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Настанова Королівського коледжу акушерів і
гінекологів Великобританії «Placenta Praevia та
Placenta Accreta: діагностика та лікування»
Метою даного керівництва є опис
діагностичних методів та огляд клінічних підходів щодо ведення вагітності, ускладненої placenta praevia чи
placenta accreta на основі доказових
даних.

1. Вступ та
епідеміологія
Рlacenta praevia і placenta accreta
пов’язані з високою захворюваністю
та смертністю матерів і новонароджених [1–5]. Частота випадків placenta
praevia і placenta accreta останнім
часом збільшилась і продовжує зростати через вищу частоту кесаревого
розтину, більший вік матерів та застосування допоміжних репродуктивних
технологій (ДРТ), що збільшує вимоги
до ведення вагітності і пологів. Як у матерів, так і у новонароджених найбільше ускладнень спостерігається, коли
ці стани діагностують лише в момент
пологів.
1.1. Рlacenta praevia
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Визначення місця локалізації плаценти є однією з перших цілей рутинного
трансабдомінального акушерського
ультразвукового дослідження (ТАУЗД)
ІІ триместру вагітності (18+6–21+6 тижнів) [6, 7]. При трансабдомінальному
УЗД рlacenta praevia спочатку визначали як плаценту, розміщену в нижньому
сегменті матки, а ступінь передлежання оцінювали залежно від відстані між
нижнім краєм плаценти та внутрішнім
вічком шийки матки:
• ступінь I — minor praevia — нижній
край плаценти знаходиться посередині нижнього сегмента матки;
• ступінь II — marginal praevia — нижній край плаценти сягає внутрішнього вічка;
• ступінь III — partial praevia — плацента частково перекриває внутрішнє вічко;

• ступінь IV — complete praevia — плацента перекриває внутрішнє вічко
повністю.
Ступені I і II часто визначають як «несуттєве» передлежання плаценти, тоді
як ступені III та IV належать до «суттєвого» передлежання.
Впровадження до акушерської практики у 1980-их роках трансвагінального
УЗД (ТВУЗД) дозволило точніше оцінювати відстань між плацентарним краєм
та внутрішнім вічком. Нещодавно під
час мультидисциплінарного семінару
Американського інституту застосування ультразвуку в медицині (AIUM)
[8] було рекомендовано припинити
використання термінів «marginal
praevia» та «partial praevia». Це вказує на те, що у тих випадках, коли
плацента локалізується безпосередньо над внутрішнім вічком,
рекомендується використовувати
термін «placenta praevia». У терміні
вагітності, що перевищує 16 тижнів,
розміщення плаценти слід описувати як «низьке», якщо її край знаходиться на відстані менше 20 мм
від внутрішнього вічка. Якщо край
плаценти знаходиться на відстані
20 мм або більше від внутрішнього
вічка, за даними ТАУЗД або ТВУЗД,
розміщення плаценти розцінюють
як нормальне. Ця нова класифікація
дозволяє краще визначати ризики
перинатальних ускладнень, таких як
кровотеча в антенатальному періоді
та масивна післяпологова кровотеча (ППК) [9, 10], і потенційно може
сприяти поліпшенню акушерського
менеджменту вагітної у випадку передлежання плаценти. У цьому керівництві використовується класифікація AIUM.
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200 вагітностей [5, 9]. Однак поняття «передлежання» залежить від визначення,
що використовується в тому чи іншому
медичному закладі, і, ймовірно, з упровадженням описаної вище класифікації
AIUM та зростанням частоти основних
факторів ризику передлежання (кесарів
розтин, вагітність після ДРТ) ця величина зміниться. Взаємозв’язок між низьким розміщенням плаценти, її передлежанням та оболонковим прикріпленням
пуповини обговорюється у спорідненому Керівництві № 27b «Передлежання
пуповини: діагностика та лікування».
1.2. Рlacenta accreta

Оцінювана частота випадків передлежання плаценти за нормальної
тривалості гестації становить 1 на
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Рlacenta accreta — це гістопатологічний термін, який 1937 року дослідни-
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ки Irving та Hertig вперше визначили
як «аномальне повне або часткове
прикріплення плаценти до стінки матки, виявлене після народження немовляти» [11]. Проте автори не включили
до дослідження випадки аномально
інвазивної плацентації, таким чином,
їх опис обмежувався аномальним прикріпленням плаценти. Сучасні патологи залежно від глибини інвазії ворсин
хоріона підрозділяють placenta accreta
на:
• creta або adherenta — щільне прикріплення ворсин без досягнення
децидуальної оболонки;
• increta — ворсини глибоко проникають у міометрій до серозної оболонки матки;
• percreta — ворсини хоріона перфорують усю стінку матки, і плацента
може вростати в суміжні тазові органи, такі як, наприклад, сечовий
міхур [12−14].
Випадки placenta accreta також часто
розподіляють на тотальне, часткове
чи вогнищеве (фокальне) прирощення відповідно до кількості залучення
плацентарної тканини. В одному й
тому самому випадку можуть спільно
існувати варіанти прирощення плаценти на різну глибину [12, 15]. Таким
чином, терміном placenta accreta називається цілий спектр розладів: від аномального прикріплення до глибокої
інвазії плацентарної тканини.
Детальні дані про клінічні результати
та, за можливості, результати гістопатологічних досліджень мають важливе
значення при визначенні методів діагностики і лікування [16, 17]. При утрудненому ручному відділенні плаценти
за аномального її прикріплення диференційна діагностика поміж видами
placenta accreta може бути неможливою за відсутності гістопатологічного
підтвердження. Ці діагностичні труднощі, ймовірно, пояснюють значущу
різницю в повідомленнях про поширеність placenta accreta в діапазоні від
1 на 300 та 1 на 2000 вагітностей [1−5]
і підкреслюють необхідність стандартизованого підходу до використання
методів візуалізації, клінічних та гістопатологічних описів.
В останнє десятиліття навіть сам цей патологічний стан отримав багато різних
назв, причому особливо популярною
стала назва «патологічне прикріплення

плаценти». Ця термінологія спочатку
використовувалась в ХІХ столітті для
опису клінічних ускладнень, пов’язаних
із затримкою відділення плаценти.
Використання такої термінології вводить в оману, оскільки «патологічне
прикріплення» не охоплює інший кінець спектра, що відповідає випадкам
аномальної інвазії плаценти (increta та
percreta), а вони, зазвичай, мають найгірші клінічні наслідки [16, 17]. Для того,
щоб подолати ці труднощі, має застосовуватися термінологія, яка б об’єднала
як аномалії прикріплення, так і усі види
інвазії прирослої плаценти [18]. У цьому керівництві буде використовуватися термін «placenta accreta», під
яким слід розуміти об’єднання різних видів патологічного прикріплення та інвазії прирослої плаценти.
В 90-ті роки смертність від placenta
percreta сягала 7 % від випадків материнської смертності [19]. У пізніших
дослідженнях великих серій випадків
повідомлялося про зниження материнської смертності. Ймовірно, цей
показник ще покращиться завдяки
скринінгу на патологічне прирощення
плаценти жінок групи високого ступеня ризику та плануванню пологів у
спеціалізованих центрах [20−22].

2. Ідентифікація та
оцінка доказів
Це керівництво розроблено відповідно до стандартної методології
розробки Керівництв Королівського коледжу акушерів і гінекологів
(RCOG). Здійснено пошук відповідних
рандомізованих контрольованих досліджень, систематичних оглядів і мета-аналізів у Кокранівській бібліотеці
(Кокранівська база даних систематичних оглядів, База даних рефератів
оглядів ефектів [DARE]), EMBASE, Trip,
MEDLINE і PubMed (електронні бази
даних). Пошук обмежувався статтями, опублікованими в період травень
2009 р. — липень 2016 р. (пошук для
попереднього керівництва обмежувався терміном до травня 2009 року).
У березні 2018 р. здійснено додатковий пошук літератури. Пошук у базах
даних проводився за допомогою відповідних термінів MeSH, включаючи
всі підзаголовки в поєднанні з пошуком за ключовим словом. Пошукові
слова включали «placenta praevia»,
«низьке
розміщення
плаценти»,
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«placenta accreta», «placenta increta»,
«placenta percreta», «патологічне прикріплення плаценти» та «аномалії
інвазії плаценти». Пошук був обмежений англійською мовою. У Національній бібліотеці здоров’я і Національному центрі нормативної документації
також було проведено пошук відповідних керівництв та оглядів.
Там, де це можливо, рекомендації базуються на наявних фактичних доказах.
Розділи, в яких бракує опублікованих
доказів, виділені та анотовані як «поради належної практики». Детальніша
інформація про оцінку доказів і класифікація рекомендацій — у Додатку I.

3. Антенатальна
діагностика та
клінічне ведення
вагітних з placenta
praevia або низьким
розміщенням
плаценти
3.1. Фактори ризику для жінок з
placenta praevia або низьким
розміщенням плаценти
B Кесарів розтин асоціюється з
підвищеним ризиком placenta
praevia при наступних вагітностях. Цей ризик зростає зі
збільшенням числа кесаревих
розтинів. [Нові дані 2018]
B Застосування допоміжних репродуктивних технологій та паління матерів підвищують ризик
placenta praevia. [Нові дані 2018]
Рівень доказовості 2++. У мета-аналізі
1997 року при дослідженні зв’язку
placenta praevia з кесаревим розтином в анамнезі було виявлено патерн
«доза-ефект» для відносного ризику
(ВР) виникнення placenta praevia для
одного — 4,5 (95 % ДІ 3,6−5,5), двох —
7,4 (95 % ДI 7,1−7,7), трьох — 6,5 (95 %
ДI 3,6−11,6) та чотирьох або більше —
44,9 (95 % ДI 13,5−149,5) кесаревих
розтинів в анамнезі порівняно з вагінальними пологами [23].
Рівень доказовості 1+. Систематичний огляд та мета-аналіз 22 досліджень, куди ввійшли понад 2 млн поло-
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