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Настанова Королівського коледжу акушерів
і гінекологів Великобританії «Vasa Praevia:
діагностика і менеджмент»
1. Мета і галузь
застосування
Метою цієї настанови є огляд діагностичних методів та підходів на основі
доказових даних щодо клінічного менеджменту вагітності, ускладненої передлежанням судин (Vasa Praevia).

2. Вступ та
епідеміологія
Vasa Praevia має місце, коли судини
проходять крізь вільні оболонки плаценти. Судини, що передлежать, не захищені плацентарною тканиною або
Вартоновими драглями, що зумовлює
високий ризик їх розриву під час активної фази пологів чи здійснення
амніотомії для індукції або посилення
пологової діяльності, особливо, коли
судини локалізуються поблизу шийки
матки або над нею, під передлежачою
частиною плода [1, 2]. Vasa Praevia класифікується як тип I, у разі, коли має
місце оболонкове прикріплення пуповини. За II типу Vasa Praevia судини
живлять двороздільну плаценту або
додаткову дольку плаценти.
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Vasa Praevia може бути діагностовано на ранній стадії пологів при виявленні пульсуючих судин у ділянці
внутрішнього вічка під час вагінального огляду або за наявністю вагінальної
кровотечі темно-червоного кольору та
гострого порушення стану плода після
спонтанного розриву плодових оболонок або амніотомії. Рівень смертності
плодів у цій ситуації сягає 60 %, навіть
попри екстрений кесарів розтин. Проте
показники виживаності можуть становити понад 95 % у випадку, коли діагноз
було поставлено антенатально за допомогою ультразвукового дослідження
(УЗД) з подальшим розродженням шляхом планового кесаревого розтину [3].
Vasa Praevia — рідкісний і недостатньо
висвітлений у літературі стан з часто-

тою у загальній популяції від 1:1200
до 1:5000 вагітностей [1−6].

3. Ідентифікація та
оцінка доказів
Ця настанова створена у відповідності зі стандартною методологією
розробки настанов Королівського коледжу акушерів і гінекологів
(RCOG). Було проведено пошук відповідних рандомізованих контрольованих досліджень, систематичних оглядів і мета-аналізів у
Кокранівській бібліотеці (включає
Кокранівську базу даних систематичних оглядів і Базу даних рефератів оглядів ефектів — DARE),
EMBASE, Trip, MEDLINE і PubMed
(електронні бази даних). Пошук
обмежувався статтями, опублікованими протягом періоду від травня
2009 р. по липень 2016 р. (пошук для
попереднього видання настанови
обмежувався терміном до травня
2009 р.). 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 терміни
включали «vasa praevia», «Вартонові
драглі», «оболонкове прикріплення
пуповини» та «аномалії пуповини».
Пошук обмежений публікаціями
англійською. 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 даних. Пункти, в яких бракує доказів,
виділені та анотовані як «поради
належної практики». Детальнішу інформацію про оцінку доказів і класифікацію рекомендацій наведено в
Додатку.
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E. R. M. Jauniaux,
Z. Alfirevic, A. G. Bhide,
G. J. Burton, S. L. Collins,
R. Silver
від імені Королівського
коледжу акушерів і
гінекологів Великобританії
Настанова RCOG № 27b,
Вересень, 2018 р.
Четверте видання настанови
Перше видання документа (2001)
мало назву «Placenta Praevia:
діагностика та менеджмент»;
друге (2005) — «Placenta Praevia
та Placenta Praevia Accreta:
діагностика та менеджмент»;
третє (2011) — «Placenta
Praevia, Placenta Praevia Accreta
і Vasa Praevia: діагностика та
менеджмент»
Нині теми діагностики
і менеджменту за Placenta Praevia
та Placenta Accreta викладено в
настанові RCOG № 27а (2018)

4. Ведення пологів
у жінок з недіагностованим
антенатально Vasa
Praevia
B Для усунення наслідків розриву
Vasa Praevia, діагностованого
під час пологів, необхідне екстрене виконання кесаревого
розтину та реанімація новона-
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роджених, за необхідності — переливання крові.
√ Для

підтвердження діагнозу
Vasa Praevia здійснюють анатомо-патологічне
дослідження,
зокрема, у випадках мертвонародження або гострого порушення стану плода під час пологів. [Нові дані 2018].

Рівень доказовості 4. Класичним
проявом недіагностованого заздалегідь Vasa Praevia під час пологів є вагінальна кровотеча, що не супроводжується болем (відома, як кровотеча
Бенкізера). Переважно вона виникає
у процесі згладжування і дилатації
шийки матки при спонтанному або
штучному розриві плідних оболонок
[2, 3]. Оскільки загальний об’єм крові
плода сягає приблизно 80−100 мл/кг,
крововтрата, що видається відносно
незначною, може мати тяжкі наслідки
для плода і швидко призвести до його
смерті [3, 7−10].
Рівень доказовості 2++. Систематичний огляд і мета-аналіз вивчення
зв’язку між аномаліями плацентації
(placenta praevia, placenta accreta,
передлежання судин та оболонкове
прикріплення пуповини) й передчасними пологами при одноплідних
вагітностях показали об’єднане значення коефіцієнта ризику перинатальної смертності 4,52 (95 % довірчий інтервал — ДІ 2,77−7,39) для Vasa
Praevia [5].

5. Діагностика
Vasa Praevia
в антенатальному
періоді
B Ефективність УЗД у діагностиці
Vasa Praevia під час рутинного
дослідження на наявність аномалій плода характеризується
високою діагностичною точністю та низьким значенням
хибно-позитивних результатів.
[Нові дані 2018].
D Комбінація методів трансабдомінального і трансвагінального
кольорового допплерівського
картування (КДК) забезпечує
найвищу точність діагностики
Vasa Praevia.

Рівень доказовості 4. У попередній
редакції цієї настанови було сказано, що за відсутності вагінальних
кровотеч в антенатальному періоді
не існує способу клінічної діагностики Vasa Praevia. Вагінальні кровотечі
під час вагітності можуть розглядатися як можлива ознака Vasa Praevia
[11], але вони мають дуже низьку
позитивну прогностичну цінність з
огляду на високу поширеність кровотеч під час вагітності та низьку
поширеність Vasa Praevia [12]. За
допомогою різноманітних тестів
можна відрізнити материнську кров
від крові плода, але їх проведення
у потенційно небезпечній для життя клінічній ситуації часто не відбувається своєчасно.
Рівень доказовості 2+. У найбільшому на сьогодні дослідженні, присвяченому перинатальним наслідкам, вивчали когорту зі 155 жінок з
Vasa Praevia. Результати дослідження
продемонстрували, що показник виживаності становив 97 % у випадках,
коли діагноз було встановлено пренатально, порівняно з 44 %, коли
діагноз було встановлено під час пологів [13].
Рівень доказовості 2+. Результати австралійського проспективного популяційного дослідження материнських
наслідків (AMOSS) продемонстрували
відсутність перинатальних смертей
у 58 випадках Vasa Praevia, діагностованих пренатально, із 63 випадків з
підтвердженим діагнозом Vasa Praevia
при народженні [14].
Рівень доказовості 4. Застосування
трансвагінального КДК дозволило
покращити точність зображення у
градаціях сірого [3, 15] при діагностиці Vasa Praevia, демонструючи
кровотік і форму коливань у судинах
плода при імпульсному допплерівському дослідженні принаймні в одній
аберантній судині [3, 5]. Vasa Praevia
визначається як локалізація судини у вільних оболонках плаценти в
межах 2 см від шийки матки [16, 17].
Ультразвукове визначення «в межах
2 см від внутрішнього вічка шийки матки» було змодельовано після
визначень для низького розміщення
плаценти [18] і буде змінюватися залежно від гестаційного віку; зокрема,
протягом ІІІ триместру, коли фор-
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мується нижній сегмент матки. Існує
обмежена інформація щодо реальної
безпечної локалізації Vasa Praevia від
внутрішнього вічка, за якої можна
бути впевненим у відсутності ризику
розриву судин під час пологів. Загалом, пренатальна діагностика найефективніша в середині періоду вагітності (18−24 тижні), проте діагноз
має бути підтверджений у ІІІ триместрі (30−32 тижні) [3, 15].
Рівень доказовості 2++. За даними систематичного огляду, до якого
входили два проспективних та шість
ретроспективних когортних досліджень (з яких у шести була застосована неналежна методологія), було
виявлено пренатальну патологію в
діапазоні від 53 (10/19) до 100 % загалом у 442 633 жінок, у тому числі, 138
випадків Vasa Praevia [15]. У чотирьох
з восьми досліджень для первинної
оцінки використовували трансвагінальне УЗД (ТВУЗД), тоді як в інших
чотирьох дослідженнях використовували трансабдомінальне УЗД (ТАУЗД) з
переходом до ТВУЗД лише за підозри
Vasa Praevia при трансабдомінальному
УЗД. Результати двох проспективних
досліджень із залученням 33 795 жінок
продемонстрували, що застосування
КДК з використанням ТВУЗД у ІІ триместрі дозволило виявити всі випадки
(n=11) передлежання судин пуповини
(чутливість 100 %) зі специфічністю
99,0−99,8 %.
Рівень доказовості 2+. Результати
Національного дослідження Великобританії з використанням системи акушерського моніторингу результатів
пологів протягом періоду від грудня
2014 до грудня 2015 рр. показали,
що лише 25 із 45 (56 %) випадків Vasa
Praevia були діагностовані антенатально [6].
Рівень доказовості 4. У настанові
Товариства акушерів-гінекологів Канади (SOGC) на основі опублікованої
до 2009 р. літератури також вказано,
що використання комбінації ТАУЗД
та трансвагінального КДК дозволяє
отримати діагноз Vasa Praevia з високою точністю і досить низьким показником хибно-позитивних результатів
[7]. Однак в оновленому керівництві
SOGC [19] зазначено, що все ще багато випадків залишаються недіагностованими.
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