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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕКТОПІЧНИХ 

ФОРМ ВАГІТНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАПАРОСКОПІЇ 
  

Позаматкова вагітність залишається однією з частих причин материнської смертності. Крім того, після 

перенесеної ектопічної вагітності у 60-80% жінок розвивається безплідність, а у 20-30% повторна позаматкова 

вагітність. Найбільш інформативним методом діагностики є лапароскопія. В ході лапароскопічного дослідження 

можна оцінити стан вагітної маткової труби, обсяг крововтрати, провести візуальну оцінку жовтого тіла, 

матки, контрлатеральних придатків, а при наявності відповідного досвіду - провести оперативне лікування.  
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Постановка проблеми. Позаматкова вагітність 

є частою причиною материнської смертності. 

Після перенесеної ектопічної вагітності у 60-

80% жінок розвивається безплідність, а у 20-

30% повторна позаматкова вагітність. 

Триває пошук біохімічного маркера, який 

дозволив би диференціювати не розвиваючу 

маткову вагітність і позаматкову вагітність. 

Виявлено статистично значущі відмінності рівня 

судинного ендотеліального фактора росту при 

позаматкової, що не розвивається маткової і 

нормальної маткової вагітності раннього терміну. 

Метою роботи є розробка методів і 

алгоритмів діагностики і лікування ектопічних 

форм вагітності із застосуванням лапароскопії. 

Методи дослідження. Для вирішення пос-

тавлених завдань були використані методи клі-

нічного, імунологічного дослідження пацієн-

тів, основні положення теорії ймовірностей та 

математичної статистики. 

Практична значимість і реалізація резу-

льтатів роботи. Науково обгрунтований і 

клінічно апробований метод інтелектуальної 

підтримки прийнятих рішень для практикуючого 

лікаря про доцільність застосування органозбері-

гаючих лапароскопічних операцій при різних 

видах ектопічної вагітності, заснований на 

оцінці основних клінічних ознак і дозволяє 

підвищити ефективність і знизити частоту 

ускладнень оперативного втручання у кожної 

конкретної пацієнтки. 

Доведено, що використання органозберігаючих 

операцій видавлювання плодового яйця з мат-

кової труби лапароскопічним способом дозво-

ляє досягти в 85% випадків відновлення репро-

дуктивного здоров'я у пацієнток з ектопічної 

формою вагітності, а при застосуванні лінійної 

сальпінготомія - в 44% випадків. 

Розроблено систему вибору виду лапаро-

скопічного втручання з мінімальним ризиком 

для пацієнток, які страждають ектопічної 

формою вагітності. 

Неоднорідний характер процесу лікування 

одного і того ж захворювання, викликаний 

індивідуальністю хворих, вимагає індивідуаль-

ного підходу до проектування алгоритму ліку-

вання. При лікуванні захворювання виникає 

необхідність раціоналізації процесу лікування 

одиничного хворого при великому числі 

однакових за структурою об'єктів управління. 

При виборі тактики оперативного лікування 

одним з найважливіших етапів є прогнозу-

вання фізіологічних параметрів на основі 

моделей процесів діагностики. 

З огляду на специфіку процесів лікування, 

для їх моделювання застосовується пасивний 

експеримент на основі експериментальної і ар-

хівної інформації або шляхом спостережен-ня 

процесу лікування, що протікає за звичайною 

схемою лікування, що призначається лікарем. 

В роботі отримані наступні результати, які 

характеризуються науковою новизною: 

 науково обгрунтовані методи оцінки 

функціонального стану пацієнток з ектопічної 

формою вагітності, що враховують стан 

репродуктивного апарату; 

 розроблена методика інтелектуальної 

підтримки прийнятих рішень при діагностиці 

та проведенні лапароскопічного втручання, що 

враховує стан репродуктивного апарату; 
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 клінічно доведено, що методика застосу-

вання органозберігаючих операцій видавлю-

вання плодового яйця, дозволяє досягти більш 

ніж на 41% випадків відновлення репродук-

тивного здоров'я у жінок у віддаленому пері-

оді, ніж при застосуванні лінійної сальпінготомія; 

 побудована і клінічно апробовано мо-

дель стану хворих, що дозволяє класифікувати 

пацієнток з ектопічної формою вагітності і 

вибирати оптимальний вид хірургічного 

втручання з мінімальним ризиком ускладнень; 

 отримана методика визначення ймовір-

ності виникнення позаматкової вагітності на 

основі класифікаційного моделювання. 

Основні результати роботи 
Проведено аналіз та класифікація факторів, що 

впливають на розвиток позаматкової вагітності, з 

виділенням найбільш значущих з них. 

    Визначено показання для проведення 

лапароскопічної операції при позаматкової 

вагітності і встановлено, що оперативне 

лікування методом видавлювання плодового 

яйця з маткової труби є більш ефективним в 

порівнянні з методом лінійної сальпінготомія. 

Порівняння віддалених результатів збере-

ження репродуктивної функції у пацієнток, які 

перенесли лапароскопічні операції, виявило 

переваги операції видавлювання плодового 

яйця з маткової труби. 

На основі методів дискримінантного аналізу 

побудовані математичні моделі стану хворих, 

що дозволяють класифікувати пацієнток і 

вибирати вид хірургічного втручання з 

мінімальним для них ризиком. 

Запропоновано методику визначення ймовір-

ності виникнення позаматкової вагітності на 

основі класифікаційного моделювання, що дозво-

ляє підвищити якість надання кваліфікованої спеці-

алізованої допомоги пацієнткам даного профілю. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЄКТОПИЧЕСКИХ ФОРМ БЕРЕМЕННОСТИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАПАРОСКОПИИ 

Внематочная беременность остается одной из частых причин материнской смертности. Кроме того, после перенесенной 

внематочной беременности в 60-80% женщин развивается бесплодие, а у 20-30% повторная внематочная беременность. 

Наиболее информативным методом диагностики является лапароскопия. В ходе лапароскопического исследования можно 

оценить состояние беременной маточной трубы, объем кровопотери, провести визуальную оценку желтого тела, матки, 

контрлатеральных придатков, а при наличии соответствующего опыта - провести оперативное лечение. 

Ключевые слова. Внематочная беременность, материнская смертность, лапароскопия, матка, кровопотеря. 
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FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ECTOPIC FORMS OF PREGNANCY USING LAPAROSCOPY 

Ectopic pregnancy remains one of the most common causes of maternal death. In addition, after an ectopic pregnancy, 60-80% of 

women develop infertility, and 20-30% have a repeated ectopic pregnancy. The most informative diagnostic method is laparoscopy. 

In the course of a laparoscopic examination, it is possible to assess the condition of the pregnant fallopian tube, the volume of blood 

loss, conduct a visual assessment of the corpus luteum, uterus, contralateral appendages, and, if appropriate experience, conduct 

surgical treatment. 

Keywords. Ectopic pregnancy, maternal mortality, laparoscopy, uterus, blood loss. 


