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Суть впровадження: удосконалення методу доклінічної діагностики істміко-цервікальної
недостатності.
Пропонується для впровадження в закладах охорони здоров’я (обласних, міських,
районних) акушерсько-гінекологічного профілю удосконалений метод предикторної діагностики
істміко-цервікальної недостатності, який базується на комплексній оцінці спроможності шийки
матки для розробки відповідної стратегії щодо профілактики передчасних пологів.
Частота передчасних пологів становить від 4 до 15%, простежується явна тенденція до
підвищення даного показника, що можливо пов'язано з широким впровадженням допоміжних
репродуктивних технологій. Частка недоношених новонароджених в структурі перинатальних
втрат знаходиться в межах 48-58%, а найбільш високий рівень недоношених дітей реєструється
серед померлих в ранньому неонатальному періоді (60-80%). У 70-85% недоношених

дітей

виявляються перинатальні ураження ЦНС, з яких частота важких інвалідизуючих розладів
складає 28%. Інвалідність серед дітей, що вижили з екстремально низькою масою тіла при
народженні (<1000 г), складає 50%; з них більше 30% - дуже важкі інваліди. Тому прогнозування
та профілактика виникнення передчасних пологів є важливим напрямком сучасного акушерства.
Основними вимогами до профілактичних заходів повинні бути їх своєчасність (до 22 тижнів
вагітності) і ефективність.
До групи високого ризику по передчасним пологам відносяться вагітні з порушенням
затульної функції шийки матки. Істміко-цервікальна недостатність (ІЦН) - це недостатність
циркулярної мускулатури ділянки внутрішнього зіву, яка сприяє розвитку функціональної
неспроможності перешийка і шийки матки. Дана патологія зустрічається у 15% вагітних. ІЦН є
основною причиною невиношування вагітності в II триместрі (до 40%), а в III триместрі ІЦН
зустрічається в кожному 3-му випадку передчасних пологів. Своєчасна доклінічна діагностика
істміко-цервікальної недостатності значно підвищує шанси на успішне пролонгування вагітності
шляхом проведення відповідних профілактичних заходів.
Групи високого ризику розвитку ІЦН у вагітних:
- з чисельними інструментальними втручаннями у порожнину матки, розривами шийки
матки під час пологів, рубцевою деформацією шийки матки після конізації, трьома й більше
пологами в анамнезі, з пізніми викиднями в минулому, з передчасним розривом плодових
оболонок або дуже ранніми передчасними пологами, що відноситься до формування анатомічної
(травматичної) ІЦН;
- з багатоплодовою вагітністю, особливо після ЕКЗ, з аномаліями розвитку матки,
недостатністю лютеїнової фази, гіперандрогенією різного генезу, з міомою матки при локалізації
вузлів у нижньому сегменті матки, що відноситься до формування функціональної ІЦН.

Саме тому жінкам з ризиком виникнення передчасних пологів слід розробити уніфіковану
шкалу, за допомогою якої можливо було б визначити необхідність призначення лікувальнопрофілактичних заходів. З цією метою для практичного застосування рекомендована шкала
Штембера з модифікаціями (табл.1).
Прогностична оцінка стану шийки матки щодо виникнення істміко-цервікальної
недостатності
Ознаки

Оцінка в балах
1
1,5-2,4 см

2
Менше 1,5 см

Щільна

Розширений до 12 см
Розм’якшена

Розширений
більше 2 см
М’яка

Над входом
у малий таз

Притиснута до
входу у малий таз

У вході у
малий таз

3-4 см

2-3 см

Менше 2 см

Діаметр внутрішнього вічка (по УЗД)

Зімкнутий

Менше 0,9 см

1 см і більше

Кут нахилу шийки матки (по УЗД)

Менше 90°

90°

Більше 90°

Гіперандрогенія під час вагітності

Немає

-

Виявлена

Не було

Один

Більше
одного

Довжина вагінальної частини шийки
матки
Стан цервікального каналу
Консистенція шийки матки
Розташування
плода

передлеглої

частини

Довжина шийки матки (по УЗД)

Пізній викидень, ранні
пологи, ІЦН в анамнезі

передчасні

0
2,5-3,0 см
Закритий

При сумі балів 6 та більше показана корекція ІЦН для профілактики передчасних пологів у
вагітних без клінічної симптоматики при використанні цервікальних песаріїв виробництва ЗАТ
«МП Сімург».
Сонографічні критерії змін шийки матки (трансвагінальна цервікометрія):
1. Довжина шийки матки, яка дорівнює 2,5 см, є критичною у першо- та повторно вагітних
в терміні вагітності менше 20 тижнів і вимагає інтенсивного спостереження за жінкою з
віднесенням її до групи ризику щодо невиношування. Довжина шийки матки 2 см і менше є
абсолютним критерієм ІЦН і вимагає проведення корекції.
2. Діаметр цервікального каналу 1см і більше у терміні вагітності до 21 тижня свідчить про
цервікальну недостатність.
3. Відношення довжини до діаметру шийки матки на рівні внутрішнього зіва менше 1,16 є
додатковим критерієм ІЦН.
4. Пролабування плодового міхура з деформацією внутрішнього вічка характерно для ІЦН.
Найбільш несприятливою вважається V- та U- подібна деформація внутрішнього вічка.

5. Зміни ехоструктури шийки матки (дрібні рідинні включення та штрихові ехо-сигнали)
можуть свідчити про гемодинамічні зміни в судинах шийки матки і можуть бути початковими
ознаками недостатності шийки матки.
6. При оцінці інформативності довжини шийки матки необхідно враховувати спосіб її
виміру. Результати трансабдомінального УЗ- дослідження достовірно відрізняються від
результатів трансвагінального і перевищують їх у середньому на 0,5 см.
Авторами проведено проспективне дослідження 124 вагітних жінок щодо інформативності
комплексної оцінки стану шийки матки для прогнозування виникнення істміко-цервікальної
недостатності.
Доведено

клінічну

ефективність

методики

на

основі

вивчення

анамнестичних,

сонографічних, функціональних та гормональних показників для призначення оптимальної та
своєчасної корегуючої профілактичної терапії передчасних пологів, за допомогою цервікальних
песаріїв.
Чутливість тесту становила 97,2 %, специфічність – 88,7%, показник позитивного
відношення ймовірності – 8,4% при 95% БІ-3,9%-17,4%, показники негативного відношення
ймовірності- 0,04%, при 95% БІ- 0,01%-0,12%.
Висновок:
Даний метод доклінічної оцінки стану шийки матки щодо виникнення істміко-цервікальної
недостатності показаний до використання всім вагітним жінкам з ризиком виникнення
передчасних пологів. За допомогою цервікальних песаріїв.
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