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НАСТАНОВИ

Практичні настанови ISUOG: роль ультразвуку
в скринінгу та спостереженні прееклампсії
Комітет з Клінічних Стандартів
Міжнародне Товариство Ультразвуку в Акушерстві та
Гінекології (The International Society of Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology, ISUOG) є науковою
організацією, що підтримує якісні стандарти клінічної
практики, високоякісне викладання та дослідження,
пов'язані з діагностичними зображеннями у сфері
охорони здоров'я жінок. Комітет з Клінічних Стандартів
ISUOG (Clinical Standards Committee, CSC) має
повноваження розробляти Практичні Настанови та
Узгоджені Твердження як освітні поради, що надають
практикуючим медикам узгоджені експертами підходи
щодо діагностичних зображень. В них опиcуються
методи, які на думку ISUOG є найкращими для практики
на час видання. Не зважаючи на те, що ISUOG докладає
усіх зусиль аби забезпечити точність Настанов на час
видання, ані Товариство, ані хто-небудь з його
співробітників або його членів не бере на себе
відповідальність за наслідки будь-яких неточних або
оманливих даних, думок або тверджень, виданих CSC.
Документи ISUOG CSC не призначені для встановлення
правового стандарту медичної допомоги, оскільки на
тлумачення доказових даних, що лежать в основі
Настанови, можуть впливати особисті чинники, місцевий
протокол та наявні ресурси. Затверджені Настанови
можуть вільно розповсюджуватись з дозволу ISUOG
(info@isuog.org).

ВСТУП
Гіпертензивні стани вагітності вражають до 10% вагітних
жінок1, а загальна глобальна частота прееклампсії (ПЕ)
становить приблизно 3%2. Значні відмінності між
розвинутими країнами та країнами, що розвиваються,
можна пояснити справжніми відмінностями або
відмінностями, що виникають в результаті збору даних.
ПЕ та її ускладнення є основними чинниками
материнської та перинатальної захворюваності та
смертності в усьому світі1,3. Враховуючи те, що своєчасна
та ефективна допомога може поліпшити наслідки ПЕ3,
розробка ефективних стратегій прогнозування та
запобігання є головною метою допологового догляду та
досліджень.
ПЕ - багатосистемне захворювання багаточинникового
походження: це включає дефектну плацентацію,
окcидативний стрес, аутоімунну активність, активацію
тромбоцитів і тромбіну, внутрішньосудинне запалення,
ендотеліальну дисфункцію, дисбаланс ангіогенезу та
дезадаптацію серцевої діяльності матері4,5. Дефектна
плацентарна інвазія сильно пов'язана з
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більшістю випадків ранньої та важкої ПЕ4. На противагу
цьому, дефектна плацентація здається менш важливою
для розвитку ПЕ, що проявляється пізніше під час
вагітності, наприклад, після 34 тижнів. У порівнянні з
вагітностями з раннім початком захворювання, при
вагітностях, ускладнених ПЕ в або близько доношеного
терміну, значно рідше мають місце гістологічні
порушення плаценти6, а відносно важливішими є
материнські чинники (наприклад, метаболічний синдром
або хронічна гіпертензія)4. Відмінності між ранньою та
пізньою ПЕ також спостерігаються у чинниках ризику7, в
материнській
судинній
реактивності8,
показниках
9
скринінгу та ефективності запобігання10.
Покращення розуміння патофізіології ПЕ відбивається
в сучасних стратегіях скринінгу, що ґрунтуються на
анамнезі, демографії, біомаркерах (включно з кров'яним
тиском) і Допплері маткових артерій11.
Наразі існує більше 10 000 статей, індексованих
PubMed, пов'язаних зі скринінгом ПE, що свідчить про
величезну зацікавленість цією темою. Менше однієї п'ятої
частини з них стосується раннього скринінгу, що є
розвитком останнього десятиліття. Метою цих Настанов є
огляд останніх доказових даних і, коли це можливо,
надання порад, що грунтуються на доказових даних, щодо
ролі ультразвуку в скринінгу та подальшому
спостереженні при ПЕ. Настанови зосереджені на
технічних/клінічних
сторонах
скринінгу,
і
не
поширюються на економіку здоров'я та питання
страхування, включно з доцільністю та економічною
ефективністю скринінгу. Більше того, ці Настанови були
розроблені з припущенням, що ресурси, необхідні для
здійснення скринінгу та спостереження (обладнання,
дослідники, спеціальні знання), є доступними. Кроки та
процедури, описані в цих Настановах, не призначені для
використання в якості правового стандарту клінічної
допомоги.

ТЕРМІНОЛОГІЯ: СКРИНІНГ ПРОТИ
ПЕРЕДБАЧЕННЯ
Незважаючи на те, що терміни «скринінг» і
«передбачення»
часто
використовуються
як
взаємозамінні, скринінг насправді є більш широким
процесом, що починається з запрошення населення до
участі і закінчується лікуванням осіб, що визначені як
такі, що мають високий ризик12. Передбачення або
розрахунок ризику захворювання є невід'ємною
складовою процесу скринінгу, але не еквівалентом
скринінгу,
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оскільки останній також включає в себе втручання, що
пропонується особам з високим ризиком, і має на меті
зміну природного перебігу стану, щодо якого
відбувається скринінг, і, зрештою, поліпшення наслідків.
Скринінг
в
допологовому
догляді
зазвичай
використовується з метою надання можливості
своєчасного переривання вагітності батькам плодів з
невиліковними станами; це розширення масштабів
скринінгу
Світової Організації Здоров'я, а саме,
профілактики захворювань. Для
цілей
цих
Настанов, щодо ПЕ, «скринінг» є кращим терміном, коли
виявленнявипадків групи ризику може призвести до
запобігання їїрозвитку, тоді як «передбачення» є
кращим терміном,коли немає доказів того, що
виявлення жінок, які знаходяться в групі ризику,
зрештою покращить їхні наслідки.
ВІДПОВІДНА ІНФОРМАЦІЯ
ДОСТУПНА ДОСЛІДНИКУ
Рекомендація
• Дослідники, залучені до скринінгу на ПЕ, повинні мати
сучасні знання щодо основних чинників ризику ПЕ
(ДОБРА ПРАКТИКА).
Враховуючи, що ультразвуковий скринінг на ПЕ не має
бути ізольованим від загальної ідеї допологового догляду,
бажано, щоб фахівці, які проводять скринінг на ПЕ, мали
сучасні знання про доведені чинники ризику та прагнули
визначити їх під час скринінгу. Загальна оцінка ризику
має охоплювати чотири широкі області, включаючи
профіль особистого ризику (включно з віком, етнічною
приналежністю, паритетом, курінням, медичною та
акушерською історією та методом запліднення), профіль
метаболічного ризику (включно з індексом маси тіла
(ІМТ) та історію діабету), профіль серцево-судинного
ризику (включно з наявними серцево-судинними
захворюваннями
та
вимірюванням
середнього
артеріального тиску) та профіль плацентарного ризику
(включно з Допплером маткових артерій та біомаркерами
материнської сироватки)11.

СКРИНІНГ НА ПРЕЕКЛАМПСІЮ З
ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ
Використання ультразвуку як засобу для скринінгу/
передбачення ПЕ засноване на тому, що дефектна
плацентація призводить до неповного перетворення
спіральних артерій. Плацентарні ворсинчасті та
судинні гістопатологічні ураження зустрічаються в
чотири-сім разів частіше при вагітностях з ПЕ, ніж
без ПЕ14, і пов'язані з підвищеним опором
кровоплину маткових артерій15. Вимірювання
імпедансу (або опору) кровоплину в маткових
артеріях за допомогою допплерівської оцінки, таким
чином, дозволяє кількісно оцінити неповне
перетворення спіральних артерій.

Який показник Допплера використовувати
Рекомендація
• Показник поштовху (ПП) слід використовувати для
оцінки опору кровоплину в маткових артеріях при
проведенні
скринінгу
на
ПЕ
(КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
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Як описано в Практичних Настановах ISUOG щодо
застосування
допплерівської
ультрасонографії
в
акушерстві16, систолічне/діастолічне співвідношення (S/D),
показник опору (ПО) та ПП є трьома найбільш відомими
показниками, за допомогою яких можна описати форми
хвилі швидкості потоку в артерії. ПП є найпоширенішим
показником; його перевага перед ПО при оцінці
допплерівської форми хвилі в маткових артеріях полягає
в тому, що ПП включає в свій розрахунок усереднене значення
всіх максимальних значень швидкості протягом серцевого
циклу, а не лише дві точки серцевого циклу, як для ПО. Крім
того, ПП є більш стабільним і не наближається до
нескінченності в разі відсутності або зміни діастолічних
значень16.
Виїмки маткових артерій також використовуються при
скринінгу на ПЕ17, причому наявність двосторонніх виїмок
пов'язана з ознаками материнської ендотеліальної
дисфункції
(більш
низьким
потік-опосередкованим
розширенням плечової артерії)18. Незважаючи на свою
теоретичну правдоподібність як скринінгового маркера,
двосторонні виїмки не є рідкістю в першому триместрі
нормальних вагітностей та спостерігаються в 43% випадків19,
що знижує його специфічність. Також виїмки маткових
артерій у другому триместрі мають подібну до підвищеного
ПП чутливість, але більшу частоту скрин-позитивних
результатів17, а також може мати місце певний ступінь
суб'єктивності в визначенні виїмки, що додатково обмежує
цінність цієї знахідки як скринінгового маркеру.
Мета-аналіз 2008 року показав, що підвищення ПП, само
по собі або в поєднанні з виїмками, є найкращим
прогностичним допплерометричним показником щодо ПЕ20.
Значна кількість доказових даних, оприлюднених з того
часу, вказує на перевагу середнього ПП маткових артерій як
найкращого допплерометричного показника для
скринінгу ПЕ, і це саме той показник, що
використовується для скринінгу та запобігання в першому
триместрі21-23.
Перший триместр
Рекомендація
• Допплерометрія маткових артерій в 11 + 0 - 13 + 6
тижнів може бути виконана як трансабдомінально, так і
трансвагінально, відповідно до місцевих уподобань та
ресурсів (ДОБРА ПРАКТИКА).
Технічна порада
• Скринінг за ознакою ПП маткових артерій в першому
триместрі > 90-го центиля виявляє 48% жінок, що будуть
мати ранню ПЕ, і 26% тих, що будуть мати будь-яку ПЕ,
при частоті скрин-позитивних результатів 10% (РІВЕНЬ
ДОКАЗОВОСТІ: 2++).
Допплерометрія маткових артерій в першому триместрі:
методика. Допплерометрія маткових артерій найбільш
докладно вивчена в період від 11 + 0 до 13 + 6 тижнів. Це
поширений у багатьох країнах термін проведення
ультразвукового дослідження першого триместру, а отже
практичний з точки зору логістики. Більш рання оцінка
широко не вивчалась, оскільки інвазія трофобласту ще
недостатня, аби її можна було оцінити. Для
транабдомінальної оцінки опору кровоплину в маткових
артеріях в першому триместрі спочатку отримують
середньо-сагітальний зріз матки та шийки матки.
Використовуючи кольорове відображення потоку,
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датчик злегка нахиляється вбік, так, що маткові артерії
визначаються з високою швидкістю кровоплину вздовж
боків шийки матки та матки (Рисунок 1). Контрольний
об'єм імпульсно-хвильового Допплера має бути вузьким
(приблизно 2 мм) і розташованим на висхідній або
низхідній гілці маткової артерії в точці, найближчій до
внутрішнього вічка шийки матки, з кутом інсонації
<30◦24. Аби переконатись, що досліджується маткова
артерія, пікова систолічна швидкість має бути> 60 см/с.
ПП вимірюється при отриманні щонайменше трьох
однакових форм хвилі25,26. Докладну методологію можна
знайти в статті практичних порад, оприлюдненій у цьому
журналі27. При цьому підході ПП маткових артерій можна
виміряти в більше, ніж 95% випадків25.
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викликаних дослідниками, допплерівські показники
можуть змінюватися під час обстеження через такі
чинники як скорочення матки або зміна частоти серцевих
скорочень. Хоча впливу таких чинників не можна
запобігти, дотримання стандартизованого протоколу
дослідження27 є обов'язковим для зменшення залежної від
дослідника мінливості, оскільки систематична похибка
вимірювань може вплинути на частоту скрин-позитивних
результатів32.
Технічна порада
• 95-й центиль для середнього ПП маткових артерій,

отриманого трансабдомінально між 11 + 0 та 13 + 6
тижнями, становить 2,35 (РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ: 2).
• Опір кровоплину в маткових артеріях є вищим при
трансвагінальному
вимірюванні,
ніж
при
трансабдомінальному; 95-й центиль для середнього ПП
маткових артерій, отриманого трансвагінально, становить
приблизно 3,10 для куприко-тім'яного розміру (КТР) до 65
мм, поступово зменшуючись згодом зі збільшенням КТР
(РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ: 2+).
• ПП маткових артерій може також зазнавати впливу
материнських
чинників,
походженням, ІМТ та
ДОКАЗОВОСТІ: 2++).

включно
з
ПЕ раніше

етнічним
(РІВЕНЬ

Рекомендація
• Враховуючи, що материнські чинники можуть впливати
Рисунок 1 Трансабдомінальна допплерометрія маткової артерії в
першому триместрі. Петля маткової артерії розташована в
парацервікальному зрізі, зареєстровано щонайменше три однакові
форми хвилі, використовуючи кут інсонації, наближений до 0◦,
наскільки це можливо.

Трансвагінальна оцінка опору кровоплину маткових
артерій відбувається за тими ж принципами. Жінка
знаходиться в положенні літотомії, зі спорожненим
сечовим
міхуром,
і
трансвагінальний
датчик
використовується для отримання сагітального виду
шийки матки. Датчик потім переміщується латерально до
появи парацервікального судинного сплетіння, і маткова
артерія визначається на рівні внутрішнього вічка шийки
матки. Вимірювання проводяться з кутом інсонації
<30◦28.
Рекомендація
• Для оцінки допплерівських показників маткових
артерій
слід
дотримуватися
стандартизованої
методології, описаної в цих Настановах (ДОБРА
ПРАКТИКА).
Дотримання стандартизованої методології є необхідним
для
забезпечення
відтворюваних
вимірювань.
Дослідження, присвячені оцінюванню відтворюваності
цієї методики, показали, що коефіцієнти кореляційного
взаємозв'язку
інтраклас/конкордантність
між
дослідниками становлять 0,80–0,8529,30. Проте, межі
узгодженості
були
встановлені
як
±35%
для
трансвагінального та ±40% для трансабдомінального
підходів30. Виходячи з цього, відтворюваність методу слід
тлумачити як від поганої до помірної31. Крім розбіжностей

на ПП маткових артерій, слід, коли це можливо, віддавати
перевагу його включенню до моделі багаточинникового
скринінгу, ніж його використанню як автономного тесту з
абсолютними
пороговими
значеннями
(КЛАС
РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
95-й центиль для середнього ПП маткових артерій,
отриманого трансабдомінально, становить близько 2,35 з
11 + 0 до 13 + 6 тижнів25, без змін25 або лише з незначною
тенденцією до зменшення30 в цей період. У двох
порівняльних дослідженнях30, 33 трансвагінальний підхід
дав значно вищі показники порівняно з трансабдомінальним із середніми значеннями ПП 1,98 проти
1,8333 і 1,60 проти 1,5230. Причиною цього може бути
те, що трансвагінальне ультразвукове
дослідження
дозволяє більше наблизити датчик до судини та
знизити кути інсонації30. 95-й центиль середнього ПП
маткових артерій, отриманого
трансвагінально,
як
повідомляється, становить приблизно 3,10 для КТР до
65 мм, поступово знижуючись згодом до 2,36 при КТР 84
мм33.
У жінок, у яких не розвивається ПЕ, ПП маткових артерій
може зазнавати впливу материнських чинників, включно
з етнічним походженням (африканське походження
пов'язане з підвищеним ПП), ІМТ (зменшення ПП зі
збільшенням ІМТ) та ПЕ раніше (пов'язана з підвищенням
ПП)26. Зв'язок між зниженням ПП та збільшенням ІМТ не
зрозумілий;
потенційною
причиною
вважається
судинорозширююча дія підвищених рівнів естрогенів у
цих жінок на маткову циркуляцію26,34. Абсолютне
числове порогове значення ПП маткових артерій може,
таким чином, не відбивати точно опір кровоплину в
маткових
артеріях, отже,
було запропоновано,
відображати ПП маткових артерій в першому триместрі
35
як кратні медіани (MoM), а неUаltбraсsоoлuют
зн
ndні
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stаeч
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Рекомендація
• Середній ПП маткових артерій має бути
допплерівським показником вибору для скринінгу в
першому триместрі (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).

В одному з ранніх досліджень, що використовували сучасну
стандартну методологію оцінки допплерометрії маткових
артерій в першому триместрі, середній ПП> 95-го центиля
мав чутливість 27% для ПЕ та чутливість 60% для ПЕ, що
потребувала розродження до 32 тижнів25. Подальші
дослідження використовували найнижчий ПП маткових
артерій (тобто, ПП сторони з найменшим опором), оскільки
точкові оцінки площі під кривою характеристик приймача
(ППК) були незначно кращими, коли в моделі регресії
використовувався найнижчий, а не середній ПП (0.91 проти
0.90 для ранньої ПЕ)36. Проте, довірчі інтервали для ППК
перекриваються, а перевага найнижчого ПП не була
підтверджена іншим великим дослідженням (ППК, 0,79 для
середнього та 0,76 для найнижчого ПП для наслідків ранньої
ПЕ, з довірчими інтервалами, що перекриваються)37. Обидва
методи є прийнятними, але середній ПП маткових артерій є
показником, що найчастіше використовується при
допплерометрії маткових артерій в першому та другому
триместрах, і його закладено до стандартних базових
значень більшості комерційних програм. Двобічна виїмка
пов'язана з 22-кратним підвищенням ризику ПЕ та майже
дев'ятикратним
підвищенням ризику новонародженого,
малого для гестаційного віку (МГВ)38; проте, вона може
спостерігатися у приблизно 50% вагітних жінок від 11+0 до
13+6 тижнів19,25,39. Отже, ця ознака має дуже низьку
специфічність для ПE.
В
нещодавньому
мета-аналізі
повідомлено,
що
допплерометрія маткових артерій в першому триместрі може
передбачити 47,8% випадків ранньої ПЕ (при 7,9% хибнопозитивних результатів), 39,2% випадків ранньої затримки
росту плода (при 6,7% хибно-позитивних результатів) ) і 26,4%
випадків ПЕ на будь-якій стадії (при 6,6% хибно-позитивних
результатів) при використанні в якості межового значення 90го центиля ПП або ПО40. Однак, поєднаний скринінг (включно
з материнськими чинниками, материнським середнім
артеріальним тиском, допплерометрією маткових артерій та
вимірюванням плацентарного чинника росту (PlGF)) має
найвищу прогностичну ефективність (про що йтиметься далі),
і, якщо він є доступним, йому слід надавати перевагу перед
скринінгом на підставі Допплера.
Другий триместр
Рекомендація
Допплерометрія маткових артерій в другому
•
триместрі може бути виконана як трансабдомінально,
так і трансвагінально, відповідно до місцевих
уподобань та ресурсів (ДОБРА ПРАКТИКА).
Допплерометрія маткових артерій в другому триместрі:
методика. Опір кровоплину в маткових артеріях може
бути
оцінено
як
трансабдомінально,
так
і
трансвагінально. Трансабдомінальна методика подібна
методиці в першому триместрі, основна відмінність
полягає в тому, що праву і ліву маткові артерії
Copyright © 2018 ISUOG. Published by John Wiley & Sons Ltd.

визначають не стільки парацервікально, скільки в місці
явного перетину з зовнішніми клубовими артеріями. Після
визначення артерій використовується імпульсно-хвильовий
Допплер для отримання форми хвилі. При отриманні
щонайменше трьох подібних послідовних сигналів
вимірюється ПП і реєструється наявність або відсутність
ранніх діастоличних виїмок41.
При трансвагінальній методиці жінку просять спорожнити
сечовий міхур і розташовують в положенні дорсальної
літотомії. Ультразвуковий датчик вводиться в переднє
склепіння, і шийка матки визначається в середньосагітальному зрізі. Датчик потім переміщується в бокове
склепіння і маткові артерії визначаються з обох боків за
допомогою кольорового Допплера на рівні внутрішнього
вічка шийки матки. Імпульсно-хвильовий Допплер
використовується
для
отримання
трьох
подібних
послідовних форм хвилі. Після чого можна виміряти ПП та
зареєструвати наявність або відсутність ранніх діастоличних
виїмок17. Обстеження допплерівської форми хвилі маткових
артерій за таким підходом може бути здійснено у 99% жінок42.
Як і в першому триместрі, використовуючи як
трансабдомінальний, так і трансвагінальний підхід, слід
дотримуватися кута інсонації <30° і пікової систолічної
швидкості >60 см/с, аби переконатися, що досліджується саме
маткова, а не аркуатна артерія24.
Технічна порада
• Як і в першому триместрі, ПП маткових артерій в другому
триместрі є вищим при вимірюванні трансвагінально
(РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ: 2++).
• 95-й центиль для середнього ПП маткових
артерій
становить 1,44 при трансабдомінальному підході та 1,58
при трансвагінальному підході в 23 тижні (РІВЕНЬ
ДОКАЗОВОСТІ: 2+).
•
95-й центиль для середнього ПП маткових артерій
зменшується приблизно на 15% між 20 та 24 тижнями і на
<10% між 22 та 24 тижнями (РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ: 2+
+).

Рекомендація
• Для передбачення ПЕ слід використовувати середній ПП
маткових артерій. У випадку однобічного розташування
плаценти, підвищення ПП з одного боку не підвищує
ризик ПE, якщо середній ПП знаходиться в межах норми
(КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).

Подібно
до
першого
триместру
вагітності,
при
трансвагінальному дослідженні маткових артерій значення
ПП
є
вищими
в
порівнянні
з
отриманими
трансабдомінально. У порівняльній серії з 96 жінок від 20 до
26 тижнів середній ПП маткових артерій становив 1,07 при
трансвагінальному та 0,96 при трансабдомінальному
підходах. Медіана кута інсонації була нижчою при
трансвагінальному використанні ультразвуку (10,0◦ проти
17,5◦); проте, оскільки ПП є співвідношенням, найбільш
ймовірною
причиною
відмінностей
між
трансабдомінальними і трансвагінальними значеннями є
різне анатомічне місце проведення дослідження. Обидві
методики мають подібну відтворюваність (коефіцієнт
конкордантності між дослідниками, 0.86 проти 0.81; межі
узгодженнсті, ± 35%)30.
Ultrasound Obstet Gynecol 2018.
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95-й центиль для середнього ПП маткових артерій в 23
тижні, отриманий трансабдомінально, дорівнює 1.4441, а
отриманий трансвагінально - 1.5843. 95-й центиль для
середнього ПП маткових артерій зменшується приблизно
на 15% між 20 та 24 тижнями і на <10% між 22 та 24
тижнями44.
При однобічному розташуванні плаценти опір маткового
кровоплину з протилежного боку зазвичай підвищений.
Підвищення ПП з одного боку не пов'язане з більш високим
ризиком ПЕ, якщо середній ПП знаходиться в межах
норми45.
Ефективність передбачення ПЕ в другому триместрі.
Прогностична ефективність Допплера маткових артерій є
вищою для ранньої ПЕ; дослідження більш ніж 32 000 жінок
показало, що, при частоті хибно-позитивних результатів
10%, сам по собі ПП маткових артерій може передбачати
85% випадків ранньої ПЕ, в порівнянні з 48% випадків
пізнього початку при поєднанні з материнськими
чинниками46. Крім того, виявляється, ризик ранньої ПЕ
підвищується при підвищенні опору кровоплину в маткових
артеріях; середній ПП 1.6 був пов'язаний з
позитивним співвідношенням правдоподібності (LR+)
3,07, середній ПП 1,8 з LR+ 8,00, а середній ПП 2,2 з LR+ 27,08 (трансвагінальні вимірювання)46. Загалом,
допплерометрія маткових артерій схильна краще
передбачати більш тяжкі та ускладнені випадки.
Наприклад, середній ПП > 1,65 (при
трансвагінальному дослідженні), як було встановлено,
передбачає 41% всіх випадків ПЕ, але, при аналізі підгруп,
частота передбачення становила 69% для ПЕ з затримкою
росту плода та 24% для ПЕ з нормальним ростом плода17.
Цей висновок можна пояснити тим фактом, що високий
опір кровоплину в маткових артеріях відбиває дефектну
плацентацію, що має супутній негативний вплив на ріст
плода. Двобічна діастолічна виїмка в допплерівській
хвилі маткових артерій також пов'язана з підвищеним
ризиком ПЕ17,41,42,46,47. Проте, при тій самій частоті
хибно-позитивних результатів, ПП маткової артерії має
вищу чутливість, ніж виїмка42, що робить непотрібним її
додавання до скринінгу, хоча не всі дослідження
підтримують це47.
З точки зору материнського здоров'я, дослідження 491
жінок, що пройшли трансторакальну ехокардіографію під
час скринінгу другого триместру на ПЕ, показало, що жінки
з середнім ПП маткових артерій > 90-го центиля (що
становило 1,25 в цьому дослідженні) мали більшу частоту
раніше не виявлених, функціонально суттєвих серцевих вад
(4,4%), порівняно з жінками з нормальним середнім ПП
маткових артерій (0,3%). Ця частота була особливо високою
серед жінок-мігрантів48.
Третій триместр
Технічна порада
• Попри те, що швидкість кровоплину в маткових
артеріях може бути оцінена трансвагінально, найбільш
поширеним методом допплерівського дослідження
маткових
артерій
в
третьому
триместрі
є
трансабдомінальний підхід (РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ:
4).
Copyright © 2018 ISUOG. Published by John Wiley & Sons Ltd.
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• 95-й центиль для середнього ПП маткових артерій

становить 1,17 при трансабдомінальному підході в 30–
34 тижні (РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ: 2+).
Рекомендації
•

На цей час немає рандомізованих досліджень щодо

впливу скринінгу третього триместру на ПЕ на
материнські, плодові та неонатальні наслідки; отже,
його впровадження в повсякденну практику наразі не
рекомендується (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Середній ПП маткових артерій слід використовувати
для передбачення ПЕ, якщо це пропонується в
третьому триместрі (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).

Стандартним методом допплерівського дослідження
маткових
артерій
в
третьому
триместрі
є
трансабдомінальний підхід, подібний до другого
триместру24,41.
У великому, багатоцентровому дослідженні в
UK (Об'єднаному Королівстві) 90-тий та 95-тий центилі
для середніх ППматкових артерій між 30+0 та 34+6
тижнями були 1,03 та 1,17 відповідно49. Середній ПП
маткових артерій > 95-гоцентиля (при 5% частоті
хибно-позитивних результатів) сам по собі може
передбачати 54% ПЕ до 37 тижнів і 14% ПЕ ≥ 37 тижнів.
Відповідні показники середнього ПП > 90-го центиля
(при 10% частоті хибно-позитивних результатів)
становили 68% та 14% відповідно, що свідчить про
низьку ефективність лише допплерометрії в передбаченні
ПЕ, що розвивається при доношеній вагітності49. Ця
ж група оцінила ефективність скринінгу в 35-37 тижнів,
та виявила, що сам по собі Допплер маткових
артерій є поганим провісником для ПЕ; навіть при
поєднанні з материнськими чинниками рівень
виявлення становив 26% при 5% частоті хибнопозитивних результатів і 37% при 10% частоті хибнопозитивних результатів50.
Зворотний діастолічний потік в маткових артеріях в
третьому триместрі вагітності виявляється спорадично, і,
у випадках плацентарної недостатності, пов'язаний з
несприятливими наслідками, такими як прогресування до
еклампсії або внутрішньоутробної загибелі51,52.
Довготривалі зміни допплерівських показників
Технічна порада
• Підвищений опір кровоплину в маткових артеріях, що
зберігається з першого триместру до другого триместру,
може вказувати на високий ризик розвитку ПЕ (РІВЕНЬ
ДОКАЗОВОСТІ: 2++).
Рекомендація
Враховуючи, що запобіжні заходи (наприклад, низькі
•
дози аспірину) для зниження ризику ПЕ ефективні при
започаткуванні в першому триместрі, їх застосування
слід розпочати якнайшвидше у жінок, що визначені як
такі, що мають високий ризик, не очікуючи оцінки
розвитку допплерометричних змін в другому триместрі
(ДОБРА ПРАКТИКА).
Окрім
перехресних
вимірювань
допплерівських
показників, були досліджені їх довготривалі зміни в
Ultrasound Obstet Gynecol 2018.
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передбаченні ПЕ. З дослідження, в якому послідовно
вивчався Допплер маткових артерій в 11–14 та 19–22
тижнів (n=870), було повідомлено, що 73% випадків з
підвищеним ПП в першому триместрі нормалізувались
до другого триместру. Жінки з підвищеним ПП в
першому та другому триместрах мали найвищий ризик
(37,5%) несприятливих наслідків вагітності, таких як
затримка росту або гіпертензивний розлад. На противагу,
жінки з нормальним ПП у першому триместрі мали 95%
шанс нормальних вимірювань в другому триместрі, і це
була група з найменшою частотою несприятливих
наслідків (5,3%)53.
Іншим показником, який було перевірено, є різниця
між ПП маткових артерій в другому та першому
триместрах, виражених в МоМ для відповідного віку
вагітності. Збільшення розриву між MoM для ПП
маткових артерій в першому та другому триместрах, що
відбиває несправне перетворення спіральних артерій,
виявилося найбільш точним провісником ранньої (AUC,
0,85) і передчасної (AUC, 0,79) ПЕ54. У другому
дослідженні 104 жінок з підвищеним ПП маткових
артерій на 20–22 тижні повідомлялося, що аномальні
знахідки зберігалися в 26–28 тижнів в 59,6% випадків;
жінки з постійно підвищеним ПП мали більший ризик
розвитку ПЕ (16% проти 1%), МГВ (32% проти 1%) та
госпіталізації до відділення інтенсивної терапії
новонароджених (26% проти 4%), порівняно з жінками, у
яких ПП нормалізувався55.
Проблема з послідовною оцінкою Допплера полягає в
тому, що вікно можливостей для запобіжного втручання
(тобто, вік вагітності <16 тижнів) упускається, якщо
втручання відкладається до наступного сканування.
Об'єм плаценти
Рекомендація
Не
зважаючи
•

на

те,

що

показники

об'єму

та

кровопостачання плаценти були оцінені як провісники
ПЕ, вони не можуть бути рекомендовані з метою
скринінгу, враховуючи те, що вони мають обмежену
відтворюваність, вимагають спеціального обладнання та
багато часу (ДОБРА ПРАКТИКА).
Невдовзі після впровадження тривимірного ультразвуку,
об’єм плаценти в першому триместрі було випробувано як
можливий провісник ПЕ. В одному з початкових
досліджень, було проведено порівняння об’єму плаценти в
12 тижнів з допплерометрією маткових артерій в 22 тижні;
прогностичні показники цих двох методів були: 20% і 28%
відповідно для ПЕ без МГВ; 31% і 46% відповідно для ПЕ з
МГВ; і 50% і 50% відповідно для ранньої ПЕ56. Подібним
чином, об’єм плаценти мав прогностичну ефективність
порівняну з такою середнього ПП маткових артерій в
першому триместрі для ПЕ (56% проти 50%) і для ПE, що
потребувала розродження до 32 тижнів (67% проти 67%)57.
Однак, ці результати не були підтверджені іншими
дослідженнями58,59.
Тривимірні
показники
кровопостачання плаценти також були оцінені58–62; проте,
вони можуть бути порушені за рахунок згасання через
глибину та поверхню поділу тканин, використання різних
налаштувань ультразвуку та відсутність надійної
Copyright © 2018 ISUOG. Published by John Wiley & Sons Ltd.

відтворюваності (внутрішньокласові коефіцієнти кореляції
одного дослідника та між дослідниками <0,48 і <0,66
відповідно)63, все з переліченого обмежуює їх клінічну
придатність.
Попри
повідомлення
про
добру
відтворюваність для обчислення об'єму плаценти64,65,
нормальні значення істотно варіюють (є повідомлення про
середній об'єм плаценти в першому триместрі в діапазоні від
45 до 74 мл59,61,64–66). Більш того, обчислення об'єму плаценти
на даний час є неавтоматизованим вимірюванням, залежним
від виконавця, може займати багато часу, в залежності від
кількості рамок, що використовуються для аналізу об'єму67.

ПОЄДНАНІ СТРАТЕГІЇ СКРИНІНГУ
Рекомендації
• Поєднання материнських чинників, артеріального

тиску матері, Допплера маткових артерій та рівня PlGF
в 11–13 тижнів є найбільш ефективною моделлю
скринінгу для виявлення жінок з ризиком ПЕ (КЛАС
РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
• Враховуючи переваги поєднаного скринінгу, слід

уникати використання допплерівських порогових
значень як автономної модальності скринінгу, якщо є
доступним
поєднаний
скринінг
(КЛАС
РЕКОМЕНДАЦІЇ: В).
• Трансабдомінальний підхід є кращим для розрахунку
особистого ризику першого триместру, оскільки
більшість алгоритмів скринінгу були розроблені з
використанням цього підходу (ДОБРА ПРАКТИКА).
Визначено материнські чинники ризику (історія,
демографія, серцево-судинний та метаболічний профілі)
та плацентарні маркери (опір маткових артерій і
біомаркери) для розвитку ПЕ. Таким чином, сучасний
напрям скринінгу включає поєднання присутності або
відсутності численних чинників ризику для розрахунку
особистого ризику з подальшим відповідним веденням,
подібно до скринінгу на хромосомні аномалії11. На основі
популяції
поєднаний
скринінг
спрямований
на поліпшення чутливості скринингу за одним
маркером і,
водночас,
зниження
частоти
хибно-позитивних результатів.
Вивченню поєднаного скринінгу присвячено близько
400 статей в PubMed до квітня 2018 року. Багаточисельні
дослідження показали, що жінки, у яких розвивається ПЕ,
мають, в середньому, більш високий середній
артеріальний тиск68, більш високі концентрації fmsподібної
тирозинкінази-1
(sFlt-1)69,70
та
альфафетопротеїну (AFP) материнської сироватки71, а також
нижчі концентрації пов'язаного з вагітністю білка плазми
А (PAPP-A)72 та PlGF70,73, разом з більш високим опором
кровоплину в маткових артеріях74, порівняно з жінками,
у яких ПЕ не розвивається. Для всіх цих провісників
ефективність була кращою для ранньої, ніж для пізньої
ПЕ9,70, і кращою при оцінці пізніше під час вагітності, ніж
у 11–13 тижнів, тобто ближче до розвитку ПЕ68 –71,73 –75.
Дані майже 36 000 проспективно відслідкованих
одноплодових вагітностей показали, що при частоті
хибно-позитивних результатів 10% тільки материнські
чинники (включаючи вік, вагу, етнічне походження,
репродуктивну та медичну історію і куріння) можуть
передбачити 49% ПЕ <37 тижнів. Додавання
Ultrasound Obstet Gynecol 2018.
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політики скринінгу на основі історії, рекомендовані як
Американським Коледжем Акушерів та Гінекологів, так і
PlGF збільшило цей показник до 60%, а поєднаний
Національним Інститутом Здоров'я і Досконалості
скринінг з материнськими чинниками, середнім ПП
Допомоги (UK)22,86.
маткових артерій, середнім артеріальним тиском та PlGF в
11-13 тижнів передбачав 75% випадків ПE <37 тижнів і
47% випадків ПE ≥ 37 тижнів9. Цей протокол було
використано в дослідженні ASPRE21,76; в цьому
дослідженні поєднаний скринінг супроводжувався ОЦІНКА МАТЕРИНСЬКОЇ
рандомізацією щодо аспірину або плацебо у осіб з високим ГЕМОДИНАМІКИ
ризиком. Цей алгоритм, що поєднує материнські чинники, Рекомендація
середній артеріальний тиск, середній ПП маткових артерій
та PlGF, показав 100% частоту виявлення ПЕ <32 тижнів, • Незважаючи на те, що оцінка материнської гемодинаміки
75% виявлення ПЕ <37 тижнів і 43% виявлення ПE> 37
може бути корисною для прогнозування ПЕ, дотепер
тижнів при 10% хибно-позитивних результатів. Плодова
недостатньо даних для підтримки її рутинного
частка позаклітинної ДНК в материнському кровообігу
впровадження в клінічну практику як самостійного тесту
також суттєво пов'язана з материнськими та плодовими
(ДОБРА ПРАКТИКА).
чинниками ризику ПЕ, існує суттєвий взаємозв'язок між
Серцево-судинна адаптація відіграє вирішальну роль у
низькою часткою і підвищеним ризиком ПЕ77; проте, його
гемодинамічних змінах, що спостерігаються при нормальній
вплив на скринінг першого триместру не оцінювався в
вагітності. Зрив цієї адаптації і, можливо, субклінічна
проспективних дослідженнях.
серцево-судинна дисфункція до вагітності пов'язані з
Подібно до першого триместру, модель другого триместру ризиком розвитку ПЕ87-89. Жінки, у яких розвивається ПЕ,
з використанням ПП маткових артерій, материнських мають серцево-судинні чинники ризику до вагітності,
чинників (включаючи ІМТ, етнічне походження, попередню проявляючи підвищену жорсткість артерій і порушення
акушерську історію, куріння, тип запліднення, медичну серцевої функції під час клінічного діагнозу, а також за
історію) і середній артеріальний тиск може виявити до 100 % кілька тижнів до клінічного початку патології і через кілька
жінок, у яких розів'ється рання ПЕ, при 10% хибно- місяців після цієї вагітності90 -101. Здається, серцево-судинні
позитивних результатів; чутливість щодо пізньої ПЕ та наслідки ПЕ тривають довгостроково, що показали як
гестаційної гіпертензії становить 56,4% та 54,1% відповідно78. підвищена частота тривалої субклінічної недостатності
У третьому триместрі поєднання материнських чинників і систолічної бівентрикулярної102 та ендотеліальної103 функції,
рівня sFlt-1 може передбачати 83% і 38% ПЕ до та після 37 так і підвищений ризик серцево-судинної захворюваності
тижнів відповідно, при 5% хибно-позитивних результатів; пізніше в житті104-106. Коефіцієнт ризику розвитку серцевовідповідні показники при 10% хибно-позитивних результатів судинних захворювань пізніше в житті сягає 5,4 у жінок, що
становлять 94% і 51% відповідно49. Попередній скринінг у мали важку ПЕ/еклампсію105. Більш того, порівняно з
першому та/або другому триместрах не покращує точність жінками без рецидивуючих захворювань, жінки, у яких
передбачення порівняно з тим самим скринінгом третього розвивається ПЕ в подальшій вагітності, схильні мати
триместру79. Етнічне походження впливає на чутливість і змінені серцево-судинні показники між вагітностями, що
частоту хибно-позитивних результатів передбачення може заважати їхній нормальній адаптації в наступній
третього триместру, причому обидві вони вищі у жінок афро- вагітності107.
карибського походження80. Материнські та біохімічні Найпростішим
показником
гемодинаміки
зі
маркери стають більш важливими для передбачення ПЕ встановленою цінністю в сенсі поєднаного скринінгу є
пізніше під час вагітності. Так, серед кількох можливих материнський середній артеріальний тиск 9,76,78,108 . Крім
чинників, середній артеріальний тиск, PlGF та sFlt-1 були того, жорсткість артерій можна оцінити за допомогою
пов'язані з передбаченням ПЕ в 30–34 тижні81 та 35-37 ультразвуку, і цей показник значно відрізняється у
тижнів82. На відміну, додавання ПП маткових артерій і жінок з ПЕ та з нормальною вагітністю. У
материнських серцево-судинних показників не покращували систематичному огляді 23 досліджень, що оцінювали
передбачення ПЕ після 35-36 тижнів83. Співвідношення жорсткість артерій та її звязок
з гіпертензивним
sFlt-1/PlGF як самостійний маркер може передбачати більше станом вагітності 90 , жінки з ПЕ мали підвищену
75% випадків, в яких розів'ється ПЕ протягом 4 тижнів, жорсткість артерій як під час, так і після вагітності, і
проте його чутливість значно вище в 31–34, ніж в 35–37
більш виразну, ніж жінки з гестаційною гіпертензією.
тижнів (частота хибно-позитивних результатів 1,7 % проти
Цікаво, що більш важка ПЕ була пов'язана з більшою
84
9,6%) .
жорсткістю артерій 90 . І показник швидкості пульсової
Загальною проблемою поєднаних моделей скринінгу є те, що хвилі, і індекс збільшення також були вищими при
вони можуть працювати по-іншому при проспективному субклінічній стадії (вже в 11 тижнів) у жінок, у яких
використанні в популяціях, відмінних від тих, на яких вони розвивається ПЕ 91,92 . Як поперечні, так і поздовжні
були розроблені85. Ефективність поєднаної моделі скринінгу, дослідження показали, що показники жорсткості
що використовувалася в дослідженні ASPRE (материнські артерій можна використовувати як скринінговий тест
чинники, середній артеріальний тиск, середній ПП маткових вже в 11 тижнів вагітності для передбачення
артерій,
PlGF),
була практично тотожньою при подальшого розвитку ранньої та пізньої ПЕ, особливо в
застосовуванні до набору даних, використаних для її поєднанні з іншими материнськими змінними, такими
розробки, та фактичного
клінічного дослідження9,76. як центральний систолічний артеріальний тиск 91,92 .
Насправді, ця модель скринінгу виявилася значно
ефективнішою для передбачення ранньої ПЕ, ніж
Ultrasound Obstet Gynecol 2018.
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Є
повідомлення
про
більш
низьку
потікопосередковану дилатацію в першому та другому
триместрах серед жінок високого ризику, у яких згодом
розвинулась ПЕ109,110.
Серцевий викид був значно більшим в 11-13 тижнів у
жінок, у яких пізніше розвинулась ПЕ або гестаційна
гіпертензія, порівняно з жінками з неускладненою
вагітністю94. При поєднанні з іншими материнськими
змінними, при 10% хибно-позитивних результатів,
рівень виявлення становив 43,4% для всіх типів ПЕ, 52%
для ПЕ без МГВ плода і 23,3% для гестаційної
гіпертензії94. Жінки, у яких згодом розвивається ПЕ,
мають ознаки концентричного ремоделювання лівого
шлуночка в середині вагітності97.
Незважаючи на те, що гемодинаміка матері є
багатообіцяючим скринінговим маркером ПЕ, для
досягнення клінічно корисної моделі передбачення
необхідний
поєднаний
підхід
з
урахуванням
материнських характеристик і біохімічних маркерів.
Тим часом, оскільки оцінка материнської гемодинаміки
все частіше проводиться в дослідженнях щодо ПЕ,
необхідно, щоб відповідні пристрої та методики у
вагітних використовувалися належним чином111.

ВЕДЕННЯ ПІСЛЯ СКРИНІНГУ
Рекомендація
• Існують переконливі докази того, що низькі дози
аспірину можуть істотно знизити ризик розвитку ранньої
ПЕ, якщо прийом починається під час скринінгу першого
триместру (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: А).
Перший триместр
У цей час Американський Коледж Акушерів та
Гінекологів (ACOG)112, Національний Інститут Здоров'я і
Досконалості Допомоги (UK)
(NICE)113 і
Товариство Акушерів та Гінекологів Канади (SOGC)114,
серед інших, рекомендують застосування низьких доз
аспірину, починаючи до 16 тижнів, у жінок з ризиком
плацентарної недостатності.
Більшість досліджень, на яких ґрунтуються поточні
рекомендації, визначали жінок високого ризику за
анамнестичними та медичними чинниками, а не за
допомогою
сучасних
методів
скринінгу
(тобто
материнських чинників, Допплера та біохімії). В
дослідженні ASPRE, 1776 жінок з високим ризиком
розвитку ПЕ за даними поєднаного скринінгу першого
триместру були рандомізовані щодо призначення аспірину
(150 мг щодня перед сном) або плацебо від 11-14 тижнів до
36 тижнів вагітності10. Доза 150 мг була обрана відповідно
до доказів того, що значна частка (10–30%) пацієнтів
мають стійкість до аспірину в менших дозах115, а дані invitro показують, що оптимальною дозою для поліпшення
функції трофобласту є 150 мг in vivo116. Час введення
препарату грунтувався на даних, що вказують на наявність
добового ефекту у відповідь на аспірин, з оптимальною
ефективністю при прийомі перед сном117. Дослідження
ASPRE показало, що аспірин знижує ризик ПЕ до 37
тижнів на 62% (з 4,3% до 1,6%). Аспірин також знижував
ризик ПЕ до 34 тижнів на 82%, але цей
Copyright ©2018 ISUOG. Published by John Wiley & Sons Ltd.

ефект не досяг статистичної значущості через низькі
абсолютні показники (0,4% проти 1,8%)10. Позитивний
ефект аспірину, як видається, залежить від ступеня
дотримання прийому, причому найбільше зниження
ризику спостерігається у жінок з дотриманням прийому ≥
90%118.
Скринінг першого триместру та використання аспірину є
економічно ефективними, поєднуючи запобігання значній
частці випадків раннього початку з економією коштів для
системи охорони здоров'я119.

Другий триместр
Передбачення ПЕ в другому триместрі здається принаймні
таким самим чутливим70,78, як в першому триместрі, але його
цінність обмежена відсутністю ефективних втручань на цьому
етапі вагітності. В той час як прийом аспірину, розпочатий в
першому триместрі, зменшує частоту розвитку ПЕ120,121, те
саме втручання здається неефективним, якщо починається
після 20 тижнів120. Незважаючи на те, що запобігти розвиткові
ПЕ після передбачення другого триместру вже занадто пізно,
знання все ще можуть бути корисними для спостереження та
ведення вагітності високого ризику122,123. Проте, клінічний
вплив посиленого спостереження ще не доведено. У
іспанському дослідженні було рандомізовано 11 667 жінок, які
відвідали звичайне ультразвукове дослідження другого
триместру, до груп з та без проведення Допплера. Було
виявлено, що допплерометрія визначає 60% жінок, у яких
розів'ється ПЕ, але посилення догляду за ними не призводило
до кращих короткострокових материнських або перинатальних
наслідків в порівнянні з жінками, яким не проводилась
допплерометрія під час ультразвукового дослідження другого
триместру124.

Третій триместр
Тестування в третьому триместрі може виявити більшість
жінок, у яких розів'ється ПЕ в наступні тижні80,125. Воно було
описане як частина довгострокової схеми оцінки ризику,
орієнтованої в основному на раннє виявлення, що передбачає
детальний скринінг в першому триместрі для стратифікації
щодо всіх основних акушерських ускладнень, а потім - скринінг
груп, заснований на переоцінці ризику при кожному
відвідуванні125,126. Валідація та аудит цієї стратегії є предметом
досліджень, що тривають.

БАГАТОПЛОДОВА ВАГІТНІСТЬ
Рекомендації
• Через збільшення плацентарної маси при близнюковій
вагітності, що призводить до зниження середнього
спротиву в маткових артеріях, при допплерометрії слід
використовувати референтні значення, специфічні для
двієнь, якщо такі є (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: В).
• Алгоритм поєднаного скринінгу при одноплодовій
вагітності (материнські чинники, ПП маткових артерій,
середній артеріальний тиск, PlGF) може також бути
використаний при двійнях і може виявити більше 95%
жінок з близнюковою вагітністю, у яких розівється ПЕ.
Проте, дослідник має знати,
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що це досягається за рахунок 75% скрин-позитивних
результатів (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
Близнюкова вагітність є чинником ризику акушерських
ускладнень, включно з ПЕ127. Збільшена плацентарна маса
при близнюковій вагітності призводить до зниження
середнього спротиву маткових артерій порівняно з таким
при одноплодовій вагітності того ж терміну128-131, і це
спостерігається навіть у першому триместрі128,132. Отже,
використання референтних значень для одноплодових
вагітностей, що є вищими, ніж для двієнь, може призводити
до зниження чутливості допплерівського скринінгу. В
дослідженні, де порівнювались два підходи, повідомлялось,
що значення, специфічні для двієнь, призвели до чутливості
36,4% при 12% хибно-позитивних результатів; при
використанні порогових значень для одноплодової
вагітності чутливість була б 18% при 1,7% хибно-позитивних
результатів130.
За винятком випадків з подальшим розвитком синдрому
міжблизнюкового перетікання, середній ПП маткових
артерій в першому триместрі був на 46% вищим при
двійнях, у яких розвинулась рання ПЕ, і на 22% вищим у
тих, в кого розвинулась пізня ПЕ, в порівнянні з
1.
неускладненими близнюковими вагітностями28
В дослідженні дихоріальних близнюкових вагітностей від
17 до 38 тижнів, 95-й центиль для середнього ПП маткових
артерій, виміряний трансабдомінально, становив 1,21 в 21
тиждень, 1,16 в 22 тижні, 1,12 в 23 тижні і 1,09 в 24
тижні133. При використанні трансвагінального підходу
порогове значення 1,5 для середнього ПП маткових артерій в
22–24 тижні мало чутливість щодо ПЕ 33,3% при 3,3%
хибно-позитивних результатів (при монохоріальних та
дихоріальних двійнях)129.
Хоріальність теоретично може впливати на ступінь
адаптації маткової гемодинаміки, оскільки моно- та
дихоріальні двійні мають різні плацентарні маси і
архітектуру. Дійсно, аналіз моделей часу виживання
розрахував, що для певної популяції, стандартизованої щодо
материнських характеристик, ризик ПЕ < 37 тижнів
вагітності становить 8% для дихоріальних двієнь і 14% для
монохоріальних двієнь, в порівнянні з 0,6% для одноплодової
вагітності127. Дослідження в першому триместрі показало
більш високий опір кровоплину в маткових артеріях при
монохоріальних двійнях в порівнянні з дихоріальними;
насправді, монохоріальні двійні мали подібний до
одноплодових вагітностей опір кровоплину132.
Як і при одноплодовій вагітності, поєднаний скринінг при
двійнях працює краще, ніж кожна з його окремих складових.
Недавнє дослідження оцінило скринінг першого триместру
за материнськими чинниками, ПП маткових
артерій,
середнім артеріальним тиском, PAPP-A та PlGF і показало,
що частота виявлення ПЕ, що потребує розродження до 32
та 37 тижнів, була 100% і 99% відповідно, ціною частоти
скрин-позитивних результатів 75%. Використання діаграм,
специфічних для двієнь, призвело лише до незначного
підвищення ефективності моделі131.
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Проте досі не було проведено рандомізованих
контрольованих досліджень; отже, оптимальна стратегія
спостереження та її вплив на наслідки ще мають
бути визначені. Трьома основними складовими оцінки
плодав клінічній практиці є: (1) B-режим
ультразвуку, (2)Допплер та (3) моніторинг серцебиття
плода136.
Рекомендації
• Враховуючи, що погіршення стану плода є показанням

для розродження при встановленій ПЕ, у цих пацієнтів
має регулярно оцінюватись стан плода (ДОБРА
ПРАКТИКА).
• Сонографічне спостереження вагітностей при ПЕ
включає оцінку росту плода, біофізичний профіль та
плодову допплерометрію (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Оскільки

не

було

проведено

рандомізованих

контрольованих досліджень, складові, частота та вплив
ультразвукового спостереження на вагітності при ПЕ
ще мають бути визначені (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Дослідження біометрії плода, об'єму оплодневої рідини,

ПП маткових артерій, артерії пуповини (АП) та
середньої мозкової артерії (СМА) плода та цереброплацентарного співвідношення (ЦПС), а також оцінку
зовнішнього вигляду плаценти з метою виключення її
відшарування, слід враховувати у жінок, що мають
головний біль, біль в животі, кровотечу та/або
зменшення рухів плода (ДОБРА ПРАКТИКА).

• Ці ж тести слід враховувати у жінок, шпиталізованих з
ПЕ або з підозрою на ПЕ, а також за наявності тяжкої
ПЕ або HELLP синдрому (ДОБРА ПРАКТИКА).

ПE зазвичай пов'язана з затримкою росту плода, і ці
плоди, як правило, народжуються раніше, а іх стан
погіршується швидше в порівнянні з плодами із
затримкою росту у матерів з нормальним тиском137.
Отже, виявлення та подальше спостереження при
затримці росту плода має першорядне значення для
оптимізації перинатальних наслідків при ПЕ.

B-режим ультразвуку
Біометрія. Біометрія плода може бути оцінена для
виявлення МГВ і передбачення МГВ новонароджених138.

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ У ПАЦІЄНТІВ ЗІ
ВСТАНОВЛЕНОЮ ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ

Показник оплодневої рідини. Кількість оплодневої рідини
може бути оцінена за допомогою амніотичного індексу
(AFI) або максимальної вертикальної кишені (MVP):
MVP < 2 см та/або AFI < 5 см вважаються пороговими
значеннями для діагностики зменшення оплодневої
рідини або маловоддя139,140. В порівнянні з AFI,
вимірювання MVP може призвести до меншої кількості
втручань без збільшення негативних перинатальних
наслідків141.

Погіршення стану плода є одним з показань до розродження
при ПЕ; отже, необхідне ретельне спостереження за станом
плода до народження134,135. Ультразвук є наріжним каменем
для оцінки плода.

Рухи плода. Як частина біофізичного профілю плода,
мають бути оцінені дихальні рухи плода, рухи тіла/
кінцівок
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та м'язовий тонус (наприклад, розг инання та згинання
кінцівки плода або розкриття та закриття долоні) 142. Ці три
складові плюс оцінка об'єму оплодневої рідини та частоти
серцевих скорочень плода складають біофізичний профіль
плода. Позитивним знахідкам для кожної складової
присвоюється значення 2, загальний показник біофізичного
профіля (оцінка БПП) коливається від 0 до 10. Оцінка БПП≥8
вважається нормальною і є проявом благополуччя плода.
Оцінка БПП, що дорівнює 6, не є остаточним результатом, і
тест слід повторити. Оцінка БПП ≤ 4 свідчить про
невтішний стан плода, і мають бути обмірковані
пологи143,144. Біофізичний профіль використовується в
основному в США, тоді як клінічне ведення в Європі базується
головним чином на допплерометрії. Даних щодо порівняльної
економічної ефективності цих двох методів немає.
Плацента. Візуалізація плаценти може допомогти
виключити
ознаки, що свідчать про тяжку ПЕ, такі як потовщена
плацента з дифузною ехогенністю, найімовірніше через
набряк,
тонка
плацента
зі
зменшеним
кровопостачанням145,146 або кістозні ділянки, що можуть
свідчити про інфаркти або гематоми147,148. Жінки з ПЕ мають
підвищений ризик часткового або повного відшарування;
тому важливе значення має оцінка межі плацентаміометрій149,150. Сонографічні знахідки, пов'язані з
відшаруванням плаценти, включають ретроплацентарну
гематому (гіперехогенну, ізоехогенну, гіпоехогенну),
преплацентарную гематому, збільшену товщину та
ехогенність плаценти, субхоріальне та крайове накопичення
крові. Проте, чутливість ультразвуку в діагностиці
відшарування плаценти є низькою, оскільки приблизно 50–
75% цих випадків можуть бути пропущені при
ультразвуковому дослідженні151,152. У пацієнтів з ПЕ може
розвиватись хронічне відшарування, що може мати вигляд
ретроплацентарної
гіпоехогенної
ділянки
на
ультразвуковому зображенні, та маловоддя153.

Допплер
Чотири допплерівські галузі, які зазвичай досліджуються для
оцінки плода та матері, це: (1) АП, (2) СМА плода, (3)
жильна протока плода та (4) маткові артерії. Коротко,
відсутній або зворотній кінцево-діастолічний кровоплин в
АП сильно пов'язаний з перинатальною захворюваністю/
смертністю154,155. Знижений <10-го центиля ПП СМА є
ознакою вазодилатації головного мозку і пов'язаний з
ургентним розродженням шляхом кесаревого розтину через
непевний серцевий ритм у плодів із затримкою росту156-158.
ЦПС <10-го центиля вважається ознакою гемодинамічного
перерозподілу, може спостерігатися навіть до змін в АП і є
показанням для ретельного спостереження стану плода159-161.
Зворотна а-хвиля в жильній протоці є сильний проявом
погіршення серцевої діяльності плода і пов'язана з високим
ризиком
перинатальної
смертності
та
тяжкої
захворюваності
новонароджених162,163.
Результати
дослідження TRUFFLE дають уявлення про подальше
спостереження плодів із затримкою росту при ПЕ, оскільки
більшість його учасників
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або мали ПЕ на час включення, або вона розвинулась під час
подальшого спостереження. Було встановлено, що
оптимальні довгострокові наслідки для плодів із затримкою
росту з аномальним кровоплином в АП досягаються при
відтермінуванні пологів до появи зворотної а-хвилі в
жильній протоці, за умови, що тим часом не спостерігається
зниження
короткотермінової
варіабельності
при
нестресовому
тесті,
що
вимагає
негайного
розродження137,164,165. Підвищений опір в маткових артеріях
вказує на дефектну трансформацію спіральних артерій і не є
корисним показанням для розродження.
Настанови щодо оцінки Допплера плода були
оприлюднені раніше16; більш детальна інформація про
оцінку Допплера виходить за межі цих Настанов.

Технічна порада
• Призначення антигіпертензивних препаратів не пов’язане
зі значними змінами материнських та плодових
допплерівських показників (РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ: 2
• +).
Антенатальні кортикостероїди пов'язані з
нетривалим зниженням судинного опору в АП та
жильній протоці (РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ: 2+).
• Дані щодо можливого впливу сульфату магнія на
материнські та плодові допплерівські показники є
непереконливими (РІВЕНЬ ДОКАЗОВОСТІ: 2–).
Вживання лабеталолу, ніфедипіну або гідралазину не
пов'язано зі змінами форм допплерівських хвиль в матковій
артерії або АП166–169. Проте, Grzesiak et al.170 та Lima et al.171
повідомили про незначне зниження ПП СМА після
призначення ніфедипіну без змін в інших судинних галузях.
Метилдопа також не впливає на опір маткових артерій у
пацієнтів із гестаційним гіпертензивним станом72.
Вплив антенатальних кортикостероїдів на кровообіг плода
детально задокументовано. Як правило, спостерігається
минуще зниження судинного опору, а також ПП АП та
жильної протоки. Відсутній або зворотній кінцеводіастолічний або передсердний кровоплин, як правило,
покращується після призначення кортикостероїдів; цей
ефект, як правило, триває 48–72 години, але у деяких плодів
він може бути довшим. Є також повідомлення про незначне
зниження ПП СМА; проте, повідомлень про вплив стероїдів
на форму допплерівської хвилі в матковій артерії немає173-176.
Не існує єдиної думки щодо впливу сульфата магнія на
гемодинаміку плода. Деякі дослідження виявили зменшення
ПП або ПО АП, маткової артерії та СМА після призначення
сульфата магнія177–179, проте, інші такого впливу не
виявили180.

МАЙБУТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Рекомендація
• Допплерівські дослідження повинні відповідати всім
критеріям якості, включно з проспективним збором даних,
специфічним скануванням з науковою метою та обстеженням
послідовних пацієнтів (тобто, неопортуністичний набір)
(КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: С).
Ultrasound ObstetGynecol 2018
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Допплерівське дослідження материнських та плодових судин
застосовується вже близько двох десятиліть, що мало суттєвий
позитивний вплив на здоров'я матері та плода. Однак, як більш
ранні, так і новіші допплерівські дослідження можуть бути
упередженими з різних причин. Більш ранні дослідження
проводилися за допомогою ультразвукових машин із меншою
роздільною здатністю зображення, ніж ті, що використовуються
зараз, і невідомо, чи були б результати однаковими, якби
використовувались новіші технології ультразвуку. Новіші
допплерівські дослідження проводилися в той момент, коли
цінність Допплера вже було визначена, і це, могло призвести до
двох форм упередженості: упередженості наміру лікувати, тобто,
допплерівські знахідки могли впливати на тактику, а отже, і
природню історію, будь-якого виявленого стану; і упередженості
очікуваного значення, тобто, коли стали доступними нормальні
діапазони допплерівських вимірювань, дослідники могли
підсвідомо підлаштовувати свої вимірювання до очікуваного
нормального діапазону, потенційно упереджуючи будь-яке
ретроспективне дослідження з використанням цих даних. В
нещодавньому систематичному огляді181 показано, що
переважна більшість допплерівських досліджень страждає від
методологічних обмежень, і запропоновано ряд критеріїв, які
слід застосовувати у майбутніх високоякісних дослідженнях. Ці
критерії, серед іншого, включають: проспективний збір даних,
специфічне сканування з науковою метою та обстеження
послідовних пацієнтів (тобто, неопортуністичний набір)181.

РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦІЙ
Відповідна інформація доступна досліднику
• Дослідники, залучені до скринінгу на ПЕ, повинні мати
сучасні знання щодо основних чинників ризику ПЕ
(ДОБРА ПРАКТИКА).

Скринінг на прееклампсію з використанням ультразвуку
Який показник Допплера використовувати
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Другий триместр
• Допплерометрія маткових артерій в другому триместрі

може бути виконана як трансабдомінально, так і
трансвагіально, відповідно до місцевих уподобань та
ресурсів (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Для передбачення ПЕ слід використовувати середній
ПП маткових артерій. У випадку однобічного
розташування плаценти, підвищення ПП з одного боку
не підвищує ризик ПE, якщо середній ПП знаходиться
в межах норми (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
Третій триместр
• На цей час немає рандомізованих досліджень щодо

впливу скринінгу третього триместру на ПЕ на
материнські, плодові та неонатальні наслідки; отже,
його впровадження в повсякденну практику наразі не
рекомендується (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Середній ПП маткових артерій слід використовувати
для передбачення ПЕ, якщо це пропонується в
третьому триместрі (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).

Довготривалі зміни допплерівських показників
• Враховуючи, що запобіжні заходи (наприклад, низькі

дози аспірину) для зниження ризику ПЕ ефективні при
започаткуванні в першому триместрі, їх застосування
слід розпочати якнайшвидше у жінок, що визначені як
такі, що мають високий ризик, не очікуючи оцінки
розвитку допплерометричних змін в другому триместрі
(ДОБРА ПРАКТИКА).
Об'єм плаценти
• Не зважаючи на те, що показники об'єму та

кровопостачання плаценти були оцінені як провісники
ПЕ, вони не можуть бути рекомендовані з метою
скринінгу, враховуючи те, що вони мають обмежену
відтворюваність, вимагають спеціального обладнання
та багато часу (ДОБРА ПРАКТИКА).

• ПП слід використовувати для оцінки опору кровоплину
в маткових артеріях при проведенні скринінгу на ПЕ Поєднані стратегії скринінгу
(КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
• Поєднання материнських чинників, артеріального

Перший триместр
• Допплерометрія маткових артерій у 11 + 0 - 13 + 6
тижнів може бути виконана як трансабдомінально, так і
трансвагінально, відповідно до місцевих уподобань та
ресурсів (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Для оцінки допплерівських показників маткових артерій
слід дотримуватися стандартизованої методології,
описаної в цих Настановах (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Середній ПП маткових артерій має бути допплерівським
показником вибору для скринінгу в першому триместрі
(КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
• Враховуючи, що материнські чинники можуть впливати
на ПП маткових артерій, слід, коли це можливо,
віддавати перевагу його включенню до моделі
багаточинникового скринінгу, ніж його використанню
як автономного тесту з абсолютними пороговими
значеннями (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
Copyright © 2018 ISUOG. Published by John Wiley & Sons Ltd.

тиску матері, Допплера маткових артерій та рівня PlGF
в 11–13 тижнів є найбільш ефективною моделлю
скринінгу для виявлення жінок з ризиком ПЕ (КЛАС
РЕКОМЕНДАЦІЇ: В).
• Враховуючи переваги поєднаного скринінгу, слід
уникати використання допплерівських порогових
значень як автономної модальності скринінгу, якщо є
доступним
поєднаний
скринінг
(КЛАС
РЕКОМЕНДАЦІЇ: В).
• Трансабдомінальний підхід є кращим для розрахунку

особистого ризику першого триместру, оскільки
більшість алгоритмів скринінгу були розроблені з
використанням цього підходу (ДОБРА ПРАКТИКА).
Оцінка материнської гемодинаміки
• Незважаючи

на

те,

що

оцінка

материнської

гемодинаміки може бути корисною для прогнозування
ПЕ, дотепер недостатньо даних для підтримки її
рутинного впровадження
Ultrasound Obstet Gynecol 2018.
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в клінічну практику як самостійного тесту
(ДОБРА ПРАКТИКА).
Ведення після скринінгу
• Існують переконливі докази того, що низькі дози
аспірину можуть істотно знизити ризик розвитку
ранньої ПЕ, якщо прийом починається під час
скринінгу
першого
триместру
(КЛАС
РЕКОМЕНДАЦІЇ: А).

Багатоплодова вагітність
•

Через збільшення плацентарної маси при близнюковій
вагітності, що призводить до зниження середнього
спротиву в маткових артеріях, при допплерометрії слід
використовувати референтні значення, специфічні для
двієнь, якщо такі є (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ: В).

Алгоритм поєднаного скринінгу при одноплодовій
• вагітності (материнські чинники, ПП маткових артерій,
середній артеріальний тиск, PlGF) може також бути
використаний при двійнях і може виявити більше 95%
жінок з близнюковою вагітністю, у яких розівється ПЕ.
Проте, дослідник має знати, що це досягається за
рахунок 75% скрин-позитивних результатів (КЛАС
РЕКОМЕНДАЦІЇ: B).
Використання ультразвуку у пацієнтів зі встановленою
прееклампсією
• Враховуючи, що погіршення стану плода є показанням
для розродження при встановленій ПЕ, у цих пацієнтів
має регулярно оцінюватись стан плода
(ДОБРА
ПРАКТИКА).
• Сонографічне спостереження вагітностей при ПЕ
включає оцінку росту плода, біофізичний профіль та
плодову допплерометрію (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Оскільки не було проведено рандомізованих
контрольованих досліджень, складові, частота та вплив
ультразвукового спостереження на вагітності при ПЕ
ще мають бути визначені (ДОБРА ПРАКТИКА).
• Дослідження біометрії плода, об'єму оплодневої
рідини, ПП маткових артерій, артерії пуповини (UA) та
середньої мозкової артерії (СМА) плода та цереброплацентарного співвідношення (ЦПС), а також оцінку
зовнішнього вигляду плаценти з метою виключення її
відшарування, слід враховувати у жінок, що мають
головний біль, біль в животі, кровотечу та/або
зменшення рухів плода (ДОБРА ПРАКТИКА).
Ці
ж тести слід враховувати у жінок, шпиталізованих з
•
ПЕ або з підозрою на ПЕ, а також за наявності тяжкої
ПЕ або HELLP синдрому(ДОБРА ПРАКТИКА).

Майбутні дослідження
• Допплерівські дослідження повинні відповідати всім
критеріям якості, включно з проспективним збором
даних, специфічним скануванням з науковою метою та
обстеженням
послідовних
пацієнтів
(тобто,
неопортуністичний набір) (КЛАС РЕКОМЕНДАЦІЇ:
С).
Copyright © 2018 ISUOG. Published by John Wiley & Sons Ltd.
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ДОДАТОК 1 Рівні доказовості та ступені рекомендацій, використаних в настановах ISUOG
Класифікація рівнів доказовості
Мета-аналізи високої якості, систематичні огляди рандомізованих контрольованих досліджень або рандомізовані контрольовані
1++
дослідження з дуже низьким ризиком упередженості
Добре проведені метааналізи, систематичні огляди рандомізованих контрольованих досліджень або рандомізовані контрольовані
1+
дослідження з низьким ризиком упередженості
Мета-аналізи, систематичні огляди рандомізованих контрольованих досліджень або рандомізовані контрольовані дослідження з високим
1–
ризиком упередженості
Систематичні огляди високої якості досліджень з дизайном випадок-контроль чи когортних досліджень, або дослідження з дизайном
2++
випадок-контроль або когортні дослідження високої якості з дуже низьким ризиком упередженості або випадковості, що могли
спотворити результат, та високою ймовірністю наявності причино-наслідкового зв’язку
Добре проведені дослідження з дизайном випадок-контроль або когортні дослідження з низьким ризиком упередженості або
2+
випадковості, що могли спотворити результат, та помірною ймовірністю наявності причино-наслідкового зв’язку
Дослідження з дизайном випадок-контроль або когортні дослідження з високим ризиком упередженості або випадковості, що могли
2–
спотворити результат, та значним ризиком відсутності причино-наслідкового зв’язку
Неаналітичні дослідження, наприклад, описи клінічних випадків, серії випадків
3
Думка експертів
4
Ступені рекомендацій
A

B

C
D

Принаймні один мета-аналіз, систематичний огляд або рандомізоване контрольоване дослідження, оцінене як 1++, що може
безпосередньо застосовуватись до цільової популяції; або систематичний огляд рандомізованих контрольованих досліджень чи
сукупність доказів, що складаються переважно з досліджень, оцінених як 1+, які можна безпосередньо застосовувати до цільової
популяції і які демонструють загальну узгодженість результатів
Сукупність доказів, що включає дослідження, оцінені як 2++, які можна безпосередньо застосовувати до цільової популяції і які
демонструють загальну узгодженість результатів; або докази, екстрапольовані з досліджень рівня 1++ або 1+
Сукупність доказів, що включає дослідження, оцінені як 2+, які можна безпосередньо застосовувати до цільової популяції та які
демонструють загальну узгодженість результатів; або докази, екстрапольовані з досліджень рівня 2++
Докази рівня 3 або 4; або докази, екстрапольовані з досліджень рівня 2+

Добра практика Рекомендована найкраща практика, що грунтується на клінічному досвіді групи з розробки настанов
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