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ЛІКУВАННЯ ТРУБНОЇ ВАГІТНОСТІ
Керівництво
Королівського коледжу акушерства і гінекології Великобританії
Друге видання — травень 2004 р.
(перша публікація — жовтень 1999 р.)
Це керівництво було переглянуто 2010 р. При огляді літератури не було знайдено нових доступних доказів, на
основі яких виникла б необхідність зміни рекомендацій. Тому термін дії керівництва подовжено до 2012 р. за
умови відсутності появи нових доказів, які б вимагали його перегляду.

1. Мета і галузь застосування
Протягом 1997—1999 рр. у Великобританії було зафіксовано 13 випадків материнської смертності внаслідок позаматкової
вагітності. Останніми роками частота ектопічних вагітностей залишається незмінною (11,1/1000 вагітностей). У Великобританії
протягом трирічного періоду діагностується близько 32000 позаматкових вагітностей [1].
Лікування трубної вагітності — хірургічне, шляхом лапаротомії чи оперативної лапароскопії. При цьому необхідно брати до
уваги клінічний стан пацієнтки, а також бажання жінки реалізувати репродуктивну функцію в майбутньому.
Однією з проблем, піднятих Комісією із розслідування причин материнської смертності, була складність діагностики позамат!
кової вагітності [1]. Це керівництво не ставить за мету розглянути всі доступні методи діагностики позаматкової вагітності, а ли!
ше ті, що дозволяють встановити діагноз максимально точно. Однією з найскладніших проблем при ектопічній вагітності є визна!
чення місця імплантації, в деяких клінічних випадках зробити це досить складно, а іноді й неможливо.

2. Визначення та оцінка доказів
Попередні керівництва з лікування ектопічної вагітності включали методи і підходи, які не входили до клінічних протоколів Ко!
ролівського коледжу акушерства і гінекології [2]. Проведено пошук у Кокранівській бібліотеці (база даних систематичних оглядів
і реєстр випробувань) і Medline з використанням комбінацій термінів та ключових слів, таких як "лапароскопія", "трубна
вагітність", "позаматкова вагітність", "лапароскопічний", "сальпінгектомія", "сальпінготомія", "метотрексат", "персистенція тро!
фобласта" і "хоріонічний людський гонадотропін бета". Списки літератури вказали напрям пошуку додаткових статей, а з деякими
експертами було встановлено безпосередні контакти.
У цьому керівництві використано рівні доказовості рекомендацій, встановлені Агентством США з охорони здоров'я. За можли!
вості, наведено безпосередні докази їх підтримки. За умови недостатності доказів ділянка тексту керівництва виділена зі спеціаль!
ною позначкою і розглядається як "практичні поради".

3. Хірургічне лікування трубної вагітності
А

При хірургічному лікуванні трубної вагітності у пацієнток зі стабільною гемодинамікою віддають перевагу лапа
роскопічному доступу.

Рівень
доказо!
вості Іа

Дослідження порівняння ефективності лапароскопічного і лапаротомічного доступів при оперативному лікуванні трубної вагіт!
ності здійснено у 228 жінок у трьох рандомізованих контрольованих дослідженнях (РКД). Лапароскопічний доступ відрізнявся
скороченням часу операції, меншою інтраопераційною крововтратою, коротшим терміном госпіталізації і нижчою частотою знебо!
лення після операції [3—7]. Між двома доступами не було помічено різниці в рівнях трубної прохідності (ВР 0,89; 95% ДІ 0,74—
1,1). У жінок, які мали бажання народжувати в майбутньому (n=145), частота настання вагітності після лікування була однако!
вою (ВР 1,2; 95% ДІ 0,88—1,15). Тенденція в бік зниження ризику повторного настання позаматкової вагітності спостерігалась
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при застосуванні лапароскопічного доступу (ВР 0,43; 95% ДІ 0,15—1,2). Втім, лапароскопічна сальпінготомія була менш успішною,
ніж лапаротомія (ВР 0,90; 95% ДІ 0,83—0,97), через вищу частоту персистенції трофобласта (ВР 3,6; 95% ДІ 0,63—21,0).
Важливо відмітити, що ці три дослідження включали лише 228 жінок. Тому, щодо багатьох з наведених результатів, відмінності
між двома доступами виглядають незначними.

Рівень
доказо!
вості Іа

Оперативне лікування трубної вагітності у пацієнток з нестійкою гемодинамікою має здійснюватися за найбільш
прийнятним доступом. У більшості випадків це — лапаротомія.

С

Немає сенсу у медикаментозному лікуванні трубної вагітності, якщо в пацієнтки наявні ознаки гіповолемічного шоку. При
сумнівному діагнозі застосування трансвагінального УЗД може швидко підтвердити наявність гемоперитонеуму [8], проте ре!
анімаційні заходи та підготовка до хірургічного втручання повинні здійснюватися першочергово. Досвідчені хірурги можуть опе!
рувати жінок зі значним крововиливом у черевну порожнину із застосуванням лапароскопічного доступу [9], але за масивної кро!
вовтрати для зупинки кровотечі необхідне розширення хірургічного втручання. У більшості центрів це можливо зробити тільки при
лапаротомії.

Відсутні докази того, що сальпінготомія має перевагу перед сальпінгектомією за умови наявності здорової
контралатеральної труби.
Численні систематичні огляди вивчали репродуктивні наслідки лікування трубної вагітності методом сальпінготомії чи
сальпінгектомії. Проте не проводилися РКД, що конкретно порівнюють сальпінгектомію із сальпінготомією лапароскопічним чи ла!
паротомним доступом. Огляди, присвячені цьому питанню, включають дані обсерваційних досліджень, комбінації когортних
досліджень і серії випадків чи порівнянь відкритого і лапароскопічного доступів. Ці огляди свідчать, що шанси настання маткової
вагітності у жінок після сальпінготомії порівнювані з такими після сальпінгектомії. Втім, ці дані слід інтерпретувати з обережністю.
Включені до огляду дослідження можуть мати широкий діапазон відхилень, пов'язаних з відбором пацієнток, застосуванням
хірургічної техніки, тривалістю післяопераційного спостереження і кількістю пацієнток, що вибули з дослідження [10—16].
В останніх чотирьох когортних дослідженнях порівняння лапароскопічного консервативного і радикального лікування позамат!
кової вагітності [17—20] Р. Silva et al. [17] вивчали репродуктивні наслідки у 143 жінок, які перенесли лапароскопічну сальпінгек!
томію (55,9%) або лапароскопічну сальпінготомію (36,4%). Частота настання маткових вагітностей була подібною в обох групах,
проте тенденція до підвищення рівня позаматкової вагітності після лікування спостерігалась у групі сальпінготомії (маткова
вагітність — 60 проти 54%, ВР 1,11; 95% ДІ 0,74—1,68; повторна позаматкова вагітність — 18 проти 8%, ВР 2,38; 95% ДI 0,57—
10,01).
N. Job!Spira et al. [18] у своєму дослідженні здійснили багатофакторний аналіз репродуктивних наслідків позаматкової
вагітності у 155 жінок. Автори продемонстрували тенденцію до підвищення частоти настання маткової вагітності після
консервативного хірургічного лікування позаматкової вагітності (ВР 1,22; 95% ДІ 0,68—2,20). Кумулятивний рівень настання
вагітності за рік становив 72,4% після консервативного і 56,3% — після радикального хірургічного втручання.
У дослідженні В. Mol et al. [19], що включало 135 жінок, співвідношення рівня фертильності (СРФ) при порівнянні лапаро!
скопічної сальпінготомії із сальпінгектомією протягом 18!місячного періоду спостереження становило 1,4 (95% ДІ 0,68—2,7) для
жінок зі здоровою контралатеральною трубою і 3,1 (95% ДІ 0,76—12,0) — для жінок, що мали її патологічні зміни. Розрахована за
три роки кумулятивна частота настання вагітності становила 62% після сальпінготомії і 38% — після сальпінгектомії.
У дослідженні N. Bangsgaard et al. [20], в якому взяли участь 276 жінок, що перенесли сальпінготомію чи сальпінгектомію, ку!
мулятивний показник настання вагітності через сім років сягав 89% після сальпінготомії і 66% — після сальпінгектомії (р<0,05).
Результати досліджень дозволяють припустити, що частота настання маткової вагітності після сальпінготомії може бути вищою,
хоча й незначно. Для вивчення цього питання необхідні подальші РКД. Консервативні хірургічні методи лікування трубної
вагітності мають незначний ризик трубної кровотечі в післяопераційному періоді і потенційної необхідності лікування персис!
тенції трофобласта у майбутньому. Зазначені ризики, а також можливість повторного настання позаматкової вагітності у збере!
женій трубі необхідно враховувати, якщо планується проведення сальпінготомії за висновком лікаря чи на прохання пацієнтки.

Лапароскопічну сальпінготомію слід розглядати як первинне оперативне втручання при лікуванні трубної
вагітності за наявності патологічних змін у контралатеральній трубі і бажання збереження фертильності.
Чотири когортні дослідження вивчали репродуктивні наслідки в жінок з патологічними змінами в контралатеральній трубі і
засвідчили тенденцію до більшої ймовірності настання маткової вагітності після лапароскопічної сальпінготомії порівняно з
лапароскопічною сальпінгектомією (Р. Silva et al. — частота настання маткових вагітностей 49 проти 27%; В. Mol et al. — СРФ 3,1;
95% ДІ 0,76—12; N. Job!Spira et al. — ВР 4,0; 95% ДІ 0,96—16,7; N. Bangsgaard et al. — ВР 0,463; 95% ДІ 0,262—0,820).
У жінок з ушкодженою або відсутньою контралатеральною трубою після виконання сальпінгектомії виникне необхідність
здійснення запліднення in vitro. Через необхідність післяопераційного спостереження та лікування персистенції трофобласта
короткострокові витрати на проведення сальпінготомії більші, ніж сальпінгектомії [21]. Проте, якщо брати до уваги необхідність
запліднення в майбутньому, збільшення частоти маткової вагітності лише на 3% зробить сальпінготомію "рентабельнішою" за
сальпінгектомію [19]. У разі захворювання контралатеральної труби доцільне застосування консервативної хірургії, але жінок
необхідно інформувати про підвищений ризик настання позаматкової вагітності.
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4. Медикаментозне лікування трубної вагітності
B

Жінкам може бути запропоновано медикаментозне лікування позаматкової вагітності із застосуванням
метотрексату згідно з протоколами лікування і спостереження.

Рівень
доказо!
вості ІIа

Застосування трансвагінального ультразвукового дослідження (УЗД) у поєднанні з визначенням хоріонічного гонадотропіну
людини (ХГЛ) у сироватці крові дозволяє впевнено поставити діагноз позаматкової вагітності, не вдаючись до лапароскопії [22—
24]. Використання лапароскопії для діагностики позаматкової вагітності часто є основною причиною хірургічних втручань.
Огляд неконтрольованих і контрольованих досліджень показав, що у стабільних пацієнток медикаментозні методи лікування
позаматкової вагітності за ефективністю відповідають оперативному втручанню [25]. Найчастіше для медикаментозного лікування
трубної вагітності нині застосовують метотрексат внутрішньом'язово в одній дозі, що розраховується залежно від площі поверхні
тіла пацієнтки (50 мг/м2). Для більшості жінок ця доза становить від 75 до 90 мг. ХГЛ у сироватці перевіряють на четвертий і
сьомий дні і, якщо не сталося падіння рівня ХГЛ на понад 15%, уводять ще одну дозу [16, 27, 28]. Масштабні неконтрольовані
дослідження засвідчили, що приблизно в 14% жінок виникає необхідність введення повторної дози метотрексату, а в майже 10%
пацієнток, яким уводили метотрексат, є необхідність хірургічного втручання [25, 26]. Аналогічні дані отримано в рандомізованих
дослідженнях, де порівнювали ефективність метотрексату з лапароскопічним хірургічним втручанням [27, 28].

B

Якщо пацієнтці запропоновано медикаментозну терапію трубної вагітності, їй потрібно надати чітку інформа
цію (бажано у письмовому виді) про можливу необхідність подальшого хірургічного лікування та побічні ефекти те
рапії. Пацієнтки повинні бути доступними для оцінки їхнього стану в будьякий час упродовж спостереження.

Рівень
доказо!
вості ІIа

Об'єднані дані неконтрольованих досліджень свідчать, що принаймні в 15% випадків необхідно повторно вводити метотрексат,
а в 7% протягом спостереження відбувається порушення цілісності маткової труби [15, 16]. Майже 75% жінок відчувають біль у
нижніх відділах живота після введення препарату. Рідше спостерігалися кон'юнктивіт, стоматит і шлунково!кишкові розлади.
Відрізнити біль під час трубного аборту від болю через розрив труби складно. Тому жінкам зі скаргами на біль у животі після
застосування метотрексату необхідно обов'язково проводити трансвагінальне УЗД [25, 29]. Також слід рекомендувати пацієнткам
уникати статевих контактів протягом лікування, вживати достатню кількість рідини та застосовувати надійну контрацепцію
протягом трьох місяців після лікування через ризик можливого тератогенного ефекту метотрексату.

B

Терапія метотрексатом є найефективнішою в пацієнток, в яких концентрація ХГЛ у сироватці менше 3000 МО/л,
а клінічні симптоми мінімальні.

Рівень
доказо!
вості ІIа

A

Рівень
доказо!
вості Іb

Проведено масштабні неконтрольовані дослідження використання метотрексату в жінок з різним значенням концентрації ХГЛ
у сироватці. У переважній більшості випадків концентрація ХГЛ була нижче 5000 МО/л [15, 16]. Встановлено, що тривалість ліку!
вання, необхідність повторного введення метотрексату і ймовірність хірургічного втручання збільшувалися зі зростанням концен!
трації ХГЛ у сироватці [26].
Медикаментозна терапія може бути успішною і в тому випадку, коли рівень концентрації ХГЛ у сироватці перевищує 3000 МО/л.
Проте дані щодо якості життя пацієнток свідчать, що метотрексат є препаратом вибору для жінок, в яких рівень концентрації ХГЛ
не перевищує 3000 МО/л [30, 31].
Дані досліджень залежності результату лікування від терміну трубної вагітності і розміру маткової труби суперечливі [26].
Серцева діяльність ембріона при трубній вагітності пов'язана зі зниженням шансів на успіх медикаментозного лікування і
повинна вважатися протипоказанням до нього [15, 16].

Амбулаторне лікування однією дозою метотрексату пов'язано зі зменшенням витрат.
Важливою перевагою медикаментозної терапії є можливість значної економії. Економічна оцінка, проведена в рандомізованих
дослідженнях порівняння метотрексату і лапароскопічної хірургії, показала, що прямі витрати на медикаментозне лікування
становлять менше половини витрат на лапароскопічну хірургію. Непрямі витрати також менші. Пацієнтки та їхні супроводжуючі
витрачають менше робочого часу [30, 31]. Проте в обох РКД економія витрат мала місце у випадку концентрації ХГЛ у сироватці
менше 1500 МО/л. Якщо ж рівень концентрації ХГЛ перевищував 1500 МО/л, економія була відсутня через необхідність подальшого
лікування і збільшення тривалості спостереження.

5. Лікування позаматкової вагітності за невстановленої локалізації місця імплантації
C

Варіантом ведення жінок зі стабільною гемодинамікою і мінімальними клінічними симптомами при позаматковій
вагітності з невстановленою локалізацією місця імплантації може бути вичікувальна тактика.

Рівень
доказо!
вості ІII

За підозри на позаматкову вагітність значну роль у діагностиці відіграє дискримінаційний рівень ХГЛ у сироватці, при яко!
му передбачається, що життєздатна вагітність візуалізується при трансвагінальному УЗД. Це називається дискримінаційною зо!
ною [32]. Якщо рівень концентрації ХГЛ нижче дискримінаційної зони (<1000 МО), і вагітність (внутрішньо! чи позаматкова) не
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візуалізується при трансвагінальному УЗД, таку вагітність називають вагітністю з невстановленою локалізацією місця імплан!
тації [33].
Дискримінаційний рівень ХГЛ може становити 1000 МО/л, 1500 МО/л і 2000 МО/л [23, 24, 33], що залежить від якості ультразву!
кового обладнання, досвіду лікаря УЗД, даних анамнезу жінки і клінічних симптомів, а також наявності таких факторів, як міома
матки і багатоплідна вагітність. Для спеціалізованих відділень, обладнаних апаратами вагінального УЗД з високою розподільною
здатністю, за умови наявності даних анамнезу і встановлених клінічних симптомів пацієнтки може бути використаний дис!
кримінаційний рівень 1000 МО/л. В інших відділеннях при проведенні трансвагінального УЗД без попередніх клінічних чи
біохімічних аналізів дискримінаційний рівень може становити 1500 або 2000 МО/л.
П'ять обсерваційних досліджень показали, що 44—69% вагітностей з невстановленою локалізацією місця імплантації при
вичікувальній тактиці завершуються самостійно [34—38]. Цілком імовірно, що частина спонтанно завершених вагітностей чи
регресій трофобласта [35] у цих дослідженнях були позаматковими вагітностями в малих термінах, що завершилися трубним
абортом. Решта — внутрішньоматкові вагітності ранніх термінів, які закінчилися викиднями. Позаматкову вагітність згодом було
діагностовано у 14—28% випадків вагітностей з невстановленою локалізацією місця імплантації [36, 38].
Використовуючи стартовий рівень ХГЛ у сироватці 1000—1500 МО/л для діагностики вагітності з невстановленою ло!
калізацією місця імплантації, для жінок з мінімальними симптомами чи їх відсутністю застосовують вичікувальну тактику протя!
гом 48—72 годин. До активного втручання вдаються, якщо розвиваються симптоми позаматкової вагітності, рівень ХГЛ у сиро!
ватці піднімається вище дискримінаційного (1000 МО/л) чи має тенденцію до плато [36, 38].
Як було показано, необхідність активного втручання виникає у 23—29% випадків [34, 36]. При вичікувальній тактиці серійні
визначення рівня концентрації ХГЛ в сироватці повинні бути виконані до падіння рівня ХГЛ нижче 20 МО/л. Жінкам має бути на!
дана чітка інформація (бажано письмова) про важливість подальшого спостереження і можливість термінового обстеження.

Варіантом ведення жінок зі стабільною гемодинамікою без клінічних симптомів, проте зі встановленим за допомогою
УЗД діагнозом позаматкової вагітності і значенням ХГЛ у сироватці менше 1000 МО/л може бути вичікувальна тактика.
Дослідження ролі вичікувальної тактики при позаматковій вагітності відрізняються за методами діагностики. Виявлення ек!
топічної вагітності за допомогою лапароскопії застосовують частіше, ніж вичікувальну тактику [39, 40]. З іншого боку, відсутні
візуальні (хірургічні) докази, що за вичікувальної тактики позаматкова вагітність насправді мала місце. У цьому керівництві роз!
глядаються лише дослідження з чіткою ультразвуковою ідентифікацією плідного яйця поза маткою. В усіх розглянутих досліджен!
нях брали участь пацієнтки зі стабільною гемодинамікою і мінімальними клінічними симптомами. У більшості досліджень розмір
утворень у ділянці придатків був меншим 4 [41, 42] — 5 см [43], а кількість вільної рідини в Дугласовому просторі становила мен!
ше 50 [43] — 100 мл [42]. Умовою для включення до одного з досліджень було падіння рівня ХГЛ протягом 24 годин більше ніж на
15% від початкового [43].
Проаналізовано сім обсерваційних досліджень застосування вичікувальної тактики у 478 жінок [39—45]. Ця тактика була
успішною у 318 (67%) пацієнток. Низькі початкові рівні ХГЛ були важливою умовою спонтанного завершення вагітності [44].
Вичікувальна тактика була успішнішою (88%), якщо початковий рівень ХГЛ становив менше 1000 МО/л [42], що підтверджено в ог!
ляді М. Cohen et al. [46]. Швидке зниження рівня ХГЛ також може бути прогнозом успішного результату [42, 45]. Відсутність іден!
тифікації плідного яйця поза маткою при трансвагінальному УЗД збільшує шанси на спонтанне розрішення в 5,6 разу [44]. В одно!
му з досліджень було показано відсутність зв'язку між початковим розміром плідного яйця і можливим позитивним результа!
том [44]. Очевидно, для позитивного прогнозу має значення зниження середнього діаметра утворення в ділянці придатків матки
на сьомий день [43].
Вичікувальна тактика в певних випадках є прийнятною для лікування позаматкової вагітності, проте її слід застосовувати ли!
ше за мінімального ризику для жінки. Критерії для обрання вичікувальної тактики включають: відсутність симптомів порушеної
позаматкової вагітності; ультразвукове підтвердження позаматкової вагітності без ознак наявності крові в просторі Дугласа; по!
чаткові значення рівня концентрації ХГЛ менше 1000 МО/л і його поступове зниження; наявність менше 100 мл рідини в Дугла!
совому просторі. Таким пацієнткам двічі на тиждень вимірюють рівень ХГЛ і щотижня проводять трансвагінальне УЗД, щоб упев!
нитися у швидкому зниженні рівня ХГЛ (в ідеалі, на 50% менше від початкового значення протягом семи днів) і зменшенні
розмірів утворення в ділянці придатків матки. Після цього рекомендується щотижневе вимірювання ХГЛ і трансвагінальне УЗД до
досягнення рівня ХГЛ у сироватці нижче 20 МО/л, адже існує повідомлення про випадки порушення цілісності труб при низьких
рівнях ХГЛ [47]. Жінок інформують про важливість подальшого спостереження і необхідність можливого термінового обстежен!
ня в лікарні.

Рівень
доказо!
вості ІII

C

Рівень
доказо!
вості ІII

6. Персистенція трофобласта
Якщо для лікування трубної вагітності застосовують сальпінготомію, клінічні протоколи повинні містити
інформацію про діагностику і лікування жінок з персистенцією трофобласта.
При персистенції трофобласта відбувається недостатнє падіння ХГЛ у сироватці крові після первинного лікування порівняно з
очікуваним. Ця проблема виникає, в першу чергу, після сальпінготомії. Хоча, навіть за наявності персистенції трофобласта, рівень
ХГЛ може повернутися до нормального. Описано випадки пізньої кровотечі [48]. Це дає підстави для спостереження за такими
жінками, вимірювання рівня ХГЛ після лікування і призначення метотрексату, якщо падіння ХГЛ недостатнє.

Рівень
доказо!
вості ІV
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В огляді контрольованих і неконтрольованих досліджень рівень персистенції трофобласта сукупно становив 8,1—8,3% після
лапароскопічної і 3,9—4,1% — після відкритої сальпінготомії [15, 16, 49]. Фактори ризику розвитку персистенції трофобласта
включають високий рівень ХГЛ (>3000 МО/л), різке підвищення ХГЛ [51] у сироватці перед операцією і наявність активної трубної
кровотечі [50].
Після ліквідації всіх фрагментів трофобластної тканини ХГЛ у сироватці крові падає [49].
В одному з досліджень лікування персистенції трофобласта було розпочато через десять днів після операції при рівні ХГЛ у си!
роватці вище 10% від передопераційного [52]. В іншому дослідженні було запропоновано розпочати лікування, якщо рівень ХГЛ
через 48 годин після операції перевищує 65% від початкового [53]. Визначення, які використовуються для діагностики персис!
тенції трофобласта, а також одиниці виміру ХГЛ впливають як на звітність про поширеність захворювання, так і на ефективність
лікування. На сьогодні бракує даних, аби рекомендувати один метод діагностики та лікування персистенції трофобласта, проте
подібні клінічні протоколи мають бути створені.
Метотрексат в одноразовій дозі 50 мг/м2 широко застосовують замість повторної хірургічної процедури, хоча жодних
формальних порівняльних досліджень не проводилося. В одному рандомізованому дослідженні повідомлялося про ефек!
тивність профілактичного застовування метотрексату під час лапароскопічної сальпінготомії порівняно з лише сальпінго!
томією. У групі метотрексату спостерігалося значне зниження рівня персистенції трофобласта (1,9 проти 14%, ВР 0,12; 95% ДІ
0,02—0,97) [54].

7. Надання медичної допомоги і професійна підготовка
Усі лікувальні заклади повинні бути відповідно оснащені для надання медичної допомоги жінкам на ранніх
термінах вагітності і надавати прямий доступ для лікарів загальної практики та служб швидкої і невідкладної
допомоги. Для діагностики позаматкової вагітності ресурси закладу повинні включати:
• діагностичні та терапевтичні алгоритми
• апарат УЗД з трансвагінальним датчиком
• обладнання для визначення рівня концентрації ХГЛ у сироватці.

Рівень
доказо!
вості ІV

Відповідно до попередніх рекомендацій керівництв лікування ранніх ускладнень вагітності Королівського коледжу акушерства
і гінекології, жінки з підозрою на позаматкову вагітність повинні спрямовуватись до спеціалізованих клінік ранньої вагітності [55,
56].
В ідеалі, ці клініки повинні бути зручно розташовані територіально, мати кваліфікований персонал і щодня бути доступними
для пацієнток.

Клініцисти, які займаються хірургічним лікуванням позаматкової вагітності, повинні отримати відповідну
підготовку. Лапароскопічна хірургія вимагає наявності відповідного обладнання і кваліфікованого персоналу.

Рівень
доказо!
вості ІV

Лікарі повинні володіти як лапаротомічною, так і лапароскопічною технікою хірургічного лікування позаматкової вагітності, а
також знаннями про безпечне застосування монополярної і біполярної діатермії. Фахівці повинні пройти базові чи вдосконалюючі
курси з лапароскопічної хірургії, затверджені Королівським коледжем акушерства і гінекології. Клініки мають бути забезпечені
ефективним сучасним обладнанням для безпечної хірургії.
Ретроспективні дослідження результатів лапароскопічного лікування позаматкової вагітності показали низький рівень
інтраопераційних і післяопераційних ускладнень і продемонстрували, що операція може безпечно виконуватися кваліфікованими
фахівцями [57, 58].

8. АнтиD імуноглобулін
Резуснегативні несенсибілізовані жінки, в яких підтверджена чи підозрюється позаматкова вагітність, повинні
отримувати антиD імуноглобулін.
Рівень
доказо!
вості ІV

Відповідно до Керівництва № 22 Королівського коледжу акушерства і гінекології рекомендується призначення анти!D імуно!
глобуліну в дозі 250 МО (50 мкг) усім резус!негативним несенсибілізованим жінкам з позаматковою вагітністю [59].

9. Психологічне забезпечення пацієнтів
Жінкам необхідно пояснити переваги і недоліки кожного методу лікування позаматкової вагітності. Пацієнтки
повинні брати активну участь в обранні найвдалішого методу лікування.
Рівень
доказо!
вості ІV

Рання втрата вагітності може стати причиною серйозної психологічної травми для значної частини жінок, їхніх партнерів і
членів сімей [55]. До виписки з клініки ранньої вагітності чітко записується план подальшого спостереження. Жінкам надається
письмова інформація щодо лікування і подальшого спостереження, а також про місцеві і національні служби підтримки.
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Доведено, що при порівнянні медикаментозних і хірургічних методів лікування позаматкової вагітності значної різниці у
психологічних наслідках немає [28, 60].

Рівень
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10. На особливу увагу заслуговують
• деякі жінки з позаматковою вагітністю і стабільною гемодинамікою, в яких обрано лапароскопічний доступ хірургічного
лікування.
• жінки з позаматковою вагітністю і невстановленою локалізацією місця імплантації, в яких застосовувалася вичікувальна
тактика і виникла необхідність хірургічного втручання.
• частина жінок з персистенцією трофобласта після сальпінготомії.
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ДОДАТОК
Клінічні керівництва — це "систематизовані поради, які допомагають лікарям і пацієнтам у прийнятті рішень щодо відповідного
лікування за конкретних умов". Кожне керівництво розроблено систематично з використанням стандартної методології. Деталі і по!
ради щодо процесу розробки можна знайти в клінічній Консультації управління № 1: Посібник з розробки Керівництв Королівського
коледжу акушерства і гінекології (на сайті коледжу). Ці рекомендації не призначені для обов'язкового і беззастережного виконання,
а повинні оцінюватись відносно потреб конкретного пацієнта, ресурсів і обмежень, притаманних певному медичному закладу. Існує
надія, що на місцевому рівні ці принципи будуть включені до повсякденної практики. Слід звернути увагу на області клінічної невиз!
наченості, де можуть бути необхідними подальші дослідження.
Докази, що використовуються в цьому керівництві, оцінювали за схемою, наведеною нижче, а рекомендації формулювали за
стандартизованою схемою.
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