрішнім вічком шийки матки. 

Основним скринінговим тестом для виявлення 

передлежання плаценти є поточні дослідження плода з 

метою виявлення аномалій розвитку. Дані оновлені в 2014 

році. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Виявлена «міграція» плаценти після розвитку нижнього 

сегмента матки під час третього триместру вагітності є 

наслідком низького розташування плаценти в 90% 

випадків. Таке явище рідше зустрічається у жінок із 

попереднім кесаревим розтином. 

Рівень 

доказів 

4 

 

При вагітності двійнею ймовірність розвитку передлежання 

плаценти також залежить від гестаційного віку, на якому 

воно було виявлено за допомогою согнографічних 

методів. Більшість випадків, при яких передлежання 

плаценти діагностоване у другому триместрі, 

вирішуються до 32-го тижня гестації. Після 32-х тижнів 

гестації у близько 50% випадків, плацента, що 

залишилася, розсмоктується, без подальших змін після 36 

тижнів.  

Рівень 

доказів 

3 

 

Терміни підтверджувального ультразвукового дослідження 

в третьому триместрі вагітності варіювали від 32 до 36 

тижнів, у залежності від ступеня передлежання плаценти. 

Рівень 

доказів 

4 



 

 

Воно ґрунтується на попереджені ризику антенатальної 

кровотечі. Час проведення подальшого ультразвукового 

обстеження також повинен бути встановлений відповідно 

до попередньої історії кесарського розтину, щоб 

виключити асоційоване прирощення плаценти. 

 

4.3. Яка роль трансвагінального сканування (ТВС) і які можливі 

ризики? 

 

Клініцисти повинні знати, що ТВС для діагностики передлежання 

плаценти або низького розташування плаценти є безпечним і за 

своєю ефективністю перевершує трансабдомінальний і 

трансперинеальний підходи. (Рекомендація класу А) 

У жінок зі стійким низьким розташуванням плаценти або 

передлежанням, які на 32 тижні вагітності залишаються 

безсимптомними, рекомендується додаткове ТВС приблизно на 36 

тижні для обговорення способу пологорозрішення. (Рекомендація 

класу D) 

 

Вимірювання довжини шийки матки може сприяти вирішенню 

питань щодо методу ведення жінок із безсимптомним 

передлежанням плаценти. Коротка довжина шийки матки та ТВС 

до 34 тижня вагітності збільшує ризик передчасних пологів і 

масивних кровотеч при кесарському розтині. (Рекомендація класу 

D) 

 

TВС підвищує точність плацентарної локалізації, особливо 

коли плацента розташована на задній стінці матки або 

якщо TАС (трансабдомінальне сканування) 

неефективне, наприклад, через ожиріння матері або 

наявність великої міоми матки. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Існує лише одне невелике (n = 38) рандомізоване 

контрольоване дослідження, що порівнює TAС і TВС 

передлежання плаценти, що свідчить про безпеку даних 

методів і високу ефективність, особливо при 

розташуванні плаценти на задній стінці матки. 

Рівень 

доказів 

1+ 



 

 

 

Якщо при ТВС відстань між внутрішнім вічком шийки 

матки і краєм плаценти становить 20 мм або більше, 

розташування плаценти слід трактувати як нормальне і 

діяти відповідно до звичної процедури. На відміну від цього, 

якщо в період другого триместру ТВС виявило, що 

плацента доходить до межі внутрішнього вічка, то це, 

ймовірно, свідчить про передлежання плаценти і на 32 

тижні гестації. Проте, «міграція» все ще можлива після 32 

тижнів вагітності. 

Рівень 

доказів 

2+ 

 

У цілому, ТВС має високу точність (позитивне 

прогностичне значення 93,3%, негативне прогностичне 

значення 97,6% та фальшиві негативні показники 2,33%) у 

діагностиці передлежання плаценти у жінок, із підозрою 

на низьке розташування плаценти, виявлене при ТАС у 

другому та на початку третього триместру, з чутливістю 

87,5% і специфічністю 98,8%. 

Рівень 

доказів 

2+ 

 

TВС також використовується для вимірювання довжини 

шийки матки при прогнозуванні можливості передчасних 

пологів. Когортні дослідження з низьким ризиком 

упередження показали, що довжина шийки матки є 

предиктором допологових кровотеч та екстреного 

передчасного кесарського розтину при наявності 

передлежання плаценти. Проспективне когортне 

дослідження 59-ти жінок із передлежанням плаценти 

показало, що показником, який свідчить про ризик 

геморагій і необхідності кесарського розтину до 34-го 

тижня вагітності є довжина шийки матки 31 мм або 

менше (чутливість 83,3% і специфічність 76,6%). Жінки з 

довжиною шийки матки менше 31 мм мають у 16 разів 

вищий ризик необхідності кесарського розтину через 

масивну кровотечу (16,4 (95% CI 3,4–75,9). Аналогічним 

чином, проспективне когортне дослідження 54 жінок із 

передлежанням плаценти показало, що комбінація 

довжини шийки матки менше 30 мм і товщини нижнього 

Рівень 

доказів 

2+ 



 

 

краю плаценти більше 10 мм має чутливість 83,3% і 

специфічність 78,4%. Більша кількість проспективних 

досліджень із використанням стандартизованого 

ультразвукового визначення товщини плацентарного краю 

має бути проведена для того, щоб було достатньо 

доказів для використання цієї ознаки в клінічній практиці. 

 

У порівнянні з жінками з довгою довжиною шийки матки, 

жінки з короткою довжиною шийки матки (менше 25 мм) 

мають вищий ризик - 7,2 (95% СІ 2,3–22,3) - масивної 

кровотечі під час кесаревого розтину. 

Рівень 

доказів 

2+ 

 

Послідовні вимірювання довжини шийки матки за 

допомогою ТВС із 26 тижнів гестації показали, що при 

швидкому зменшенні довжини шийки матки до 35 мм 

або менше спостерігається підвищення ризику 

необхідності передчасного кесаревого розтину, 

внаслідок масивної кровотечі. 

Рівень 

доказів 

2- 

 

4.4. Де має надаватися допомога і догляд за жінками з низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти в третьому 

триместрі? 

 

4.4.1. Жінки з рецидивними кровотечами  

 

Необхідна адаптація дородового догляду, включаючи госпіталізацію, 

до потреб окремих жінок та їх соціальних обставин, напр. відстань 

між будинком і лікарнею та наявність транспорту, попередні 

епізоди кровотечі, результати лабораторних досліджень і 

перенесення донорської крові або препаратів крові. 

(Рекомендація класу А) 

 

На місці, де було прийняте рішення про госпіталізацію, необхідно 

провести оцінку факторів ризику виникнення венозної 

тромбоемболії. Для цього необхідно збалансувати ризик розвитку 

венозної тромбоемболії проти ризику виникнення кровотечі 



 

 

внаслідок низького розташування або передлежання плаценти. 

(Рекомендація класу D) 

 

Необхідно чітко вказати кожній жінці, яка в третьому триместрі 

вагітності лікується вдома, що вона повинна негайно звернутися в 

лікарню у випадку кровотечі будь-якої інтенсивності, спазмів або 

болю (у тому числі періодичного болю надлобкової локалізації). 

(Рекомендація класу А) 

 

Кокранівський систематичний огляд Нільсона про вплив 

будь-яких втручань у жінок із діагнозом або підозрою на 

передлежання плаценти, який не оновлювався з жовтня 

2002 року, включає лише одне невелике рандомізоване 

контрольоване дослідження (n = 53), що порівнювало 

госпітальний догляд за вагітною із передлежанням 

плаценти з домашнім. Дане дослідження виявило 

невелику кількість доказів стосовно переваг госпітальної 

допомоги проти домашньої.  

Рівень 

доказів 

1- 

 

У ході двох великих ретроспективних дослідження вагітних 

із передлежанням плаценти, діагностованим при 

скринінговому дослідженні плода з метою виявлення 

аномалій розвитку, було запропоновано метод 

оцінювання для прогнозування ризику кесарського 

розтину. Перше дослідження (n = 250) показало, що ризик 

збільшується, якщо перший епізод вагінальної кровотечі 

відбувається до 29 тижнів вагітності (2.64 (95% СІ 1.17–5.98), 

і з появою трьох або більше епізодів допологових кровотеч 

( 2,53 (95% CI 1,1–5,86). Друге дослідження (n = 214) 

виявило, що незалежним предиктором екстрених пологів 

є кесарський розтин в анамнезі(4.7 (95 CI 1.2–12); 

одноразова допологова кровотеча ( 7.5 ( 95% CI 2.5–23), 

дві кровотечі (14 (95% CI 4.3–47); три або більше випадків 

кровотеч (27 (95% CI 8.3-90); і потреба в антенатальному 

переливанні крові (6.4 (95% CI 1.7–23). Ретроспективне 

дослідження 214-и жінок із одноплодовою вагітністю 

виявило, що ризик передчасної невідкладної операції 

Рівень 

доказів 

2- 



 

 

кесарського розтину збільшується з числом епізодів 

передпологової кровотечі: з одним епізодом (7,5 (95% СІ 

2,5–23), двома (14 (95% СІ 4,3-47), трьома або більше (27 

(95% CI 8,3–90), а також необхідністю переливання крові 

(6,4 (95% CІ 1,7–23). Результати цих досліджень дозволяють 

припустити, що предиктори екстрених пологів у жінок із 

передлежанням плаценти можуть бути використані для 

індивідуального дородового догляду з приводу 

необхідності госпіталізації, введення кортикостероїдів та 

визначення терміну пологів. 

 

Госпіталізація в лікарню під час вагітності є фактором 

ризику венозної тромбоемболії. RCOG Green-top 

Рекомендація №37 стосується тромбопрофілактики під 

час вагітності, включаючи жінок з підвищеним ризиком 

геморагії. 

Рівень 

доказів 

4 

4.4.2. Безсимптомні жінки з низьким розташуванням або 

передлежанням плаценти 

 

Жінок з безсимптомним низьким розташуванням або 

передлежанням плаценти в третьому триместрі слід попередити 

про наявний ризик передчасних пологів і акушерської кровотечі, а 

місце надання відповідної допомоги необхідно пристосувати до їх 

індивідуальних потреб. (Рекомендація класу А) 

Жінок з безсимптомним передлежанням плаценти, підтвердженим 

на 32-тижневому контрольному огляді, які перебувають під 

домашнім наглядом, слід попередити про те, що вони повинні 

мати поруч людину, яка зможе надати допомогу, та, у разі 

необхідності, бути гововими до госпіталізації. (Рекомендація класу 

А) 

Більшість жінок із безсимптомним передлежанням 

плаценти (без кровотеч або спастичного болю) 

потребують такого самого догляду, як вагітні зі 

специфічними симптомами. Численні фактори, такі як 

наявність кесарського розтину в анамнезі, відстань між 

краєм плаценти і внутрішнім вічком шийки матки, а 

також товщина плацентарного краю впливають на 

Рівень 

доказів 

4 



 

 

ймовірність збереження локалізації плаценти до пологів. 

Ці параметри можуть бути корисними при визначенні 

індивідуальних потреб жінки. 

 

4.5. Чи є доречним цервікальний серкляж у жінок з низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти? 

 

Застосування цервікального серкляжу для зменшення кровотечі і 

продовження вагітності не підтверджено достатніми доказами, щоб 

рекомендувати його використання поза клінічним випробуванням. 

(Рекомендація класу А) 

Кокранівський систематичний огляд Нільсона щодо 

впливу серкляжу у жінок із діагнозом або підозрою на 

передлежання плаценти включав 2 невеликих 

рандомізованих контрольованих дослідження (n = 25 і 36), 

які визначали доцільність цервікального серкляжу. 

Можливе зменшення кількості передчасних пологів до 34-

го тижня вагітності (0,45 (95% CI 0,23–0,87), але це свідчення 

недостатньо надійне, щоб рекомендувати його 

використання поза клінічними випробуваннями. 

Рівень 

доказів 

1- 

 

4.6. При яких обставинах і на якому терміні вагітності жінкам 

пропонують антенатальні кортикостероїди? 

 

Рекомендується проводити один курс антенатальної 

кортикостероїдної терапії між 34 і 36 тижнями гестації для вагітних із 

низько розташованою плацентою або передлежанням; у жінок іх 

підвищеним ризиком передчасних пологів доцільно приймати 

антенатальні кортикостероїди до 34 тижня. (Рекомендація класу А) 

Велике контрольоване дослідження виявило, що 

неонатальні захворювання у жінок з передлежанням 

плаценти включають ризик виникнення анемії, підвищену 

потребу в інтенсивній допомозі новонародженим, 

зниження 5-хвилинної оцінки за шкалою Апгар , 

респіраторний дистрес-синдром, механічну вентиляцію 

та внутрішньошлуночкову кровотечу. Однак не існує 

жодних доказів того, що діти, народжені жінками з 

Рівень 

доказів 

2++ 



 

 

передлежанням плаценти, частіше є недоношеними, у 

порівнянні з дітьми, народженими жінками без даної 

патології. 

 

У порівнянні з плацебо або відсутністю лікування 

антенатальними кортикостероїдами (бетаметазоном, 

дексаметазоном або гідрокортизоном), прийом 

антенатальних кортикостероїдів зменшує ймовірність 

виникнення серйозних негативних наслідків, пов’язаних із 

недоношеністю, включаючи перинатальну смерть (0,72 

(95% CI 0,58–0,89) дистрес-синдром (0,66 (95% CI 0,56–

0,77), внутрішньошлуночкову кровотечу (0,55 (95% CI 0,40-

0,76) і некротичний ентероколіт (0,50 (95% CI 0,32–0,78). 

Рівень 

доказів 

1+ 

 

Рандомізоване контрольоване дослідження 2016 року 

показало, що введення бетаметазону жінкам із 

одноплодовою вагітністю, що мають ризик виникнення 

пізніх передчасних пологів (із 34-го до 37-го тижнів 

вагітності) значно знижує частоту респіраторних 

ускладнень серед новонароджень. 

Рівень 

доказів 

1+ 

 

4.7. Чи доречним є використання токолітиків у жінок із 

симптомним низьким розташуванням або передлежанням 

плаценти, у яких є загроза передчасних пологів? 

 

Для полегшення введення антенатальних кортикостероїдів у перші 

48 годин можуть бути використані токолітики для жінок з 

симптомним низьким розташуванням або передлежанням 

плаценти. (Рекомендація класу C) 

Якщо існує ризик материнської або фетальної патології, токолітики 

не слід використовувати для спроби пролонгування вагітності. 

(Рекомендація класу C) 

 

Систематичний огляд, що мав на меті визначити, чи 

тривале (48 годин або більше) застосування токолітиків у 

жінок із симптомним передлежанням плаценти 

покращує перинатальний результат, виявив два 

Рівень 

доказів 

1- 



 

 

ретроспективні дослідження (всього, n = 217) і одне 

рандомізоване контрольоване дослідження (n = 60). 

Результати рандомізованого контрольованого 

дослідження показали, що вагітність може бути 

продовжена на 7 і більше днів при застосуванні 

токолітиків (3,10 (95% CI 1,38–6,96). У поєднанні з даними 

ретроспективних досліджень результати не мали 

значущості (1.19, 95% CI 0.63–2.28). Рандомізоване 

контрольоване дослідження було визнано невідповідним 

вимогам Консолідованих стандартів звітності про 

випробування. 

 

Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване 

багатоцентрове дослідження, що включало 109 жінок із 

передлежанням плаценти в терміні вагітності від 24 до 34 

тижнів, у яких спостерігався принаймні один випадок 

акушерської кровотечі, показало, що не існує різниці між 

ніфедипіном (n = 54) і плацебо (n = 55) для продовження 

терміну вагітності. Несприятливі перинатальні результати 

були порівняні між групами. 

Рівень 

доказів 

1+ 

 

4.8. На якому терміні гестації мають відбутися пологи? 

 

Пізні передчасні (від 34 до 37 тижнів) пологи є характерними для 

жінок з низьким розташуванням або передлежанням плаценти, а 

також із вагінальними кровотечами або іншими, пов'язаними з 

ними факторами ризику передчасних пологів, в анамнезі. 

(Рекомендація класу C) 

 

У жінок, які мають неускладнене передлежання плаценти, пологи 

очікуються між 36 та 37 тижнями вагітності. (Рекомендація класу C) 

 

Оскільки ризик масивних кровотеч швидко зростає після 

36 тижнів вагітності, експертні висновки підкреслюють, що 

рішення щодо термінів пологів повинні бути 

індивідуалізовані. За наявності особистих показань і 

обмежень з боку вагітної з передлежанням плаценти, 

Рівень 

доказів 

4 



 

 

припускається необхідність планового пологорозрішення 

за допомогою кесаревого розтину на 36-37 тижні 

вагітності.  

 

Ризики кровотечі і необхідності екстреного 

пологорозрішення значно збільшуються при 

переношеності, тоді як ризик ускладнень та неонатальної 

захворюваності, пов’язаний із недоношеністю, знижується. 

Як повідомлялося, ризик виникнення кровотеч, внаслідок 

передлежання плаценти, становить 4,7% до 35 тижнів 

вагітності, 15% - до 36 тижнів вагітності, 30% - до 37 тижнів 

вагітності і 59% - до 38 тижнів вагітності. 

Рівень 

доказів 

2- 

 

Американське когортне дослідження з використанням 

бази даних Центрів контролю та профілактики 

захворювань, пов'язаних з народженням та смертю 

немовлят, оцінило наслідки пологорозрішення жінок із 

передлежанням плаценти на 35, 36 і 37 тижнях вагітності 

та ризики, що виникають внаслідок цього. У порівнянні з 

дітьми, народженими на 38 тиждень вагітності, ті, які були 

народжені у терміні 35-36-37 тижнів вагітності, мають не 

менший ризик виникнення анемії, судом, дистресу 

плода, збільшення потреб у вентиляції або смерті 

немовляти на першому році життя.  

Рівень 

доказів 

2+ 

 

4.9. У яких ситуаціях пологи через природні пологові шляхи є 

можливими для жінок з низько розташованою плацентою? 

 

У жінок з безсимптомним низьким розташуванням або 

передлежанням плаценти в 3 триместрі вагітності вибір способу 

пологів повинен ґрунтуватися на клінічній картині і доповнюватися 

ультразвуковими дослідженнями, включаючи відстань між краєм 

плаценти і положенням голови плода відносно переднього краю 

плаценти по ТВС. (Рекомендація класу D) 

 

Жінки, в яких край плаценти розташований менше, ніж на 

20 мм від внутрішнього вічка шийки матки в третьому 

Рівень 

доказів 



 

 

триместрі, частіше потребують пологорозрішення із 

застосуванням кесарського розтину, якщо край плаценти 

товщиною понад 10 мм і / або містить губчасте утворення 

або маргінальний синус. Ці додаткові ультразвукові 

ознаки мають недостатю доказовість і не оцінюються у 

практиці Великої Британії. Показники успішності пологів 

природнім шляхом, коли край плаценти розташований 

на 10 - 20 мм від внутрішнього вічка шийки матки, 

відрізняються в широких межах (56% і 93% відповідно). 

Відповідні дослідження є невеликими, 

спостережувальними та ретроспективними, що 

ускладнює надання рекомендацій для конкретного 

випадку вагітності на основі ультразвукових висновків. 

2- 

 

5. Оптимізація пологів у жінок із передлежанням плаценти 

 

До пологів всі жінки з передлежанням плаценти та їхні партнери 

повинні обговорити питання про спосіб пологорозрішення. 

Показання для переливання крові та гістеректомії повинні бути 

переглянуті, обговорені і задокументовані. (Рекомендація класу А) 

Передлежання плаценти і переднє низьке розташування плаценти 

несуть більш високий ризик масивної акушерської кровотечі і 

гістеректомії. Пологи повинні проводитися в пологовому будинку з 

доступом до невідкладної допомоги та переливання крові. 

(Рекомендація класу D) 

 

Жінки з атиповими антитілами утворюють групу з особливо високим 

ризиком, а догляд за цими жінками повинен включати співпрацю з 

місцевим гематологом і банком крові. (Рекомендація класу D) 

Профілактика та лікування анемії протягом антенатального періоду 

рекомендується для всіх вагітних жінок. (Рекомендація класу D) 

 

Жінки, яким був зроблений кесарський розтин при 

передлежанні плаценти, мають підвищений ризик втрати 

крові більш ніж на 1000 мл порівняно з жінками, що мають 

кесарів розтин за іншими показами (3,97 (95% CI 3,24–

4,85). Жінки з переднім розташуванням плаценти 

Рівень 

доказів 

2++ 



 

 

піддаються підвищеному ризику втрати крові. 

Передлежання плаценти, при якому вона покриває 

внутрішнє вічко шийки матки, а також передня 

плацентація є незалежними факторами ризику (4.1 і 3.5, 

відповідно) виникнення масивних кровотеч під час 

кесарського розтину. Контрольоване дослідження, 

проведене в Національному інституті охорони здоров'я 

дітей та розвитку людини (NICHD), відділ реєстру 

кесарських розтинів відділення Матері і дитини (MFMU) 

показало, що геморрагічна материнська захворюваність 

частіше зустрічається у жінок із передлежанням плаценти 

(19% проти 7% , 2.6 (95% CI 1.9–3.5), а головні фактори, 

пов'язані з кровотечею у матері, включають анемію, 

тромбоцитопенію, діабет і застосування препаратів 

магнію. 

 

Ризик масивної кровотечі разом із необхідністю 

переливання крові приблизно в 12 разів вищий при 

проведенні кесарського розтину в жінок із 

передлежанням плаценти, ніж при кесарському розтині, 

внаслідок інших показань. Подібно до пацієнток із 

неускладненою вагітністю, жінки з передлежанням 

плаценти повинні проходити скринінг на виявлення анемії 

та обстежуватися, якщо рівень їх гемоглобіну знаходиться 

за межами нормального діапазону (110 г / л при 

першому візиті і 105 г / л у 28 тижнів вагітності). Добавки 

заліза повинні бути призначені і прийматися жінкою, якщо 

для цього є відповідні показання. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Для жінок із високим ризиком виникнення аварійної 

трансфузії, так само як для вагітних із передлежанням 

плаценти, що не мають клінічно значущих аллоантитіл, 

рекомендується, надання зразків біоматеріалу один раз 

на тиждень для виключення або виявлення будь-яких 

новооутворених антитіл і зберігання крові, що може 

знадобитися при пологах.  

Рівень 

доказів 

4 

 



 

 

6. Перебіг пологів у вагітних із низьким розташуванням або 

передлежанням плаценти 

 

6.1. Який рівень кваліфікації повинні мати акушер та анестезіолог 

для проведення кесарського розтину у жінки з передлежанням 

плаценти? 

 

Як мінімальною вимогою для проведення планового кесарського 

розтину у жінки з передлежанням плаценти, є та, що хірургічна 

процедура повинна виконуватися належним чином досвідченими 

спеціалістами. (Рекомендація класу А) 

 

У випадках планового кесарського розтину при передлежанні 

плаценти або її низькому розташуванні, старший акушер і 

старший анестезіолог повинні бути присутніми в пологовій залі або 

в операційній (Рекомендація класу А) 

 

Коли виникає надзвичайна ситуація, старший акушер-гінеколог і 

старший анестезіолог повинні бути негайно попереджені і негайно 

з’явитися для надання допомоги. (Рекомендація класу А) 

 

Материнські ускладнення при кесарському розтині 

зростають, коли хірургом є стажер, а не досвідчений 

спеціаліст. Передлежання плаценти часто асоціюється з 

додатковими ускладненнями, в тому числі неправильним 

положенням плоду (поперечним або сідничним), що 

вимагає комплексних інтраопераційних заходів для 

безпечних пологів. 

Рівень 

доказів 

4 

 

6.2. Яка анестезія найбільш підходить для жінок, яким проводять 

кесарів розтин при передлежанні плаценти? 

 

Регіональна анестезія вважається безпечною і пов'язана з меншим 

ризиком кровотечі, ніж загальна анестезія для кесарського розтину 

у жінок із низьким розташуванням або передлежанням плаценти. 

Жінки з низько розташованою плацентою або переднім 

передлежанням мають бути повідомлені про те, що може 



 

 

знадобитися перехід до загальної анестезії. При цьому, вагітних 

просять дати згоду. (Рекомендація класу D) 

 

Рандомізоване контрольоване дослідження переваг 

місцевої анестезії над загальною при передлежанні 

плаценти, продемонструвало, що ризик необхідності 

переливання крові зростає у випадку застосування 

загальної анестезії (хоча й не передбачається 

крововтрата). 

Рівень 

доказів 

1- 

 

4-річне рандомізоване сліпе дослідження в 19-ти 

академічних центрах США жінок, які перенесли 

кесарський розтин, показало, що фактори ризику 

виникнення кровотечі зростають у тих, кому надається 

загальна анестезія. 

Рівень 

доказів 

2+ 

 

Нещодавнє контрольоване дослідження показало, що 

загальна анестезія є одним з основних факторів, що 

спричиняє розвитку кровотеч у жінок із передлежанням 

плаценти. 

Рівень 

доказів 

2++ 

 

6.3. Які препарати крові повинні бути доступні? 

 

Тісний зв'язок пологового відділення з відділенням трансфузійної 

терапії є надзвичайно важливим для жінок із низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти. (Рекомендація 

класу А) 

 

Швидка інфузія та пристрої для нагрівання рідини повинні бути в 

безпосередній доступності. (Рекомендація класу А) 

 

Еритроцити, свіжозаморожена плазма і кріопреципітат 

або концентрат фібриногену зберігаються у банках 

крові, які постачають акушерські відділення. Якщо рівень 

гемоглобіну у вагітної менше 70г / л в післяопераційному 

періоді за відсутності постійної кровотечі або ризику її 

виникнення, то рішення про переливання слід приймати 

Рівень 

доказів 

4 



 

 

на індивідуальній основі, попередньо проінформувавши 

жінку. У екстремальних ситуаціях або коли група крові 

невідома, слід переливати кров І групи Rh -. 

 

Не існує жодних доказів, що підтверджують ефективність 

реінфузії при передлежанні плаценти. 

Рівень 

доказів 

4 

 

6.4. Який хірургічний підхід слід застосовувати для жінок з низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти? 

 

Застосовується вертикальний розріз шкіри та / або матки, коли плід 

знаходиться в поперечному положенні, для того, щоб оминути 

плаценту, особливо, якщо термін вагітності нижче 28 тижнів. 

(Рекомендація класу А) 

 

Існує можливість використання передопераційної та / або 

інтраопераційної ультрасонографії для точного визначення 

розташування плаценти та оптимального місця для розрізу матки. 

(Рекомендація класу D) 

 

Якщо плацента пересічена під час розрізу матки, негайно затисніть 

пуповину після вилучення плода, щоб уникнути надмірної втрати 

крові. (Рекомендація класу D) 

 

Якщо фармакологічно контролювати кровотечу стає неможливо, 

слівд застосувати внутрішньоматкову тампонаду та / або хірургічні 

гемостатичні методи, як можна швидше. Інтервенційні радіологічні 

методи також повинні бути терміново використані, якщо це 

можливо. (Рекомендація класу C) 

 

Якщо консервативні медичні та хірургічні втручання виявляються 

неефективними, рекомендується проведення гістеректомії. 

(Рекомендація класу D) 

У випадках переднього передлежання плаценти, 

перерізання плаценти часто пов'язане з посиленням 

материнської кровотечі. Ретроспективне когортне 

Рівень 

доказів 

2- 



 

 

дослідження показало, що уникнення розрізу при 

передньому передлежанні плаценти після 24-го тижня 

гестації зменшує необхідність переливання крові під час 

або після кесаревого розтину. 

 

 «J-подібний» розріз матки був розглянутий для 

використання у жінок із передлежанням плаценти в 

невеликому ретроспективному дослідженні, результати 

якого свідчать про зниження інтраопераційної кровотечі і 

полегшення пологів. 

Рівень 

доказів 

2- 

 

Внутрішньоматкова балонна тампонада, різні типи 

компресійних швів і методи оклюзії маткових артерій 

стали все частіше використовуватися у жінок із 

передлежанням плаценти для контролю стану вагітної, 

зменшення або припинення інтраопераційної кровотечі. 

Серія випадків із застосуванням внутрішньоматкових 

гідростатичних балонних катетерів, включаючи балон 

Бакрі, балон BT ‐ Cath® або трубку Sengstaken – 

Blakemore, у жінок із передлежанням плаценти виявила 

ефективність даних методів у 75% - 88% випадків. 

Рівень 

доказів 

3 

 

Фактори, що можуть стати причиною неефективності 

балонної тампонади при передлежанні плаценти, 

включають кесарський розтин в анамнезі, передню 

плацентацію, тромбоцитопенію та / або коагулопатію під 

час проведення процедури. 

Рівень 

доказів 

2++ 

 

Компресійні і внутрішньоматкові шви мають добру 

ефективність для контролю виникнення кровотеч. 

Найбільш відома технологія накладення швів була 

описана B-Lynch в 1997 році. Комбінований метод 

накладання шва B-Lynch і внутрішньоматкова балонна 

тампонада також успішно використовувалися для 

запобігання кровотеч при передлежанні плаценти. 

Рівень 

доказів 

3 

 

Інтраопераційні інтервенційні радіологічні технології, Рівень 



 

 

включаючи трансартеріальну емболізацію та тимчасову 

балонну оклюзію внутрішніх клубових артерій, також 

успішно використовувалися для запобігання і контролю 

виникнення кровотеч при передлежанні плаценти і 

повинні застосовуватися у випадках, коли це можливо. 

Наступні дослідження жінок із передлежанням плаценти, 

які пройшли артеріальну емболізацію, свідчать про те, що 

втручання в подальшому не порушує менструальний 

цикл та не впливає на можливість завагітніти. 

доказів 

3 

 

7. Антенатальна діагностика і її наслідки в жінок із прирощенням 

плаценти 

 

7.1. Які є фактори ризику у жінок із прирощенням плаценти? 

 

Основними факторами ризику є наявність в анамнезі прирощень 

плаценти при попередніх вагітностях, кесарський розтин та інші 

хірургічні втручання на матці, включаючи повторне вишкрібання 

ендометрію. Цей ризик зростає по мірі збільшення кількості 

попередніх кесарських розтинів. (Рекомендація класу B) 

 

Жінки, які звертаються з проханням зробити кесарський розтин за 

відсутності прямих показань, повинні бути поінформовані про 

ризик прирощення плаценти та його наслідки для наступних 

вагітностей. (Рекомендація класу А) 

Усі епідеміологічні дослідження за останні 2 десятиліття 

показали прямий зв'язок між збільшенням кількості 

кесарських розтинів і частотою прирощення плаценти 

(аномальне прилипання та проростання плаценти) у 

наступних вагітностях. Дослідження, проведене в 2016 

році, виявило, що ризик інвазивної плацентації 

збільшується в 7 разів після попереднього кесарського 

розтину. 

Рівень 

доказів 

2+ 

 

Ризик виникнення прирощення плаценти збільшується 

залежно від кількості попередніх операцій кесарського 

розтину. Систематичний огляд повідомляє про збільшення 

Рівень 

доказів 

2++ 



 

 

частоти виникнення прирощення плаценти з 3,3–4,0% у 

жінок із передлежанням і відсутністю кесарських розтинів 

в анамнезі, до 50–67% у жінок із трьома або більше 

операціями кесарського розтину. Частота прирощення 

плаценти при одному кесарському розтині в анамнезі 

становить 8,6 (95% СІ 3,536–21,078), при двох - 17,4 (95% СІ 

9,0–31,4) при трьох і більше - 55,9 ( 95% СІ 25,0–110,3). 

 

Передлежання плаценти - ще один важливий фактор 

ризику для прирощення плаценти. У великому 

багатоцентровому американському когортному 

дослідженні зазначалося, що для жінок, в яких було 

передлежання плаценти і кесарський розтин при 

попередній вагітності, ризик прирощення плацентації 

становить 3% - для одного випадку кесарського розтину, 

11% - для двох, 40% - для трьох, 61% - для чотирьох і 67% - для 

п’яти і більше. У національному контрольованому 

дослідженні з використанням системи британського 

акушерського спостереження було виявлено, що частота 

прирощення плаценти збільшується з 1,7 на 10 000 жінок 

до 577 на 10 000 у жінок з попереднім кесарським 

розтином і передлежанням плаценти. 

Рівень 

доказів 

2+ 

 

Інші додаткові фактори ризику включають вік матері і 

допоміжні репродуктивні технології, зокрема, 

екстракорпоральне запліднення. Із кожним роком у жінок 

старше 35-річного віку без без попереднього 

кесарського розтину ризик прирощення плаценти 

збільшується на 1,30 (95% СІ 1,13-1,50). 

Рівень 

доказів 

2- 

 

Прирощення плаценти не є виключно наслідком 

кесарського розтину. Інші хірургічні травми, що можуть 

призвести до порушення цілісності маткового 

ендометрію та / або поверхневого міометрію, такі як 

кюретаж матки, ручне видалення плаценти, 

післяпологовий ендометрит або міомектомія, є причиною 

прирощення плаценти у наступних вагітностях. У цілому, 

Рівень 

доказів 

2+ 



 

 

ризик виникнення прирощення плаценти після попереднії 

хірургічних втручань на матці становить 3,40 (95% СІ 1,30–

8,91). 

 

Виникнення прирощення плаценти також спостерігалося 

у жінок, які не мали хірургічних втручань на матці в 

анамнезі, але мали патологію матки, таку як дворога 

матка, аденоміоз, підслизова фіброма та міотонічна 

дистрофія. 

Рівень 

доказів 

3 

 

Зовсім недавно спостерігалося збільшення кількості 

випадків, що описують імплантацію плаценти на місці 

рубців від попереднього кесарського розтину. 

Встановлено докази того, що рубець внаслідок 

кесарського розтину може стати причиною аномальної 

адгезії та інвазії плаценти в другій половині вагітності. 

Вагітність при наявності рубця на матці, внаслідок 

кесарського розтину, може бути діагностована з 

використанням ТВС з другого місяця вагітності з 

використанням специфічних критеріїв ультразвуку. 

Протягом останнього десятиліття кількість зареєстрованих 

випадків вагітності при наявності рубця на матці 

збільшилася внаслідок покрашення методів ведення 

даного стану, широкого використання ультразвукового 

сканування на ранніх термінах вагітності та збільшення 

кількості попередніх кесарських розтинів. Наслідок 

вагітності при наявності рубця на матці залежить від 

об’єму плаценти, що розвивається всередині рубця і 

глибини вторгнення ворсинок. Подальші дані необхідні для 

встановлення взаємозв'язку між вагітністю при наявності 

рубця на матці у першому триместрі та розвитком 

інвазивної плацентації. 

Рівень 

доказів 

3 

 

7.2. Як можна запідозрити діагноз прирощення плаценти і 

діагностувати його антенатально? 

 

Антенатальна діагностика прирощення плаценти має вирішальне 



 

 

значення для планування подальших дій і знижує материнську 

захворюваність та смертність. (Рекомендація класу D) 

 

Операція кесарського розтину в анамнезі і наявність низького 

розташування або переднього передлежання плаценти повинні 

насторожувати лікарів та наштовхувати на думку про наявність 

високого ризику прирощення плаценти. (Рекомендація класу D) 

Материнські ускладнення при прирощенні плаценти є, у 

першу чергу, результатом масивних кровотеч. У 

розглянутому дослідженні середній об’єм крововтрати 

при прирощенні плаценти коливався від 2000 до 7800 мл, 

а середнє число одиниць перелитої крові становило 5 

одиниць. Антенатальна діагностика прирощення 

плаценти знижує частоту материнських кровотеч і 

захворюваності. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Обстеження населення показали, що прирощення 

плаценти залишається недіагностованим до пологів у 1/2 

- 2/3 випадків. У серії випадків із спеціалізованих центрів, 

приблизно у 1/3 випадків прирощення плаценти не було 

діагностоване під час вагітності. 

Рівень 

доказів 

2+ 

 

Багатодисциплінарна допомога в пологовому відділенні з 

доступом до інтенсивної терапії матері та 

новонароджених часто потребується для жінок із 

прирощенням плаценти. Щоб організувати таку 

допомогу, діагноз повинен бути встановлений антетально. 

Рівень 

доказів 

4 

 

7.2.1. Ультразвуковий скринінг і діагностика прирощення плаценти 

 

Ультразвукова візуалізація є високоточною, коли виконується 

кваліфікованим спеціалістом із досвідом діагностики прирощення 

плаценти. (Рекомендація класу C) 

 

Направляйте жінок із підозрою на прирощення плаценти до 

спеціалізованого відділення з досвідом роботи з зображеннями. 

(Рекомендація класу B) 



 

 

 

Жінки з кесарським розтином в анамнезі, у яких спостерігається 

низьке розташування або передлежання плаценти, повинні бути 

спеціально обстежені на виявлення прирощення плаценти. 

(Рекомендація класу D) 

 

Протягом багатьох років досліджень було повідомлено 

про численні методи ультразвукової візуалізації, 

включаючи формування зображень у відтінках сірого та 

кольорову допплерівську візуалізацію (CDI), та / або 

тривимірну енергетичну допплерівську сонографію. У 

2016 році Європейська робоча група з дослідження 

аномальної інвазивності плаценти запропонувала 

уніфікований опис ультразвукових ознак (див. Додаток) 

для пренатальної діагностики прирощення плаценти, а 

Міжнародна експертна група з аномально інвазивної 

плаценти підготувала протокол для оцінки ультразвукових 

ознак. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Систематичний огляд та метааналіз 23 ультразвукових 

досліджень, до яких були залучені 3707 вагітні з ризиком 

прирощення плаценти, показав, що загальна 

ефективність ультразвукового обстеження, виконана 

кваліфікованими операторами, дуже висока з чутливістю 

90,72% (95% СІ 87,2–93,6) і специфічністю 96,94% (95% СІ 

96,3–97,5). Серед різних ультразвукових ознак, зміни в 

поверхні матки і сечового міхура мали найкращу 

діагностичну специфічність 99,75% (95% СІ 99,5–99,9) для 

прогнозування прирощення плаценти. Аномальний 

розвиток судинної мережі матки мав кращу 

прогностичну точність із чутливістю 90,74% (95% СІ 85,2–

94,7), специфічністю 87,68% (95% СІ 84,6–90,4) та 

діагностичною цінністю 69,02 (95% СІ 22,8–208,9). 

Рівень 

доказів 

2++ 

 

Систематичний огляд 2017 року та метааналіз із 

застосуванням стандартизованих ультразвукових знаків 

(див. Додаток) показав, що у жінок із прирощенням 

Рівень 

доказів 

2++ 



 

 

плаценти та кесарським розтином в анамнезі, 

ефективність ультразвукового обстеження для 

антенатального виявлення прирощення плаценти має ще 

більшу чутливість 97,0% (95% СІ 93,0–99,0), специфічність 

97,0% (95% СІ 97,0–98,0) та діагностичну цінність 228,5 (95% 

СІ 67,2–776,9) у проспективних дослідженнях. Плацентарні 

лакуни при зображенні у відтінках сірого, що надають 

плаценті такого вигляду, ніби вона «поїджена міллю», а 

також посилена васкуляризація плацентарного ложа, в 

якому наявні великі судини, які надходять у лакуни, є 

найбільш поширеними ультразвуковими ознаками 

прирощення плаценти. 

 

Визначення глибини і латерального розширення 

міометричної інвазії є корисним при плануванні 

індивідуального догляду за жінками з прирощенням 

плаценти. Досі не було знайдено доказів на 

підтвердження того, що ультразвукова ознака або їх 

комбінація є специфічними для визначення глибини 

прирощення плаценти, з метою забезпечення точної 

диференційної діагностики між адгезивною та інвазивною 

плацентацією.  

Рівень 

доказів 

2++ 

 

Оскільки переважна більшість випадків прирощення 

плаценти є наслідком низької плацентації або 

прикріплення плаценти до рубця від попереднього 

кесарського розтину, то ТВС відіграє важливу роль у 

ранньому та повторному виявленні прирощення 

плаценти, диференційній дігностиці адгезивної та 

інвазивної плацентації, а токож у лікуванні прирощення 

плаценти 

Рівень 

доказів 

4 

 

 

7.2.2. Чи існує користь від магнітно-резонансної томографії (МРТ) 

у діагностиці прирощення плаценти? 

 

 



 

 

Клініцисти повинні знати, що діагностична цінність МРТ та 

ультразвукової візуалізації при виявленні прирощення плаценти - 

однакові. (Рекомендація класу C) 

 

МРТ може застосовуватися як доповнення до ультразвукової 

візуалізації для оцінки глибини інвазії та латерального розширення 

міометральної інвазії, особливо при задній плацентації та / або у 

жінок із ультразвуковими ознаками, що свідчать про 

параметральну інвазію. (Рекомендація класу А) 

 

МРТ все частіше використовується для пренатальної 

діагностики прирощення плаценти. Основними 

характерними особливостями МРТ при даній патології є 

визначення аномальних випинань матки, темних 

внутрішньоплацентарних смуг на T2-обтяженій візуалізації, 

гетерогенної інтенсивності сигналу, дезорганізованої 

судинної системи плаценти і порушення матково-

плацентарної зони. Систематичний огляд виявив, що 

більшість досліджень мають невелику вибірку, тому 

чутливість і специфічність МРТ при діагностиці 

прирощення плаценти широко варіюється між 75% і 100%, 

і 65% і 100% відповідно. 

Рівень 

доказів 

2++ 

 

Два систематичні огляди та метааналізи виявили, що 

діагностична цінність ультразвукової візуалізації та МРТ у 

виявленні прирощення плаценти аналогічні. Перший огляд 

включав 13 досліджень і повідомляв про чутливість 83% 

(95% СІ 77-88), специфічність 95% (95% СІ 93-96) та 

діагностичну цінність 63,41 (95% СІ 29,04-138,48) для УЗД, 

порівняно з чутливістю 82% (95% СІ 72-90), специфічністю 

88% (95% СІ 81-94) та діагностичною цінністю 22,95 (95% СІ 

3,19–165,11) для МРТ. Другий огляд (2014 року) включав 18 

досліджень і виявив, що МРТ має чутливість 94,4% (95% СІ 

86,0–97,9), специфічність 84,0% (95% СІ 76,0–89,8) та 

діагностичну цінність 89,0 (95% СІ 22.8–348.1). Останній 

огляд також виявив, що МРТ має високу прогностичну 

точність при оцінці як глибини, так і локалізації 

Рівень 

доказів 

2++ 



 

 

плацентарної інвазії. 

 

Застосування внутрішньовенної ін'єкції гадолінію може 

підвищити чутливість і специфічність МРТ при діагностиці 

інвазивних форм прирощення плаценти, але докази 

довгострокової безпеки для плода є обмеженими. Крім 

того, досвідченість рентгенологів залишається 

незалежним фактором діагностичної точності МРТ. 

Рівень 

доказів 

4 

 

7.3. Де має проводитися догляд за жінками з прирощенням 

плаценти? 

 

Жінкам із діагнозом прирощення плаценти допомога має 

надаватися в спеціалізованому центрі мультидисциплінарною 

командою з досвідом діагностики та лікування інвазивної 

плацентації. (Рекомендація класу А) 

 

Жінки з прирощенням плаценти повинні народжувати в 

спеціалізованому центрі з безпосереднім доступом до препаратів 

крові, де наявне відділення інтенсивної терапії дорослих та 

відділення інтенсивної терапії новонароджених. Пологи 

контролюються багатопрофільною командою з досвідом роботи в 

комплексній тазовій хірургії. (Рекомендація класу D) 

 

У цілому, за жінками з прирощенням плаценти 

необхідний особливий догляд через високий ризик тяжкої 

материнської кровотечі та передчасних пологів. 

Прирощення плаценти може стати причиною великих 

пренатальних ускладнень, таких як розрив матки і 

ушкодження сечового міхура з загрозливою для життя 

кровотечею ще на ранніх термінах вагітності. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Експертиза 2015 року показала, що кесарський розтин у 

жінок із пренатально діагностованим прирощенням 

плаценти, зокрема його інвазивними формами, має 

відбуватися в спеціалізованому центрі з можливістю 

надання багатопрофільної допомоги, досвідом 

Рівень 

доказів 

4 



 

 

проведення комплексних операцій на органах малого 

тазу та з безпосереднім доступом до відділення 

інтенсивної терапії для дорослих та відділення інтенсивної 

терапії для новонароджених. 

 

Ретроспективне когортне дослідження 77 жінок із 

підозрою на прирощення плаценти виявило, що вагітні, які 

народжували раніше запланованого терміну, значно 

частіше мали вагінальні кровотечі та спастичний 

матковий біль, у порівнянні з жінками з плановими 

пологами. Кожен епізод антенатальної вагінального 

кровотечі підвищує ризик передчасних пологів(3.8 (95% CI 

1.8-7.8). 

Рівень 

доказів 

2- 

 

Ретроспективні когортні досліджень у США надають все 

більше доказів стосовно того, що жінки з діагностованим 

пренатально прирощенням плаценти, які знаходяться під 

контролем багатопрофільної команди спеціалістів, 

мають меншу необхідність у переливанні крові та 

повторних операціях протягом 7 днів після пологів у 

порівнянні з жінками, догляд за якими здійснюється 

немультидисциплінарною стандартною акушерською 

командою, що не керується спеціальним протоколом 

дій. У жінок, які поступають у приймальне відділення на 34 

тижні гестації і народжують між 34 і 35 тижнями вагітності 

під контролем спеціалізованої міждисциплінарної 

команди, пологи проходять значно швидше.  

Рівень 

доказів 

2- 

 

7.4. Коли потрібно планувати пологи у жінок із прирощенням 

плаценти? 

 

За відсутності факторів ризику передчасних пологів у жінок, які 

мають прирощення плаценти, планування пологів з 35 до 37 тижня 

гестації забезпечує найкращий баланс між зрілістю плода та 

ризиком передчасних пологів. (Рекомендація класу А) 

 

Так само, як і при передлежанні плаценти, при визначенні Рівень 



 

 

термінів введення антенатальних кортикостероїдів і 

оптимального гестаційного віку для пологів у жінок із 

прирощенням плаценти слід враховувати клінічні 

фактори. На даний час немає рандомізованих 

контрольованих досліджень, які б встановили 

рекомендації щодо визначення терміну пологів при 

прирощенні плаценти.  

доказів 

4 

 

У випадках підозри на прирощення плаценти, коли 

передбачається значна втрата крові та необхідність 

гістеректомії, пропонується планування 

пологорозрішення між 34 і 35 тижнями вагітності для 

уникнення екстренних пологів. Аналіз таких випадків у 2010 

році підтримує підхід, який ґрунтується на збільшенні 

ймовірності потреби в екстренній допомозі, коли термін 

вагітності перевищує 34 тижні. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Дані однієї установи стосовно трьох нещодавніх 

ретроспективних когортних досліджень жінок із 

діагностованим пренатально прирощенням плаценти, 

що мали в анамнезі кесарів розтин, показали, що при 

відсутності факторів ризику для передчасних пологів 

можна безпечно планувати пологи після 36 тижнів гестації. 

Перше дослідження, яке проводилося з 1982 по 2002 рік 

включало 103 жінки, виявило, що середній гестаційний 

термін, оптимальний для пологів становить 33 тижні у 

випадках глибокої плацентарної інвазії (вростання або 

проростання). При поверхневому прикріпленні – 

прилипанні – оптимальний термін пологів становить 35 

тижнів.  

У другому дослідженні 216 жінок виявили, що частота 

ургентних пологів внаслідок кровотеч суттєво 

зменшилася. Більшість жінок народжували на 36 тижні 

гестації або пізінше, і майже у 90% були відсутні 

ускладнення у вигляді кровотеч. У третьому дослідженні 84 

жінок, які досягли 34 тижня вагітності, встановлено, що ті, у 

яких немає факторів ризику передчасних пологів, мають 

Рівень 

доказів 

2+ 



 

 

низькі показники позапланових пологів до 36 тижнів 

вагітності. 

 

8. Планування пологів у жінок з підозрою на прирощення плаценти 

 

Після підтвердження діагнозу прирощення плаценти, необхідно 

розробити план невідкладної допомоги, включаючи використання 

інституційного протоколу для лікування акушерської кровотечі. 

(Рекомендація класу А) 

 

Основним ризиком, що виникає при пологах у жінок із 

прирощенням плаценти, є масивна кровотеча та 

пов'язані з нею ускладнення, такі як коагулопатія, 

поліорганна недостатність і смерть. Багато жінок, які 

мають прирощення плаценти, потребують переливання 

крові (8 одиниць або більше), а їх середній показник 

тромбоцитів є найнижчим у порівнянні з іншими 

причинами кровотеч. 

Рівень 

доказів 

2+ 

 

Огляд 34 досліджень, опублікованих між 1977 і 2012 

роками, що включав 508 617 випадків пологів, 865 серед 

яких були ускладнені прирощенням плаценти, показав, 

що найбільш значущими ризиками для здоров’я матері 

під час пологів є потреба в післяпологовій трансфузії, що 

виникає внаслідок кровотечі та перинатальної 

гістеректомії. Частота материнської смертності 

залишається низькою, але значно вищою, ніж у випадках, 

не пов’язаних іх прирощенням плаценти. 

Рівень 

доказів 

4 

 

8.1. Що повинно бути включено до форми згоди для кесарського 

розтину у жінок з підозрою на прирощення плаценти? 

 

Будь-яка жінка, яка дає згоду на кесарський розтин, повинна 

розуміти ризики, пов'язані з кесарським розтином в цілому, і 

специфічні ризики прирощення плаценти в умовах масивної 

акушерської кровотечі, можливості ураження нижніх сечовивідних 



 

 

шляхів, необхідності переливання крові та проведення гістеректомії. 

(Рекомендація класу А) 

 

Додаткові необхідні втручання у випадку масивної кровотечі, 

включаючи інтервенційну радіологію, також повинні бути обговорені. 

(Рекомендація класу D) 

 

Будь-яка жінка з підозрою на прирощення плаценти 

повинна оглядатися старшим акушером в 

антенатальному періоді. Можливість ускладнень та різні 

варіанти їх профілактики і лікування повинні бути 

обговорені для узгодження плану подальших дії. Даний 

план повинен бути задокументований та затверджений 

жінкою. Він має включати обговорення можливої 

необхідності проведення кесарського розтину. Слід 

визначити, чи буде ефективнішим консервативне 

лікування прирощення плаценти, чи безпосередній 

перехід до гістеректомії в ситуації, коли прилипання або 

вростання плаценти підтверджується під час 

оперативного втручання. 

Рівень 

доказів 

4 

 

8.2. Які медичні працівники повинні бути залучені? 

 

Пологи в жінок із прирощенням плаценти повинні контролюватися 

мультидисциплінарною командою, що включає старших 

анестезіологів, акушерів та гінекологів із відповідним досвідом 

роботи та інших хірургічних спеціалістів, якщо є потреба. У 

надзвичайних ситуаціях за можливості повинні бути залучені 

найбільш кваліфіковані спеціалісти. (Рекомендація класу А) 

 

Згідно з попередньою версією гайдлайну, Національне 

агентство з безпеки пацієнтів у співпраці з Королівським 

коледжем акушерів-гінекологів та Королівським 

коледжем акушерок створило експертну робочу групу 

для розробки рекомендацій із комплексного догляду за 

жінками з прирощенням плаценти. Було узгоджено шість 

елементів правильного догляду за такими вагітними. Після 

Рівень 

доказів 

4 



 

 

закінчення п'ятимісячного періоду пілотного режиму 

застосування даниз рекомендацій, їх випробовували в 

шести відділеннях і встановили, що такі рекомендації є 

доречними і практичними.  

 

Шість елементів правильного догляду за жінками з прирощенням 

плаценти: 

 

 Акушер проводить планування пологорозрішення і здійснює 

безпосередній контроль за жінкою під час пологів. 

 Анестезіолог обирає потрібний вид анестезії і здійснює 

безпосередній контроль за станом жінки під анестезією під час 

пологів.  

 Кров і її препарати повинні бути доступними. 

 До передопераційної підготовки до пологів необхідно залучити 

багатопрофільну команду спеціалістів. 

 Обов’язковим є обговорення з вагітною можливих втручань, що 

можуть стати необхідними при пологах (таких як гістеректомія, 

залишення плаценти in situ, утилізація клітин та інтервенційна 

радіологія) та отримання згоди на їх проведення. 

 Повинна бути забезпечена місцева доступність ліжка 

екстренної допомоги 2 рівня. 

 

У звіті MBRRACE від 2015 року Про конфіденційне 

розслідування випадків материнської смерті у 

Великобританії було зазначено, що незважаючи на 

збільшення кількості жінок із ризиком виникнення 

прирощення плаценти після попереднього кесарського 

розтину, був зареєстрований лише один випадок смерті 

жінки із прирощенням плаценти із двома кесарськими 

розтинами в анамнезі.  

Рівень 

доказів 

2++ 

 

Просте ретроспективне когортне дослідження 

ефективності стандартизованого оперативного підходу 

за 2015 рік у 98-и випадках гістологічно підтвердженого 

передлежання плаценти встановило необхідність 

наявності гінеколога та онколога поруч із жінкою від 

Рівень 

доказів 

2+ 



 

 

початку пологів. Підхід «зателефонувати лікарю, якщо 

виникне необхідність» є неприйнятним у даному випадку. 

 

Гайдлайн Американського коледжу акушерів-гінекологів 

(ACOG) підкреслює, що для посилення безпеки пацієнтів 

важливо, щоб контроль за пологовою діяльністю вагітної з 

прирощенням плаценти здійснювався досвідченою 

акушерською командою, яка включає в себе акушера-

хірурга, а також інших хірургічних фахівців, таких як 

уролог, загальний хірург, гінекологічний хірург і онколог. Їх 

допомога повинна бути доступною. 

Рівень 

доказів 

4 

 

8.3. Яка анестезія найбільш підходить для пологорозрішення? 

 

Вибір анестезіологічної методики для кесарського розтину у 

вагітних із прирощенням плаценти повинен здійснюватися 

анестезіологом, який проводить процедуру. Дане питання має бути 

обговорене з жінкою до початку операції. (Рекомендація класу А) 

Жінка повинна бути поінформована на рахунок того, що хірургічна 

процедура може бути виконана під місцевою анестезією, але 

може виникнути необхідність перейти на загальну анестезію. При 

цьому, вагітних просять дати згоду. (Рекомендація класу D) 

 

Як загальні, так і місцеві методи анестезії виявилися 

безпечними для здійснення хірургічних процедур, 

необхідних при пологах у жінок із прирощенням 

плаценти; вирішення того, який вид анестезії буде 

використовуватися, необхідно здійснити, посилаючись на 

індивідуальні особливості жінки та отримавши від неї 

згоду. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Існує недостатньо доказів для того, щоб визначити, який із методів 

анестезії є ефективнішим, оскільки не було достатньої кількості 

досліджень.  

 

8.4. Оптимізація пологів у жінок із прирощенням плаценти 

 



 

 

Немає рандомізованих контрольованих досліджень, які 

порівнювали б різні хірургічні підходи для усунення 

прирощення плаценти, підозра на яку була встановлена в 

антенатальному періоді. І консервативні, і радикальні 

хірургічні методи можуть бути пов'язані з високою 

материнською захворюваністю, хоча досвідченість 

команди медичних працівників у спеціалізованому центрі 

значно знижує її ризик. 

Рівень 

доказів 

4 

 

8.4.1.Який хірургічний підхід слід застосовувати для жінок із 

прирощенням плаценти? 

 

Кесарів розтин із залишеною на місці плацентою є кращим 

варіантом, ніж відокремлення плаценти від стінки матки. 

(Рекомендація класу C) 

 

Коли прирощення плаценти обмежене по глибині і площі поверхні, 

а вся зона плацентарної імплантації доступна і візуалізована, 

доцільним є збереження матки, включаючи часткову резекцію 

міометрію. (Рекомендація класу А) 

 

Хірургічні втручання, направлені на збереження матки, мають 

здійснюватися групами хірургів, які мають відповідний досвід 

ведення таких випадків, після попереднього обговорення можливих 

ускладнень із жінкою та отримання від неї згоди на проведення 

операції. (Рекомендація класу D) 

 

На сьогоднішній день є недостатня кількість даних, щоб 

рекомендувати рутинне стентування сечоводів у випадках 

прирощення плаценти. Використання стентів може мати позитивну 

роль, якщо плацентарна тканина проростає в сечовий міхур. 

(Рекомендація класу C) 

 

Вибір хірургічної техніки буде залежати від розташування 

плаценти, глибини інвазії і параметрального розширення 

прирощення плаценти, що оцінюється за допомогою 

ультразвукового дослідження та / або МРТ до пологів, а 

Рівень 

доказів 

4 



 

 

також за допомогою візуальної оцінки матки під час 

пологів і за наявності клінічних симптомів, тобто кровотечі.  

 

Рекомендується проведення плановової гістеректомії при 

передчасних пологах у жінки із прирощенням плаценти, 

що залишилася in situ, оскільки видалення плаценти 

асоціюється з масивними кровотечами. У випадку 

значної підозри на прирощення плаценти під час 

проведення кесарського розтину, більшість членів 

Американського товариства материнської медицини 

(SMFM) і експертної групи FIGO рекомендують виконувати 

гістеректомію. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Аналогічно, у систематичному огляді 2017 року та в 

метааналізі діагностики прирощення плаценти у 208 із 

232 (89,7%) випадків була виконана планова або 

невідкладна гістеректомія і кесарський розтин. 

Рівень 

доказів 

2++ 

 

Ретроспективне дослідження 57 вагітних із підозрою на 

прирощення плаценти встановило істотне зменшення 

частоти захворюваності при виконанні часткової 

гістеректомії зі збереженням плаценти.  

Рівень 

доказів 

2++ 

 

Контрольоване дослідження, що включало 49 жінок, які 

потребували гістеректомії під час пологів, внаслідок 

виникнення масивної кровотечі (серед цих жіноу у 20 було 

діагностоване прирощення плаценти), визначило , що 

використання пристрою для коагуляції судин під час 

операції зменшує крововтрату, знижує потребу в 

переливанні крові, знижує частоту виникнення 

ускладнень, а також не впливає на продовження часу 

операції.  

Рівень 

доказів 

2+ 

 

Систематичний огляд показав, що хірургічні втручання, 

метою яких є збереження матки, призводять до вторинної 

гістеректомії у 24/77 жінок (31%), материнської 

смертності у 2/55 жінок (4%), відновлення менструального 

Рівень 

доказів 

2++ 



 

 

циклу у 28/34 жінок (82%) і подальшої вагітності в 19/26 

жінок (73%). 

Останній систематичний огляд показав, що збереження 

матки пов'язане з позитивними результатами у 48/76 жінок 

(63,2%), вторинною гістеректомією у 23/76 жінок (30,0%), 

материнською смертністю у 2/54 жінок (3,7%), 

відновленням менструального циклу у 20/37 жінок (81,1%) і 

подальшою вагітністю у 21/27 жінок (77,8%). 

 

Невелике когортне дослідження показало, що 

запровадження процедури Triple-P [визначення 

періопераційної локалізації плаценти, деваскуляризація 

органів тазу та відсутність видалення плаценти] 

передбачає вилучення плода через поперечний розріз 

матки над верхньою межею плаценти, висічення 

міометрію і реконструкцію стінки матки. При цьому 

необхідність гістеректомії зменшується, як і тривалість 

перебування жінки із прирощенням плаценти в 

стаціонарі. Частота післяопераційних ускладнень 

внаслідок процедури Triple-P залежить від наявності 

супутніх захворювань і, зокрема, від розташування 

плаценти і глибини вторгнення ворсинок. Малі серії 

випадків також повідомляли про користь від застосування 

компресійних швів і використання шийки матки для 

природної тампонади, шляхом інвертування її в 

порожнину матки і вшивання передніх та / або задніх 

шийкових губ в передню та / або задню стінку нижнього 

сегмента матки. 

Рівень 

доказів 

3 

 

Систематичний огляд застосування різних хірургічних 

методик у жінок із прирощенням плаценти виявив, що 

прийом метотрексату (МТХ) у поєднанні з хірургічними 

техніками, направленими на збереження матки, у 16% 

випадків стає причиною травм сечовивідних шляхів. При 

цьому, травми внаслідок проведення стандартної 

гістеректомії виникають у 57% випадків. Доведено, що 

використання стентів сечовивідних шляхів зменшує ризик 

Рівень 

доказів 

2++ 



 

 

урологічних травм. 

 

Не існує рандомізованих контрольованих досліджень 

використання стентів сечоводів при прощенні плаценти. У 

США урологічні стенти або катетери частіше 

використовуються в передопераційний період. Багато 

лікарів використовують їх при підозрі на аномальну 

інвазивність плаценти. 

Рівень 

доказів 

4 

 

8.4.2. Який хірургічний підхід слід застосовувати у жінок із 

проростанням плаценти? 

 

Існує обмежена кількість доказів, що свідчать про користь 

хірургічних втручань, направлених на збереження матки, при 

прирощенні плаценти. Жінки повинні бути поінформовані про 

високий ризик ускладнень під час пологів, а також післяпологових 

ускладнень, включаючи необхідність вторинної гістеректомії. 

(Рекомендація класу D) 

 

Описано наступні чотири хірургічні методи: 

 

1. Первинна гістеректомія після пологів, без спроби відділення 

плаценти. 

 

2. Вилучення плода без порушення цілісності плаценти, 

залишаючи її in situ. 

 

3. Вилучення плода без порушення цілісності плаценти з 

подальшим частковим висіченням стінки матки (ділянки 

плацентарної імплантації) і відновленням матки. 

 

4. Вилучення плода без порушення цілісності плаценти і 

залишення її in situ з подальшою вибірковою вторинною 

гістеректомією через 3–7 днів після первинного хірургічного 

втручання. 

 



 

 

Не проводилося жодних належних контрольованих досліджень, 

тому конкретних рекомендацій не встановлено. 

 

Жінки з передлежанням плаценти частіше потребують 

додаткового введення препаратів крові та інтенсивного 

догляду, ніж вагітні з прилипанням або вростанням 

плаценти. Частота розвитку урологічних ускладнень, 

включаючи цитотомію й ураження сечоводів, також 

більша при передлежанні.  

Рівень 

доказів 

4 

 

У випадках проростання плацентарної тканини в сечовий 

міхур, рекомендовано проведення передопераційної 

цистоскопії і встановлення стентів сечоводів. Планова 

цистотомія може запобігти значному пошкодженню 

м'язової тканини і кровотечі від спроб розтину. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Заповнення сечового міхура для виявлення ділянки його 

сепарації, відкриття сечового міхура для виявлення 

ворсинної тканини плаценти і видалення ділянки сечового 

міхура, в яку проросла плацентарна тканина також були 

рекомендовані різними авторами. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Когортне дослідження 71 жінки показало, що збереження 

матки при проростанні плаценти є можливим. 

Мультидисциплінарний ступінчастий хірургічний підхід, що 

передбачає двостороннє накладання лігатур на передні 

гілки клубових артерій перед видаленням плаценти, є 

ефективним у боротьбі з кровотечею. Збереження матки 

жінки спостерігається приблизно в 90% випадків, із 14% 

ускладнень з боку сечовивідних шляхів, більшість з яких 

можна виявити й усунути під час кесарського розтину. 

Рівень 

доказів 

3 

 

Огляд 119 випадків проростання плаценти, опублікованих 

у міжнародній літературі, показав, що лікування із 

залишенням плаценти in situ, якому надають перевагу, 

насправді підвищує ризик виникнення важких 

довгострокових ускладнень, таких як кровотечі та інфекції. 

Рівень 

доказів 

4 



 

 

У тому числі існує 58% ризику необхідності вторинної 

гістеректомії до 9 місяців після пологів. Місцева резекція, 

виявляється, спричиняє меншу кількість ускладнень 

протягом 24 годин після операції, порівняно з 

гістеректомією або залишенням плаценти in situ.  

 

8.5. Очікуване ведення (залишення плаценти in situ) 

 

Вибіркова гістеректомія під час пологів може бути неприйнятною 

для жінок, які бажають зберегти матку. У таких випадках слід 

розглянути метод залишення плаценти in situ. (Рекомендація класу 

D) 

 

Коли плацента залишається на місці, необхідно провести заходи 

для забезпечення регулярного огляду, ультразвукового дослідження 

та швидкого доступу до невідкладної допомоги, якщо в жінки є 

ризик виникнення ускладнень, таких як кровотеча або інфекція. 

(Рекомендація класу D) 

 

Ад'ювантна терапія метотрексатом не повинна використовуватися 

для лікування таких пацієнток, оскільки існує велика кількість 

побічних ефектів, а користь від її використання не є доказаною. 

(Рекомендація класу C) 

 

Консервативне лікування прирощення плаценти 

(прилипання, вростання і проростання) є методом 

вибору для жінок, які хочуть ще народжувати в 

подальшому. Проте, таке лікування не рекомендується 

застосовувати у жінок із серйозною кровотечею, оскільки 

воно навряд чи буде ефективним. При цьому 

підвищується ризик виникнення ускладнень і продовження 

тривалості перебування вагітної у стаціонарі. 

Рівень 

доказів 

4 

 

У ретроспективному багатоцентровому дослідженні було 

розглянуто 167 жінок, яким надавалося консервативне 

лікування з приводу прирощення плаценти в 

університетських лікарняних центрах третинного рівня у 

Рівень 

доказів 

2+ 



 

 

Франції між 1993 і 2007 роками. Консервативне лікування 

пацієнток із частиною плаценти, що залишилася in situ, 

було успішним у 131 із 167 випадків (78,4% ( 95% СІ 71,4–

84,4). 

Одна жінка померла від мієлосупресії та 

нефротоксичності, пов'язаної з введенням метотрексату 

через пуповину. Спонтанна резорбція плаценти відбулася 

у 87 з 116 випадків (75,0% ( 95% СІ 66,1–82,6). 

 

Жінки повинні бути попереджені про ризик хронічної 

кровотечі, сепсису, септичного шоку, перитоніту, некрозу 

матки, фістули, травми суміжних органів, гострого 

набряку легень, гострої ниркової недостатності, тромбозу 

глибоких вен або легеневої емболії. Профілактичний 

прийом антибіотиків для зниження ризику інфекційних 

ускладнень може бути ефективним у найближчі дні 

післяпологового періоду. 

Рівень 

доказів 

4 

 

Схеми спостереження за консервативним лікуванням 

прирощення плаценти не підтверджені рандомізованими 

контрольованими дослідженнями і не статифіковані за 

глибиною і поперечним розширенням міометріального 

вторгнення. Деякі автори повідомляють про випадки, коли 

залишені тканини ворсинок були видалені після 

консервативного лікування за допомогою гістероскопічної 

резекції або високоінтенсивного ультразвуку. У рідкісних 

випадках може розвинутися дисемінована 

внутрішньосудинна коагуляція, що вимагає вторинної 

гістеректомії. 

Рівень 

доказів 

3 

 

8.6. Коли призначається інтервенційна радіологія? 

 

Необхідно провести масштабніші дослідження для визначення 

безпеки та ефективності інтервенційної радіології, перш ніж ця 

методика може бути рекомендована для ведення жінок із 

прирощенням плаценти. (Рекомендація класу D) 



 

 

 

Жінок, у яких діагностовано прирощення плаценти, і які потребують 

переливання донорської крові, слід лікувати у відділенні з 

інтервенційною радіологічною службою. (Рекомендація класу D) 

 

З моменту публікації останньої версії цього гайдлайну 

було проведено декілька когортних досліджень, що 

описують використання інтервенційної радіології для 

сприяння хірургічному та консервативному лікуванню 

прирощення плаценти. Основною метою цієї процедури 

є зниження ризику інтраопераційної кровотечі під час 

кесарського розтину у вагітної із прирощенням плаценти, 

діагностованим в антенатальному періоді. 

Запропоновано різні комбінації, включаючи 

інтраопераційну емболізацію внутрішніх клубових артерій 

та / або післяопераційну емболізацію маткових артерій і 

внутрішньої клубової артерії або абдомінальну баллонну 

оклюзію. Останній метод все частіше використовується в 

Китаї. Однак методологія цих досліджень дуже 

неоднозначна, враховуючи відсутність даних про методи 

діагностики різних типів прирощення і широкий спектр 

змінних факторів, таких як плацентарне розташування і 

кількість попередніх пологів кесарського розтину. Також 

були опубліковані невеликі когортні дослідження щодо 

використання джгута і хірургічної перев’язки артерій. 

Рівень 

доказів 

3 

 

Просте оглядове когортне дослідження 45 випадків 

прирощення плаценти описало застосування балонної 

оклюзії нижнього відділу черевної аорти з профілактичною 

метою і виявило зменшення потреби в переливанні крові. 

Один із випадків був ускладнений артеріальним 

тромбозом нижніх кінцівок, а інший - ішемічним 

пошкодженням стегнового нерва. Порівняльне 

дослідження оклюзії черевної аорти проти оклюзії 

внутрішньої клубової артерії показало, що аортальна 

оклюзія призвела до поліпшення клінічних результатів з 

меншою втратою крові, меншою потребою в 

Рівень 

доказів 

2- 



 

 

переливанні крові, меншим часом введення балонів та 

зменшенням дози опромінення плода. 

 

Систематичний огляд встановив ефективність 

артеріальної емболізації у 159/177 жінок (89,8%). Вторинна 

гістеректомія була необхідною у 20/177 випадків (11,3%). У 

3/10 жінок (30%) настала наступна вагітність. Введення 

катетерів для артеріальної баллонної оклюзії покращує 

результати у 33/42 випадків (78,6%) , а вторинна 

гістеректомія - у 8/42 випадків (19%). 

Рівень 

2++ 

 

Значення розміщення балонних катетерів в клубових 

артеріях у випадках прирощення плаценти з 

профілактичною метою виявилося більш суперечливим. 

Це пояснюється, головним чином, вищим ризиком 

ускладнень, ніж при емболізації, включаючи тромби або 

розриви клубової артерії, і ішемічне пошкодження нервів. 

Рівень 

доказів 

3 

 

У 2015 р. було опубліковане невелике рандомізоване 

контрольоване дослідження жінок із прирощенням 

плаценти, діагностованим пренатально. Жінки були 

розділені на 2 групи: першій із профілактичною метою 

був введений балонний катетер (n = 13), друга група –

контрольна (n = 14). Різниці в кількості перелитої крові, 

тривалості операції, післяпологових ускладненнях та 

терміні госпіталізації для жінок із втратою крові більше 

2500 мл не спостерігалося. Зворотні побічні ефекти, 

пов'язані з введенням балонного катетера для 

профілактики, відзначені у 2/13 (15,4%) випадках. 

Рівень 

доказів 

1+ 

 

8.7. Як краще проводити пологорозрішення жінок з 

недіагностованим вчасно або несподівано виявленим при 

пологах прирощенням плаценти? 

 

Якщо під час кесарського розтину, коли мати і дитина стабільні, 

при розкритті черевної породжнини відразу видно, що присутнє 

прирощення плаценти, кесарів розтин має бути відкладений, поки 



 

 

не буде зібрано відповідний персонал і ресурси та забезпечено 

доступ до препаратів крові. Це супроводжується терміновим 

переведенням вагітної до спеціалізованого пологового відділення. 

(Рекомендація класу А) 

 

У випадку невизначеного ступеня прирощення плаценти, після 

народження дитини плаценту слід залишити на місці і виконати 

екстренну гістеректомію. (Рекомендація класу D) 

 

Якщо плаценту неможливо видалити, використовуючи 

звичайні методики, то варіанти залишити її на місці і 

закрити, або залишити її на місці, закрити і перейти до 

гістеректомії мають менший ризик втрати крові, ніж 

спроби її вилучення. Намагання відділити прирощення 

плаценти при кесарському розтині можуть призвести до 

масивних кровотеч, високої материнської захворюваності 

та можливої материнської смерті. Ці ризики особливо 

високі, коли кесарський розтин відбувається в умовах, де 

немає безпосереднього доступу до препаратів крові, а 

лікарський досвід ведення жінок із прирощенням 

плаценти недостатній 

Рівень 

доказів 

4 

 

9. Рекомендації для майбутніх досліджень 

 

1. Потрібно провети велике проспективне дослідження, яке 

порівнювало б вплив використання класифікації «низьке 

розташування або передлежання плаценти» із традиційним 

поділом на I – IV класи передлежання плаценти для ефективного 

ведення жінок із даною патологією на різних термінах гестації. 

 

2. Проспективні дослідження необхідні для оцінки ролі 

ультразвукових досліджень в третьому триместрі вагітності в оцінці 

ризику виникнення кровотечі та необхідності екстренного 

кесарського розтину при низькому розташуванні або 

передлежанні плаценти. 

 



 

 

3. Для оцінки того, чи є ультразвукова діагностика економічно 

ефективним інструментом скринінгу прирощення плаценти, у 

жінок із кесарським розтином в анамнезі і з низьким 

розташуванням або передлежанням плаценти у другому 

триместрі вагітності, необхідно провести великі проспективні 

дослідження.  

 

4. Для оцінки глибини інвазії ворсинок плаценти в сусідні органи та її 

локалізації необхідні проспективні порівняльні дослідження 

ультразвукової візуалізації, включаючи трансвагінальний скринінг та 

МРТ. 

 

5. Необхідні рандомізовані контрольовані дослідження для 

визначення оптимального терміну пологорозрішення для обох 

станів (передлежання і прирощення плаценти). 

 

6. Необхідні рандомізовані контрольовані дослідження хірургічних та 

нехірургічних стратегій ведення прирощення плаценти (включаючи 

інтервенційну радіологію) та порівняння традиційного і 

консервативного методів лікування, стратифікованих за глибиною 

інвазії.  

 

7. Подальші дослідження діагностики та лікування прирощення 

плаценти повинні використовувати стандартизований підхід, що 

ґрунтується на достовірних даних, включаючи систематичну 

кореляцію між ультразвуковими ознаками та детальним клінічним 

діагнозом, а також, якщо це можливо, гістопатологічне 

підтвердження ступенів інвазії. 
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