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354 ХІРУРГІЯ 

ВАГІНАЛЬНІ ПОЛОГИ З РУБЦЕМ НА МАТЦІ:  

ВИБІР ЛІКАРЯ АБО ПАЦІЄНТА 

Сорокіна О.О. студентка V курсу медичного інституту СумДУ 

науковий керівник к.мед.н. Ольховик В.Л. 

Після кесаревого розтину, завжди кесарів розтин» - цю фразу вважали істиною в 70-х 

роках XX століття.   У 1980 році національні інститути здоров'я  (NIH) поставили під сумнів 

необхідність рутинного повторення кесаревого розтину та можливість неускладнених 

вагінальних пологів.  

Проведено п’ятирічний ретроспективний аналіз пологів з рубцем на матці на базі 

Сумського клінічного пологового будинку №1. Загальна кількість пологів за період з 2009 р. 

по 2014р. – 12619, з них 523 (4,17%) з рубцем на матці. Відбір кандидатів на вагінальні пологи 

після кесаревого розтину до 2009 року відбувався як правило наприкінці вагітності. З 2011 

року відбір кандидатів розпочинався з моменту постановки вагітної на облік наказу МОЗ 

України від 27.12.2011 № 976. При відборі кандидатів враховували бажання вагітної жінки, 

оцінювали фактори ризику, протипоказання до спроби вагінальних пологів після кесаревого 

розтину.  

За п’ять років зі 100% кандидатів на вагінальні пологи з рубцем на матці – 47,9% мали 

протипоказання, 35,1%  відмовилися народжувати через природні пологові шляхи, 

родорозрішення відбулося шляхом кесаревого розтину. Лише 16,2% народили через природні 

пологові шляхи, причому 65,2 % жінок цієї групи поступили до пологового будинку в активній 

фазі пологів і бажанням народжувати самостійно. Із загальної кількості вагітних, які 

знаходились до початку пологів в стаціонарі лише 28,6% були розродженні природнім 

шляхом. Ускладнень після проведення вагінальних пологів після кесарського розтину не було.  

     Отже, високий відсоток відмови пацієнток від вагінальних пологів  обумовлений тим, що 

вагітні не отримали повної інформації та являють групу резерву щодо можливості 

народжувати природним шляхом.   

Вагінальні пологи у жінок з рубцем на матці – вагомий резерв зменшення оперативного 

розродження, перинатальних та материнських втрат. Світовий досвід вказує, що правильний 

відбір вагітних з рубцем на матці для спроби вагінальних пологів, відповідне забезпечення 

акушерського стаціонару, бажання жінки народити через природні пологові шляхи та 

висококваліфікована допомога лікаря є запорукою успішного закінчення вагітності. 

 

 

ОЦІНКА  ЕЛАСТИЧНОСТІ  МІОМЕТРІЮ  ЯК  МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ 

РОЗВИТКУ ДОБРОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ МАТКИ 

Ольховик В.Л. 

Кафедра акушерства та гінекології СумДУ 

Метою роботи було визначення значень модуля пружності Юнга для міометрія в нормі 

та при доброякісних новоутвореннях. У дослідження включені  56 пацієнток репродуктивного 

віку (28-42 роки)  і 25 пацієнток перименопаузального віку (48-56 років) які були розподілені 

на 2 групи. І група – без патологічних змін міометрію, ІІ група – пацієнтки з доброякісними 

ураженнями стінок матки (дифузна та вузлова форми лейоміоми). Всі пацієнтки пройшли 

обстеження на апараті  Voluson (GE, США) з використанням режиму еластографії сдвигової 

хвилі при проведенні трансвагінального сканування. Оцінювалися середнє значення (Emean), 

максимальне значення (Emax) і стандартне відхилення (σ). Глибина дослідження становила не 

більше 3 см.  

При порівняльному аналізі  даних, отриманих у пацієнток репродуктивного віку, 

достовірні відмінності за всіма трьома показниками не визначалися. 

 У групі пацієнток репродуктивного віку отримані наступні значення модуля пружності 

Юнга для незміненого міометрія незалежно від фази менструального циклу: Emean - 22,46 

(16,62-28,84) кПа, Emax - 28,36 (20,32-35,29 ) кПа, σ - 1,97 (1,30-4,97) кПа.  


