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 Вступ.  
Проведено огляд світових періодичних видань за темою акушерського  ведення рубців після кесарського 
розтину,  реєстарції вагітності у рубці та  підходів до лікування. Головною метою цього дослідження було  
встановити реальну  можливість оцінки структури та  товщини  нижнього сегменту матки у жінок, що 
перенесли кесарський розтин для прогнозування розриву матки, порівнюючи зі світовими дослідженнями. 
Вагітність у рубці після кесарського розтину  
Чаcтота кесарських розтинів сягає  27.6% усіх вагітностей по  всьому світу [34]. Незважаючи на високий 
відcоток родорозрішення кесарським розтином, випадки виникнення вагітності у післяопераційному рубці 
є вкрай рідкими, імплантація плідного яйця в рубці після кесарського розтину є найрідшою локалізацією 
ектопічних вагітностей. Імплантація плідного яйця  в рубці може призвести до розриву матки у ранньому 
терміні, зі значною крововтратою, ризиком втрати органу [1]. Усі автори вказують на агресивний перебіг 
вагітності  у рубці після кесарського розтину, пов’язаний з швидкою інвазією міометрію [1-5]. 
Акушерська ситуація вимагає більшої настороженості,  ніж placenta previa або accreta через швидку 
інвазію міометрію та низку ускладнень, переважно у першому триместрі вагітності. Загроза розриву матки 
значно обмежує можливість консервативного ведення таких пацієнток [1]. Окремі автори відмічають 
можливість продовження вагітності у певних випадках, хоча залишається ризик розриву маки, кровотечі 
[2]. В будь-якому випадку, як будь який вид ектопованої вагітності подібний стан є загрозливим як щодо 
уксладнень вагітності, найбільше,  розриву матки в будь-якому терміні, так і  втрати вагітності.  
Етіологія вагітності в рубці остаточно не встановлена. Пошкодження едометрію та міометрію частіше є 
причиною абдомінальної позаматкової імплатації плідного яйця [1]. Попередні втручання на матці 
(кюретаж, ручне виділення плаценти), аденоміоз  вважаються факторами ризику [3-5]. Vial та співавт.[6] 
висловили  припущення що плідне яйце попередньо імплантується в порожнині матки з наступним 
«сповзанням» у нижній сегмент та проростанням в тканину рубця. Розглядається можливість проникнення 
плідного яйця в рубець через міроскопічні нориці в тканині рубця  [7]. 
Діагностика 
Хоча трансвагінальне УЗД дає майже вичерпну інформацію при подібних станах, окремі автори вказують 
на доцільність проведення МРТ [8,9].  Спонтанний розрив матки після класичного кесарського розтину 
найчастіше виникає на 15 тижні вагітності. У пізніх термінах розрив має бути ретельно 
віддифереційований від інших ургентних станів вагітної [10]. Описані випадки  недіагностованого 
розриву матки з наступним виходом плідного яйця в черевну порожнину, імплантацією та розвитком до 
32 тижня.  Діагноз було підтверджено при МРТ (діагноз УЗД був помилковим) [11].  
Визначено ультразвукові критерії для діагностики вагітності в рубці після кесарського розтину [16]: 
1) порожня порожнина матки та цервікальний канал; 
2) візуалізація  плідного яйця  в передній стінці матки  в проекції перешийка (у місці попереднього 
кесарського розтину); 
3) ознаки  функціонального трофобластичного кровоплину при доплерографії, що відображає посилення 
васкуляризації по периферії плідного яйця; 
4) відсутність здорового міометрію між сечовим міхуром  та плідним яйцем, що дозволяє 
віддифереціювати від істміко-цервікальної імплантації. 
Vial та співавт.[6] запропонували ультразвукові критерії для встановлення загрози розриву матки при 
вагітності в рубці після кесарського розтину. Це наявність трофобласту  між сечовим міхуром та 
передньою стінкою матки, відсутність частин плоду (ембріону) в порожнині матки та неоднорідність 
передньої стінки матки (локальний дефект типової тканини). 

Лікування. Оптимальний метод  лікування не визначений через рідкість подібних станів. 
Запропонована низка інвазійних та неінвазійних методів вирішення подібної ситуації.  До інвазійних 
відносять локальні ін‘єкції, вишкрібання порожнини матки або ексцизія плідного яйця.  

Хірургічне лікування  
Хірургічне лікуванння або комбіноване системне чи інтрагестаціне введення метотрексату є 

доцільними методами розв‘язання подібних клінічних сиутацій. Зважаючи на виcокий ризик розриву 
матки, необхідна адекватна обробка рубця матки у таких пацієнток [13]. Якнайшвидше після 
встановлення діагнозу доцільно проводити раннє хірургічне втручання [12] - хірургічну резекцію з 
одночасним усуненням вагітності та реконструкцією дефекту. Проводиться залежно від клінічної ситуації. 
Екстирпація матки проводиться при загрозливих  станах  (кровотечі, ризику перфорації матки) [14]. Lee та 
співавт. повідомляють  про лапароскопчіну резекцію плідного яйця в рубці [14]. Кюретаж має певні 
обмеження внаслідок загрози імплантації тканини трофобласту за межами порожнини матки та ризику 
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кровотечі [15]. Проте, нехірургічні заходи (системне чи локальне введення метотрексату, хлориду калію, 
гіперосмолярних розчинів) навіть за своєї ефективності не усувають структурного дефекту матки, 
залишення якого  може мати  різні несприятливі клінічні наслідки. 

Консервативне лікування  
Повідомляється про місцеві ін‘єкції метотрексату чи хлориду калію [8]. Godin та співавт. описали 

випадок  ін‘єкції хлориду калію в грудну клітку ембріона та метотрексату в плідне яйце і  в оточуючий 
міометрій  на 9-тижні вагітності в рубці матки. Спостерігалося розв‘язання вагітності [16]. У випадку,  
повідомленому  Lai та співавт., через 2 тижні після введення метотрексату в ектоповане плідне яйце під 
контролем трансвагінального УЗД була проведена лапаротомія у зв‘язку з профузною вагінальною 
кровотечею з розриву рубця матки  [17]. Haimov-Kochman та співавт.[15] вважають, що малоінвазійна 
тактика може бути доцільним методом лікування у подібних випадках. Автори рекомендують у випадках 
6-8 тижнів вагітності за відсутності серцевої активності ембріону застосовувати введення метотрексату. 
Graesslin та співавт.[5] та  Marchiol та співавт.[7] повідомили про успішне системне  застосування 
метотрексату з наступною евакуацією плідного яйця  на 6 тижні вагітності. Описуючи 18 випадків 
вагітності у рубці після кесарського розтину Jurkovic та співавт. [18] використали локальну ін‘єкцію 
метотрексату  з вишкрібанням, відсмоктуванням та наступним тампонуванням катетером Фолея. 
Успішний результат отриманий у п‘яти з семи пацієнток  (71%), у двох виникла необхідність ургентного 
оперативного  втручання. Автори переконують у ефективності кюретажу з наступною тампонадою 
балоном  катетера Фолея  як більш доцільного методу   оперативного втручання.  

Емболізація маткової артерії також розглядаєтсья як альтернативний метод лікування [7,19]. 
Є також повідомлення про успішне виношування вагітності при розташуванні у рубці після 

кесарського розтину  [6].  
У будь якому випадку за найсприятливіших обставин, такі пацієнтки вважаються загрозливими 

через слабкість рубцевої тканини і підлягають повторному кесарському розтину при наступних 
вагітностях [18]. 

УЗ діагностика стану рубця після кесарського розтину  
За даними багатьох авторів, кожен п’ятий - кожен третій кесарський розтин є повторним [24]. 

Наявність рубця після кесарського розтину є найчастішою причиною розриву вагітної матки. Ризик 
розриву матки під час вагітності  у жінок  з попереднім кесарським розтином в анамнезі  складає за 
даними різних авторів складає 0.3– 4.0%  [20-23]. Найчастішою  причиною розриву матки  по рубцю є 
розшарування рубцевої тканини. Серед жінок з  неспроможністю рубця при наступній вагітності 
переважають ті, у яких інтервал між кесарським розтином і наступною вагітністю складав менше 6 місяців 
[33]. Різні автори пропонують  різні  способи вимірювання товщини нижнього сегменту матки [25-27], так 
як при застосуванні різних способів вимірювання, включаючи товщину слизової оболонки сечового 
міхура, оточуючі тканини, на виміри має значний вплив наповнення   сечового міхура. Більшість авторів 
схиляється до вимірювання лише товщини міометрію, так як у багатьох  пацієнток  - до  13.2% за даними 
Cheung та співавт.[28] - відмічається при стоншенні основного шару  міометрію збереження товщини  
матки у місці рубцевої тканини після кесарського розтину. За даними  Gotoh та співавт. [29] і Cheung та 
співавт. [28], товщина стінки  нижнього сегменту матки достовірно нижча у жінок, що перенесли 
кесарський розтин, ніж у жінок з неоперованою маткою. Fukuda та співавт. [30] та  Suzuki et al, [31],  
використовуючи  трансабдомінальний доступ, встановили,  що товщина стінки нижнього сегменту матки  
у місці рубця 2 мм або менша є потенційно загрозливим симптомом для можливості розриву матки.  
Rozenberg та співавт. [32] вважають  нижнім порогом товщини матки 3.5 мм при трансабдомінальному 
УЗД виконаному на 36-38 тижні вагітності. Проте автори включали у вимірювання слизову  оболонку 
сечового міхура та шар очеревини. Gotoh та співавт. [29], використовуючи трансвагінальне УЗД, 
вважають, що 74% жінок з потоншенням товщини стінки нижнього сегменту матки  у місці рубця  менш 
ніж 2 мм  мали  неповний розрив  матки, діагностований під час повтрного кесарського розтину. Michaels 
та співавт.[25] замість вимірювання товщини матки , описували її структуру та сонографічні властивості, 
рухомість, еластичність, наявність дефектів тканини. Цитовані автори Cheung та співавт.[28] вважають, 
що мінімальна товщина нижнього сегменту матки, яку не слід вважати загрозливою становить 1 мм. 
Хоча окремі дослідники вважають, що трансабдомінальне УЗД може визначити дефект матки після 
кесарського розтину та дати інформацію для передбачення розриву  [25,30,32]. На сьогодні немає  
консенсусу щодо можливості УЗД у кожному випадку передбачити розрив матки, оцінюючи стан рубця 
після кесарського розтину [29], не можна за допомогою ультразвукового методу дослідження отримати 
дані, які могли б достовірно передбачити розрив матки по рубцю [28]. Можливі дефекти матки на всю 
товщу органу  у місці рубця при збереженні цілісності вісцеральної очеревини та достатньо щільних 
оболонках (за відсутності амніоніту чи хоріоамніоніту). У таких пацієнток немає показів до екстреного 
родорозрішення,  вони потребують активного спостереження у термінах, коли зрілість плода є 
недостатньою. При виконанні кесарського розтину товщина стінки матки буває настільки тонкою, що 
через амінотичні оболонки видно волосся плода, проте зберігається їхня цілісність [29]. 

Вагітність і пологи у жінок після міомектомії 
За даними різних авторів, частота настання вагітності після міомектомії коливається від 33,5 до 71 
відсотків спостережень (Ботвин М.А.,1999; Nezhat-CH and all, 1999; Dubuisson, -J-B et al, 2000; Seinera, -P 
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et al, 2000). У зв'язку з цим питання ведення вагітності і пологів  у   жінок з рубцем на матці після 
міомектомії є  актуальною проблемою сучасного акушерства. Особливості перебігу вагітності і розвитку 
плоду у  жінок після  міомектомії значною мірою визначаються функціональним станом фето-
плацентарного комплексу і обсягом перенесеного оперативного втручання. Борисова Н.И. та співавт.  в 
результаті проведених досліджень за оцінкою стану фетоплацентарної системи у   жінок з рубцем на матці 
після міомектомії дійшли до висновку, що вагітність, що настала після міомектомії, з ранніх термінів 
характеризується високою частотою невиношування (41,2%), що вимагає раннього профілактичного 
призначення препаратів, спрямованих на її збереження; ризик невиношування вагітності значно зростає у 
пацієнток з імплантацією плідного  яйця в проекції рубця на матці (63,3 відсотків), після міомектомії, 
проведеної у зв'язку з множинними і великими (більше 5 см) вузлами міоми (41,9 відсотків), після 
видалення інтерстиціальних і субмукозных вузлів, а також – після операцій, проведених   з  розкриттям  
порожнини матки. 
Вибір методу родорозрішення  у   жінок з рубцем на матці після міомектомії повинен визначатися 
індивідуально. Найбільш оптимальним методом розродження є кесарський розтин, виконаний  в 
плановому порядку, по сукупності відносних показань, в терміни, близькі до природніх пологів.  
Показаннями  до оперативного розродження у жінок з рубцем на матці після міомектомії слід вважати: 
рубець на матці після видалення  крупних вузлів міоми із  значним інтерстиціальним компонентом або з 
розкриттям порожнини матки; локальне стоншування рубця на матці; розташування рубців по задній 
стінці матки; локалізація плаценти в проекції післяопераційного рубця. 
 Клінічний випадок. 
Пацієнтка, 30 років, поступила в гінекологічне  відділення зі скаргами на кров’янисті виділення, болі в 
низу живота. В анамнезі 2 місяці тому самовільний аборт. 
УЗД органів малого тазу (транcвагінально) 11.12.2007 
Матка в  ретрофлексіо-версіо , нерівномірно збільшена, умовними розмірами 48х46х45мм, 
післяопераційний рубець в ділянці  перешийка потоншений до1,5мм (фактично відсутній м"язовий 
прошарок), у нього пролабує плідне яйце (розташоване частково в порожнині матки та на рівні 
перешийка) неправильної форми (деформоване) з залишками ембріону, загальні розміри плідного яйця 
35х13х7мм, хоріон неоднорідний, в порожнині матки гетероехогенний ендометрій товщиною до 12 мм. У 
лівому яєчнику визначається жовте тіло вагітності розмірами 15х16мм.Правий яєчник розмірами 
35х24мм, структура без особливостей. 
В позаматковому просторі незначна кількість рідини. 
Висновок  
Завмерла  маткова вагітність терміном 3-4  тижні. УЗ-ознаки загрози розриву  матки в ділянці 
післяопераційного рубця. 

 
Малюнок 1А Малюнок 1В 

Малюнок 1А-В. 
1 А - Плідне яйце в рубці 
після кесарського розтину 
Майже повна відсутність 
стінки Пролабування 
плідним яйцем 
вісцеральної очеревини. 
 
1В – жовте тіло в яєчнику. 
 

 
Малюнок 2А Малюнок 2В 

Малюнок 2А-В. 
Через півтора місяці 
в ділянці  
післяопераційного рубця 
стоншення стінки до 2-3мм 
(стрілка), судинний 
малюнок збіднений (2D) 
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Серія спостережень стану рубця після кесарського розтину 
 

 
Малюнок 3 

Малюнок 3. 
Неправильне виконання 
кесарського розтину – 
високе розташування рубця 
в тілі матки вище нижнього 
сегменту. 
Невагітна матка. 

4А 

Малюнок 4А 
А – стоншення нижнього 
сегменту матки у місці 
рубця до 2.7 мм (з 
врахуванням товщини 
стінки сечового міхура 
через неможливість 
ехосокпічно виділити 
окремі шари у місці 
стоншення) 

4В 

Малюнок 4В 
Стоншення матки у місці 
рубця (стрілка) та 
гіпертонус міометрію 
(голівка стрілки). Загроза 
розриву матки. 

5 

Малюнок 5. 
Затримка інволюції рубця 
після кесарського розтину. 
2 місяць після операції.  

6  

Малюнок 6. 
Рубець після 
консервативної 
міомектомії. Видалено 
вузол великих розмірів, що 
проникав в порожнину . 
1 місяць після 
оперативного втручання 
Малюнок 7. 
Той же випадок. Серома 
порожнини матки в 
проекції  рубця. 

 
Обговорення та висновки 
Враховуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що жоден рубець на матці не може вважатися 
абсолютно повноцінним, тому ніколи не можна бути твердо упевненим в кінцевому сприятливому 
результаті пологів через природні родові шляхи за наявності рубця на матці ні для матері, ні для дитини. 
Водночас не можна перебільшувати можливість встановлення ризику за допомогою ультразвукової 
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діагностики. Наші підходи до  трактування структури рубця співпадають з Gotoh та співавт.[29] та Cheung 
та співавт.[28], які вказують, що товщина стінки  нижнього сегменту матки достовірно нижча у жінок, що 
перенесли кесарський розтин ніж у   жінок з неоперованою маткою. На сьогодні немає  консенсусу щодо 
можливості УЗД у кожному випадку передбачити розрив матки, оцінюючи стан рубця після кесарського 
розтину [29], не можна за допомогою ультразвукового методу дослідження отримати дані, які могли б 
достовірно передбачити розрив матки по рубцю [29]. 
Заслуговує уваги накопичений акушерами досвід, що дозволив  виділити ряд  умов, за наявності яких, 
вірогідно, формується повноцінний рубець і пологи через природні родові шляхи стають можливими.  
Цими умовами можуть бути:  

• наявність в анамнезі єдиного кесарського перетину, проведеного поперечним розрізом в 
нижньому матковому сегменті;  

• неускладнений перебіг операції і післяопераційного періоду;  
• відсутність під час  даної вагітності ускладнень, що були показаннями до першої операції; 

головне передлежання плоду; середні розміри плоду при нормальних розмірах тазу;  
• розташування плаценти поза  зоною рубця; відсутність ознак неповноцінності рубця. 
•  
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